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Nliyl Muahedesini yırtıyor. 
( Son Dakika haberleri · 11 nci sayfamızda) 

ldare itleri telefonu: 20203 Fiyab 5 kW'Uf 

ltaya~n_la~_·n_4~d~e~Adis~~I!~~~~ 
Musolini 8 de Ro~ada ilan etti: r 
·''Habeşistan artık ltalyanındırl,, 
İtalya Başbakanı nutkuna "Za~~rim~z! 
şiddetle müdafaaya hazırız! ,, sozlerını 

ilive etmeyi de un~mad,_ı __ 
Bütün İtalya şenlik ya~ıyor, ~usolini 1 

H b . t 1 ı·talyanın hımayesı altında l a eşıs an 1. d .d 
bulunan bir memleket ha ın e ı are 

etmek isteyorriıuş 

F · F k Umumi Katibi 
Tana '"l'" hücum eden İtalyan kumandanı aşıst ır ası 

go une General Strace Habeşlerle konuşuyor. 
. , • R ma ve bütün İtalya bugün tarİ· 

Roma, 5 (Hu:Susi muhabırımızden) 'k- Aod' babanın sukutu haberinin 
lıi L d R d hnlk her dakı a ıaa 1 b'. uir gün yaşa ı. oma a it d kiliıler çanlarını ça mıya, U· 

telrnesini bekliyordu. Nihayet saat tam al dı la 
\" • . "t .. 'ye bat a ı ar. 
un fabrikalar düdüklerını 0 turmı k kaia koıtu1ar. Mektepliler, mek· 

K · d k" i~leri bıra.kara ıo · adınlar, evlerın e 1
• • • •

1 
hilkômet memurları, banka ve ıaır 

tepferinden u(radılar. Çıftçıle.r,. '!~~. elr, . . t kederek hep yollara döküldüler. 
rtı'• 1 'tlerını ı;uç erını er 'd' 

Uesseselerİn memur arı 1 
• • ' h r· ferin bulunduğu yerlere Cl ıyor, 

!Sütün halk çılgm bir sevinç ıçın,le opar or 
\'e •• • d' 1 hazırlanıyorlrdı. b' ı· h rnusoliniyı ın emeye b. I kiti tarafında• ır a za-

• Venezia sarayının önüodeki meydanon ın erce 

el• doldurulmu,tu. k d. 
u t üm etme tey •· nerkes f atist nıar!ını erenn 

Musolininin söylediği nutuk 
-:.:.:.=~,:.;..--.:...---:~-::--:" b !konunda göründü ve halk ta-

1' . d S · l\1usohnı sarayın • D D arn saat sekız e ınyor d Yüz bine yakın ağı~dan uçe, u-
t'•fından fevkalade heyecanla alkı~lan ı. 
Çe nidaları yükseliyordu. Musolini söze baıladı. 

Ortalık sükunet bulduktan sonra 

:M~a~re~ş~a~I ~B~a:d:o!gl::,:İO:,:n:.:u.:.:.n~g;-.ö "-:-d_e_rd-:-i:ğ~: .. tu:~~:-lg::.:;;::~kleri •• kadmlan ı Din· 
- İhtilalin Karagömleklileri, ltalyanı~ u n 

leyin: Mareıal Badog!İo şu telgrafı çektı: b d Adi•abcıbaya girdim.)> 

" 

.. t f',f ffer ordunun afın a 'k b 1 «5 Mayı• saat or • uza .• .. l ıadı. Bu dakı a, un arın 

ı ·h· d çok buyuk an ar ya .. .. d" talya otuz asırlık tarı ın e İ 1 n milletine ve butun un· 
H b"tt' Bunu ta ya 

en Lüyüklerinden biridir. arp 1 1
' t r Yedi aylık bir muharebe-

. • · d a ~ ]amlanın•f 1 • 
Yaya ilin edıyorum. Sulh yenı en 5 g . 

1
. 1 ilan etmekten memnunum. 

den sonra bunu heyecansız ve g 
rursuzbır ııan a 

''Habeşistan artık. ltalyanmdır f,, 
lh dur Habeai&to.n yurdu, ar-

d Roma •u u · ~ 
Fakat ,bu •ulh bizim sulhumuz ur./ l d Çiinkii muzaffer askerle -

l b · t bilfiil ta yanın ır. I . . ç·· 
fık ltalyaya aittir. 1 a etfıs an . hukukan da talyaya arttır. un-

• . • . 1· l d d Scml"a Ho.be~ıstan ··1 l" v. b b l ~ rımızın ısga ı a tın a ır. d iyet ko e ıgı ııe ar ar ıgı 
k .. R ~ L t l lı'p gclmis, adalet ve me en ' ·' 

u oma Har a ı ga -

)'enmıftrr. . . ki olrnuttur. Eski Rasların , reislerin bir 
· r il ulh hır emrıva b'I ı · t l Adisababanın t§g• ' e 1 nl • çeviremez. Hah~ ka ı e en, ta yan 

d v • H' b" kuvvet o an gerı .. • . 
egerı kalmadı. ıç ır aklarını gostennıılerdır. 
bayrağının altında ıükôn içinde yqkayaAfc -''-a L--bini bir Avrupa harbi yapma• 

.. 1 d'v'm nutu la rı• PaJ 
• .(2 Teırinievvelde • 0 Y e ıgı 11 · .. : .avlamızda) 

(Devamı ın... " 

,. 

Milletle Cc> İ. ti 'j. OD'lf'l iııin 11 mE1;r11' 

Toplantısına riyaset edecek olan İngiliz 
. Dıt Bakanı Eden'in l 923 de ve bugün 

çekilmit iki reami 
•••••••••••• 

Cenevre de Habeş 
imparatoru gibi mi 
hareket edecek? 

/ngilizler zecri tedbirlerin 
teşdidini istiyorlar 

" Askeri sahada kaybeden 
İngiltere siyasi sahada 
kazanmağa azmetmiştir,, 

· deniliyor 
Londra 5 (Hususi) - İtalya, Ha

betiatanı artık yok olmut ve Milletler 
Cemiyeti ile alakası kalmamıı saydığı 

halde Cenene., Londra vo Pariate va
ziyet bu tekilde telakki olunmamakta, 
Habetiıtarun mevcut olduğu, fakat 
Milletler Cemiyetinin tecavüzü nıene
demediti ve tecavüzün kurbanı olan 
memleketi koruyamadıiı itiraf olun • 
maktadır. (Devamı 11 inci sayfamızda) 

Irakta 
• 

isyan çıktı 
Bağdat ile Basra arasında 
şimendifer münakalatı 

kesildi 
Bağdat, 5 (A.A.} - Basranın 2.)0 

kilometre garbinde 'kain Rumayta 
mıntakasındaki aşiretin isyam üzeri • 
ne 6 gündenberi Bağdat ile Basra ara· 
sındaki demiryolu münakaJatı dur • 
muştur. Asiler evvela geçmekte olan 
bir lokomotife at~ açmışlar ve sonra 
da demiryolunun bir çok yerlerini de 
bozmuıŞlardır. Asilere karşı. bir ten
kil kuvveti gönderi1miş ve Irak tay • 
yareleri de asileri bombardıman etmiş
'lerdir. 

Belgratta biltün meseleler halledildi 

son Konsey bugün 
toplantısını yapıyor 

Boğazlann tahkimi meselesinde tam bir anlaşma 
olmuştur, Balkan devletlerinden biri taarruza uğradığı 
takdirde Boğazların vaziyeti ayrıca kararlaşbnlacak 

Belgrad 5 (A.A.) - Avala ajanıı de halledilmiştir. Yalnız Gogram'da 
bildiriyor: mevcut meselelerin ehemmiyetine ve 

Dört Balkan Antantı devleti bakan· bu meselelerin muattallığına binaen, 
ları konferans ruznameainde yazılı me.. Bakanlar evvelce kararlaştırılmıı oldu· 
s~lelerin tetkikine bugün öğleden ıon- ğu gibi içtimaı bu akşam bitiremiyecek• 
ra devam etmişlerdir. En mühim mese- lerdir. Müzakerelere yarın sabah devam 
leler, ezcümle Boğazlar rejimine, Bal- olunacaktu. 
kan paktının tefsirine, 16 mart tarihli Boğazlar Hakl(Uldaki An1atm• 
İtalyan - Arnavut anlaşmasının teıirab· Londra, 5 (Hususi) - Balkan An· 
na ve Bulgaristana karşı muhtemel hat- tantı devletleri Boğazların tahkimi me· 
tı harekete ait meseleler tam bir anlaı- selesinde mutabık kaldıktan başka An· 
ma ile ve çok samimi bir hava içerisin· (De11amı 1 I İnci •aylamız.da) 

Çiftlik ve yazıhane .sahibi hırsız çetesi 

Çete azaları Emniyet 
Sandığına da birçok 
mücevherler yatırmışlar 

Iiadisenin tahkiki ile meşgul olan Son Posta 
Muharrirleri mühim bir ipucu ele geçirdiler 

Çetenin çaldığı qyadaa ele ıeçen bir kısmı 

Çiftlikli, yazlhaneli, daktilolu hınız çetesi hakkındaki zabıta tahkikatı de
vam etmektedir. Yapılan ara,tırmalar neticesinde çete efradından yalnız 
Eyüp Sabrinin evind~ 10 bin lira kıymetinde sirkat mahsulü qya bulun· 
muftur. Bundan bafka bu itin tetkikile mefgul olan Son Posta muharrirleri 
de hınızlann bir kısım mücevherlerini Emniyet Sandığına yatırdıklanni 
meydana çıkarmı,lardır. Zabıta hiç fÜpheıiz bugünden itibaren bu yol
dan da yürüyerek yeni bir çok çahnmıt efyayı meydana çıkaracaktır. Bu 
hususta af8.iıda daha fazla tafsilat bulacaksınız: 
Avrupada Yaptırılmıı Maymunculdar •--------------, 

Eyüp Sabri Yazıhanesinde yapılan aramada hu a
damın riyaset ettiği hırsız ıebekeııini pek 
mahirane idare ettiği anlaşılmış, yazıhane· 
sinin gözünde Avrupada yaptırılmış may• 
muncuklar bulunmuştur. 

Bu hırsızlık vak"ası meydana çıktıktan 

çetesini nasıl 
yakalattım ? 

sonra Eyüp Sabrinin yalnız hırsızhk saha· b d Çeteye za ıtanın a amı ııında değil, dolandırıcılık sahasında da 
çok mahir ve kurnaz bir adam olduğu an- olarak giren Sırn "Son 
laşılmışhr. Posta,, ya anlahyor 

Mısırda, Suriyede, Sudanda emlak ve 
arazisi olan bir çok safdilleri kandırdığı, Eyüp Sabri 
bunlara kendisini İş bankasında 67 hin li. çeteHinin takibi • 
ra serveti bulunan gayet zengin bir çiftlik ni kolaylaştırmak 
sahibi olarak tanıttığı, hu adamların mal- için hırsızlar ara~ 
larını kendi üzerine temlik ettirerek do-

sına zaLıta tara • 
!andırdığı anlaşılmıştır. 

fından sokulan 
Emniyet Sandığına Da Mücevher 

Yatırmıılar Sırrı Sultanah· 

Bu tahkikat esnasında muharrirlerimiz mette motosiklet 
çok şayanı dikkat bir hakikatla karşılaş- kiralamakla meş· Sırn 

mı§lardır. guldür, evi de Sultanahmet ca • 
. (Devamı 11 inci •aylamu:da) (Devamı 11 inci •ay/amada) 
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SON POSTA 

•• ' Resimli Makale a Hayatın şürati a 
r 

Söyledikler ile 
Yaptıkları 
Arasındaki fark 

* 
B ir mayıs münasebetiyle büyük dev

let adamlan ıulh ııeverliklerini sö&

termiş olmak için parlak nutuklar aöyledi
ler. Bu nutuklara bakılırsa Avrupada harp 

isteyen hiç bir devlet yoktur. 
Hitler diyor ki: 
'<Milyonlarca insanın hayatına mal ola· 

cak şerefli bir hareketle hürmet kazan· 
maktan müıtağniyim. Başkalarının bana 
inanmalnn için milyonlarca insam mezba
haya surüklemeğe muhtaç değilim. Biz baş· 
kalannın mallarını almak için asla elimizi 
uzatmadık. Biz elimizi yalnı~ sulh için uzat
tık. Başkaları ne istiyorlar? Biz bafkaları. 
nı hiç bir zaman tehdit etmedik. Bir kaç 
hafta evvel sulh ve ıükı'.inu temin edecek 
büyük bir teklif yaptık. Halbuki batlcala
nnın barp propaaandası yaptıklarını gö· 
rüyoru:.t. BiLım Avusturya ve Çekoslovak
yaya taarruz etmek istediğimiz halı:lunda 
yalanlar işaa ediyorlar. Sulh değıl, daimi 
karıaşalık isteyenler kimleıdir? Bunlar 
harp olunca cepheye gidecek olan milyon· 
lar değil, harpten istifade edenlerdir.» 

Bu laf tarah. 
Bir de vakiaya bakalım. 
Almanya son iki ıene içinde siliıh ve 

mühimmat için 900 milyon lngıliz lirası 

aarfetmiıtir. 5 milyon itÇi g~cc gündüz 
silah ve mühimmat yapmakla mefCUldür. 
Almanyanın harp malzemesi imaline yara
yan ham madde idhalitı yüzde yüz art· 

mıttır. 

Bütün bu hazırlıklar ve bütün bu feda
Urlıklar ne için ve kimin için} 

* Jagiliz BatvCkili Baldvin diyor ki: 
«Bugün dünyayı tehdit eden en büyük 

tehlike havadan geliyor. Ben kuvvetle ka· 
niim ki lnııilterenin havada kuvvetlenme
si ve bu kuvvetinin hariçte bilinmesi sulhün 
en büyük zimini ve harbin önüne geçecek 
en büyük vasıtadır. Batveltil olarak benim 
bütün gayem auhtur. Bunu korktuiumdan 
dolayı deiil, fakat bugün bir harbin Av
rupa için ne büyük bir iıfet tqkil ettijini 

bildiğim için söylüyorum. ıı 
Bu söz tarafı. 
Bir de vak'alara aöz gezdirdim: 
Habet harbi Ye Akdeniz tecrübe.inden 

aonra insiltere kara. deniz ve hava kuvvet
lerini derhal iki mialine çıkarmııtır. Cihan 
harbinden evvel donaıuııuım iki Lüyük 
devletin donanmuma muadil bulundur. 
mayı prenaip ittilw.ı eden lngiltere., bu 
defa hava ve deniz kuvvetlerinde ayni 
prensibi takibe karar vemıqtir. 

Niçin ve kime karp} 

• Yine bir m&)'l8 münaacbetiyle Scr#yet 
müdaf- komiaeri Vorofİ)of pınlan aöyle
miıtir: 

<ıBiz aulhu muhafaza için elimizden 
aeı~ni yaptık ve yapmakta devam ediyo
ruz. Fak at harp tehlikesinin artmakta ol
duğunun farkındayız ve ordumuzun aulh 
için en büyük zamin olduğuna eminiz.» 

Bu aözün icra tarafı fUDU gösteriyor: 
Sovyet ili ilk aeferberlikte 1 O milyon 

çıkaracak surette hazırlanmıttır. Mevcut 
hava kuvveti 1 O bin tayyareyi bulmuttur. 

Niçin ve kime karşı? 

• Bu 11Niçin ve kime karıı > sualine veri-
lecek cevap bulunmadığı gün dünyanın 
devamlı bir sulh devresine kavuştuğu aöy
lenebilir. 

............. -..... ·---···········--·---·-·--···· 
Özlü sözler 

Olurken demişler ki ... 
Ahrette işiteceğim. 

Bethoven 
• Cellat ümit ederim ki çok tecrübelidir; 

boynum çok incedir. 

Anae Boleyn 
Bu miskin takım mezarımın üzerinde de 

ateı etmca.in. (Kurıuna dizilirken) 
Rolııert Bama 

Artık uyumalıyım. 

Lord Byron 
Kesildikten sonra halka kafamı göste

rin. Böylesini uzun :ıaman görmiyccekler. 
Danton 

Yastıklanmı yine rahatsız bir gece için 
düzeltmeliyim. 

Washington İrwing 
Yatak arkadaslarım, sızı ile öksürük: 

6çümüz bir yataktayız. 

Haries l..amb 

Hayat ıüratle deiifiyor. Dakikada bir kilometre ıüratle si· 
den bir otomobilin ıidifi hayabn seri akııı yanında biç bir 

mana ifade etmiyecelı kadar uyıf kalır. 

ve tetik obnaJI mecourıyeundeyiz. Alı:ü takdirde batımız dö
ner, dümeni elimizden kaçırır ve yuvarlaıup gideriz. 

Hayatın seri akıpna ayak uydurımlk, deiiJildilderle beraber 
deiiımek, her yeniye çabuk alıımak ıerektir. Ba lira ti göste· 
rcmiyenler yalulmağa ve mağlup olmağa mahkUmclur. Hayatm 1ııa baıdöndüriicii ıüra?İ karf111nda biz toför mn

kiindeyiz. Yolun bütün arızalarına, dönemeçlerine kartı atik Hayllbn aüratine kendiniıi uyd~ ıztırabuuz uaLr. 

( SÖ_Z_A_R_A_S_l_N_D_A_....) 
Yeni ve çolc. 
Sari bir 
Hastalık 
Franaanın maruf 

an u harrirlerinden 
Pime Wolf bir 
tün parkta yedişer ,' 

yaıında iki küçük Mll~R.jll::=:=:J 
~ıza ruselmif. Ken 
dilerile meıgul ol- · 

mUf, •ne olmak ia- ~ı:ll::J""'..,.....-
_____ 

tiyoraunuz» deyin
ce. ikisi birden cısinema artisti olmak istiyo. 
ruz» cevabını vermitler, Pierre Wolf ni· 
çin diye sormuş, çocuklar: 

- Zencin olacağız. Sbirlcy Temple'yi 

ıörmüyor musunuz) dcmitler. 

HERGüN BiR FllRA 
Müezzinin ... i 

Borazan Tevfik biı tarihte htanbul 
cihetinde bir evde otunıyoıdu. Bu eve 
pek yakm bir cami nıdı. Buranın mü
ezzini pyet kötü .ali bir adamcaiız

dı. 
O ezan okumak üzere minareye çık-

tıkça. rahmetli Tevfik: 
- Baykuıun 9eai uiurauzdur. ölüm 

getirir, derler .. Bu herifin IC8İ de ma -
hallede bir tek baykuı bııaltmadL. Ki
mini ürküttü, kaçırdı, kimini de öldür
dü! .. 

Derdi. 

1 

Habeı imparatoru 
Fransa da 
Meb'ıu namzedi 

Herifi mahvetmek 

Geçen pazar SÜ· 
nü Framada f)aj .. 

1ance dairei intiha
biye8İJıde rey Tan• 

kalan tunif ecliJir. 
ken, Habq impara
toru Haile Sela.ie 
on on bq tane rey 

verilc:liii görülmüt. 
o suada oracla 
bulunan Lir kll
banbyi: 

için ltalyanlarla el-

--------------- birliği ettik, Lir fe1' yapamadık. demek az . -· O arada çocuklarm yanına anneleriyle J? [] LM ACA daha o bizi içimizden YUracaktı, demiftir. 
babalan da eokulmut. bir tanesinin annc9İ 
muhavereye iftirak etmit: 1 . 2 3 4 5 6., e 9 * - Möayö demit. çirkin deiilim dejil 
mi) Çocuium belki mUYaffalı: olamaz fa. 
kat. ben berlaalde iyi bir arti.t olurum, ko
cam da müaaade ediyor. Acaba tava..ut 

edemez misiniz) Ve bu İIİ emin olunuz ki. 
çok ucuz yapanın ııüncle üç yüz franktan 

fazla İ9teman. 

Muharrir banlan nakilden aonra ilivc 
ediyor: 

Y edifer yapnclaki 711TIUJar, SbiıJey 
Temple'ne. ıenç kızlar Daniel Darrieun'ye, 

kadınlar da Marlen Oitrih veya Greta Gar
bo olmak heTeaindeclirla. 

Sinema meıakı, aari bU butalık olma
ia baılıyor. 

* H1rl•ffy•11 olmak leffy•n Ak 
kır111ı•ı derlll k•dt11 

lık defa kırmızı 

' ~· 

Soldan lllja: 

a ............. bir ·•wercl11 

Bundan tam aekiz 
ıene on bir ay ev
vel, Wilmimton'na 

gitmesi için Greer· --~ .... 
den koyuverilen bir 
muhabere aüverci
ni, beı yüz kilo
metrelik mesafeyi 

ncak bir kaç ıün 
evvel katetmcie 
muvaffak olmuıtur. 

Güvercinlerin, 
2-4 saat zaıfında 

1 - Bir sebze. 2 - Yüz yıl, talih. 3 - 1000 kilometre ka
Süzme, iyilik.. "4 - Mef'ulübib, köpek. 
5 _ Beyn. 6 _ Halının eşi. 7 - Kon • tetmeleri lazım gelirken, bizim güvercinin 

durma, ağa. 8 - Vücudumuzdaki kırını· bu kadar yavat sibDelİ. ıezmesini M"nli
zı, bir meyva. 9 - Denizlerimizden biri. iinden ileri geliyormuı. 

Y ukandaa apiıya: ...... .,_..._ ___ ·~-----·-----,__.,_ ___ 
derili bir kadın hı- 1 - Gelirat. 2 - Bir yüz rengi, ağa. rakıs. 4 - il, at. S - Lamba, ta. 6 -

Nik. 7 - Ay. 8 - Çatı, ebe. 9 - Ta -riıtiyan olmak için 3 Mısııda bir nehir, bakkalın küçüğü. 
4 Bir ailih, .kötülemek. 5 - Meaafl. ma. papaya müracaat et 

mi§ ve papa da 

onun dileğini kabul 
etmiı:ıtir. Bir kaç 

6 - ilahi ıpk, yardım. 1 - Aka. kabil 
olmak. 8 - Manevi, bal yapan hayvan. 

Yukandan AfAİT)'a: 

,9 - Rutubetli. 1 - Kızılhaç. 2 - ili. ad. 3 - Fal. 

gÜn sonra, 
derili kadın 

kırmızı Dünkü Bulmacanın HaUi: miat. 4 - Al. it. 5 - Darpane. 6 - E.nı. 

mera- Soldan sağa: 7 - Rak, kaba. 8 - Fiat, ye. 9 - Fie-
ııinıle bir isim alacaktır. 1 - Kafadar. 2 - Ali, afi. 3 - Zil, tan. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Dünkü gazetelerde ıöyle bir vak'a vardı: 
Aksarayda Kürkçübafı mahalleainde Çqme sokağında 34 

numarada oturan 25 inci ilk mektep üçüacü sınıf talebesin • 
den on bir yaımcla Fazlı iemindeki çocuk babası elbiseci Sü
)eymanm brovniğ tabanaıaını giıılice almıat, cebine koyarak 

mektebe gitmittir. 
1kinci ders esnasında Fazlı yanmda oturan arkadap on bir 

yaımda Suphiye tabancayı göstermek İltemiı, cebinden çı -
karmıftır. Supbi tabancayı görünce eline alıp bakmak iste
mi,. Fazlı muallimden korktuğu için: 

- Şimdi olmnz, sonra bahçede veririm, bakarsın demiftir. 
Supbi ısrarla istemekte devam edince Fazlı tabancayı giz-

lice arkadqına vermİf, hu sırada panmıiı tetiğe dokununca 
tabanca atq almıthr. Çıkan lnwtun b .... l>ir aıracla oturan 

dokuz yqmda Fahri İsminde bir çocuğun aai baldırına aap
lanmııtır. 

Silah sesi ititilince muallim ve diğer talebeler heyecana düı

mütlerdir. Fahri bacağından akan kanlara bakarak ağlamaya 

bqlayınca heyecan artmıı, bu sırada mektep müdürü ve diğer 

muallimler silib seainin İ§itildiği sınıfa koımutlardır. Yaralı 

çocuk hemen otomobille Cerrahpqa bula.nesine kaldırılmıı, 
ailiJu mektebe celireıı çocukla ebeveyni bakkmcla tahkikata 
baılanmııtır. 

iSTER 1NAN 1STER iNANMA ! 

,-
Söz .. n Kıs sı 

Trende 

•------E. Ekr•m·Taıu~-ıo 
D ünyada, tren yolculuğu ka t 

müz'iç bir şey tasavvur eder mi· 
siniz}. 

Hareket halindesiniz.. Fakat me 1 
-

pussunuz. Yürüyen, ilerliyen, n t 

dciiftiren siz deği]; içinde bulundugu
nuz kap. 

Bazan, İstanbul ]imanında vapur • 
dan çıkıp bir hamalın sırtında, ken • 
dilerini bekliyen tüccar ardiyesine, ka· 
pa]ı kafes içerisinde fllfınmakta olaıı 
tavuklara, rastladıkça acının. 

Ne "üzle acıyorum} Tren yolcusu .. 
nun bu hayvanaklardan farkı ne? 

Biz, sade, arada bir, o da günün 
muayyen bir saattindcn, gecenin gene 
muayyen bir saatine kadar lokanta va
gonuna gidip, saraaklar gibi iki tarafı. 
mıza sallana sallana bir kap yemek yj... 

yor, bir fincan kahve içebiliyoruz. iti .. 
raf etmeliyiz ki insanbğımızın imtiyazi 
bundan ibaret kalıyorsa, ondan da vaz 
geçmemiz evladır. 

Deniz vasıtaları ilerledikçe ilerliyor. 
Bugünkü transatlantikler adeta sahih 
birer ~hir oldu. Havada, İfİtiyoruz ki 
Hindenburg adındaki zeppelin konfor 
itibarile Parisin en lüks otdlerile omuz 
ÖpÜfÜyormuş. 

Karada bir Nonnandi, bir K vin Me .. 
ri neden yok} Niçin olamıyor~ Ya " 
takh vagon aoeyeteai yapa yapa, birH 
kifilik mavi vagonlan meydana koy • 
du. Bunlar, tek batma çile çıkarmak 
için bire bir t 

Gene ayni dar1ık, ayni yalnızlık, ay .. 
ni eearet hİ18İ. Bqeri ihtiyaçlann ucu 
ucuna temini bu kadar olur. 

.Adem ojullarının mukadderi bir ek .. 
ğimıi toprakmlf. Yataklı vagondaki 
mukadderimiz de bir değirmi yatak. 
Boyu uzun, yahut ki vücudu şişman 
olanan vay haline! 

Siyakat vavının ne oldu " 
tunu bilmiyen1er, geceyi tren -
de seçircnlerin nasıl büzüldtiklerini, 
kıvnldıklannı tahmin edemezler. 

Lakin, ne var ki, trende, ayağıniz 
kandadır. Gemiyi duvarda, suyu bar• 
dakta, balonu da çocuğun elinde gör· 
meyi tercih edenler buna tükrederler. 

Bir bakımP onlar da haklı! ,,.. 
"'- -~ .... 7-4 
----~·-----------------~7~------B ili g o r Mıısıınıız 
1 - Balzak kimdir> 

2 - Leopar nedir} 
3 _ Marie Antoinette kimin kı:ı.ı v• 

kimin karısıdır> 
(Cevaplan Yarın) 

* Diinleü .S.aJlerin Ceoapwı: 
1 _ Ş.rlken ile harbeden f ransa krah 

birinci Fransuvaya donaamasını yardıma 
gönderen Osmuah paditalu Kanuni Sü • 

leymandır. 
2 _ Filin ağırlığı takribi hcaapla 100 

kilogıamdır. Yüksekliği 5 metredir. 
3 - İspanyadan ve Fransadan yürü • 

yerek Alpları geçen ve Romaya saldıran 
Kartaca kumandanı Annibaldır. ,----···----

Özlü sözler: 
Güzel bir musiki ile yavaş yavaş uy· 

kuya dalayım. 

Dütıya benimle 

kaybedil' or. 

Mirabeau 
ne büyük bir artİll 

Neron 

Uzanmışken daha iyi konu abilıy orum. 
James Madison 

Artık an layı ın her §e} i daha berrak 

ve daha sade görünüyor. 
Sebiller 

Bırakın rahat içinde öleyim. 
Voltaire 

Pek al:, 1 Güç ölüyor fakat gıtmekteı: 

korkmuyorum. 
Georıe Washington 

Bir an daha ya~amak için he eyiml 

verirdim. 
Kraliçe Eli abeth 

Biraz nur, biraz zıya. 
Goetbe 
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101' POSTA 

Konuşma: 

Rağbete dair 
Atatürkün Yazan: Nurullah Ataç E 

Fransada seçim neticesi t 1 fi Sanat maeleleri içinde belki en mü - -
1

• ...... __ _ e gra an bimmi, her halele bana en earar•Dliz sözü. Bir mparatorunluğ inkırazı 

1 ·ı . t 1 A 1 ndırdı Ankara, s-: Almaa .. , ........ ~ keni .. raibet 11ömıek, ,öbret kazanmak T arihi an'anelerini kitabı mukadde-

nıa l•yecı erı e aş a ~ ..,..,,._ R '' mhw Kamil meaeleaidir. Niçin baza kimselerin eserle· sin en muhtetem simua olan Süley· 
Alatiilk O. Alma Ran hafk.- AdoH riıü bir çok 1evenler bulunuyor da bazı • man Pey11ambere bai1ayan Habe,i8taa 

• • k b• • haJkrdar tarafından Hid.r .......... ~ tuli olıa zınt- lannınki hemen hemen biç dikkati çek.mi- lmparatorluiu bir kaç sün önce son müa-
Paris gazetelen yenı a ınenm. y- 1ar tw • .lt.-L--1- ---- .,_._ --t.....- birin- yor) Yalnız deierlUer tanılıp da öbürleri tak.il imparatorunun yüze yakm kuman-

. il v • • üttebiden yazıyor ~-. ..._. IVllll ~ bilinmeseydi ve yahut it bunun tamamile dan ve prensle birlikte memleketten aynl-
teşkiJ ed ecegtDl m ci F....t.m ftfda dola,J.i,le Ruiid mnhur aksi olsaydı. 0 zaman mesele biraz kolay- masiyle. ve dün devlet merkezi olan Adi-

l H lk ı.. cebhesi>> nin ........ K. Ataıirk ile Altes Prw Fanıık anam- lqır, yani sadece değerin ne olduiu üze- aababanın İtalyanlar tarafından imaliyle 
, Paria, 5 (A.A.) - Fransa ~ı, ((• • 9aldu;u keyfiyetidir. ~ telsraflar tuli olmma,tar. rinde, hiç bitmiyecek bir münakaşaya Iİ· tarihe mal oldu. 

tlİrektörleri, dün öileden .'°nra ınt.iha· -0:. pzeteai yazıyor: ritmek kafi ıelirdi. (Bir tarafın tamaınile Bizim neslimize mensup olanlar fimdi-
'-t c1o1ayui,1e ma1. iflerın abmt. 0 1- Şu halde bir Blum kabinesini,"... Venizelosun .1cazanmuı» ile bitecek münakaplar ne ye kadar bir kaç imparatorluiun yıkıldı· 
~ tekil ve vaziyeti tetkik etmİf)er· öreceiis dem'91dir. kadar tadsız teYlerdir. O yolda ıalebe, in- tını gördüler. Romanoflar, Habeburalar, 
dir. Henüz bu bapta biç bir karar~- tmdap ~ 5 _ Bapabn Suo, Jeai Karısı bir buçuk 11&n oilunun bir hakikatini - isterseniz bir Hohenzolernler, ve Osmanlılar, birbiri ar
-l'Ufbr. Fakat direktörlerin bugua __ _.:::._to toplanlp da bbineai ia. vehmi deyin, ikisi de bir kapıya çıkar, • danca yıkılıp gittiler. Fakat bunlarm Yl

Japec•klen toplanbda ilkonto fiyab· ~--=- reiline ..ma,. bclu Milyonu veriyor iman oğlunun bir hakikatini feda etmesi ıulmasiyle bugünkü sördüiümüz yıkım .. 
eki • tah tifumı -- demektir. Çok ıükür ki, hiç olmazsa san'at 1 rasında çok büyük fark var. Bütün bu ba· aı. artbrmaia karar verec en • erlerinde bJmalanm kabine arbdlıt" Atina, 5 (Hususi) - Bir mart 935 &leminde bu türlü münakaıalar yoktur. nedanların kendileri ve phsi aaltanatlan 

illin edilmektedir. ~--.J..- nca· -a-;..:.. Bu . 11g ılar cephe • .......-.. ----r-· . iayanmcla uilerin Hanya bükimet ela• bir kere ortaya atılan hakikat, yahut v~ • ı yıkıldı, fakat bqlannda asırlarca büküm 
lb miinaaebetle (cHa~ tr&t)erin Resmi liate • irainde müsadere etmif oldukları him, bir zaman büsbütün inkar edilse bıle aürdtıkleri milletler, varlıklarını kortararak 

) !~m ·~ le. Paril, 5 (A.A.) .-: Fransa~· 1.500.000 drahmi VenizeL)aun kan· günü ıelir, gene canlanır.) bayata ve tarihe yeniden doidular. Habet 
llaenafüni temsil etmekle ıtham .:1n• terinin resmi liat• iÇ babnhimdan tarafmduı bükUmete iade edilmit • Tanılan ve tanınmayan aan'atkirlar ara- İmparatoru, Habq Rulan ve kumandane 
lbelcte ol~ Fransa ban~ eao:i tehlii olunmuflm': • ::r. aı~da be~ kı~e~te -.d~mlar vardır. Pek lannın Habeı yurd~nda~ kaçmalariyle ve 
roıu11ıu yem bapn tensik etm &lS ylavblr 90yle t1ıbun olun- Dı baka lık raıbet 11ormuı hır eaenn deierce hemen Habet payitahtının lflr&lıyle huıl olan in· 
*'1>it evlemekte buJnuduğunU hatırlat• ___ ,...,_..=. A. S (H t .) n l>ıf Bak • hemen ayni olduğuna yemin edebilec:eii • kiraz ise bunların hiç birine benzemez. Ba 
-·'- J maauıuu. tiDa, uauaı - an . L-'- k. · l.k · h b b' · ...._muvafık olur. . • d 72 müatakil komü • • • • • p l"tia nız. ua5aramız, ımsenın a a asanı uyan • bidiae Habet milleti eaa ına, tam ar m-

Yeni kab' ·n t kiline doğru KomüniS er yaliatl 146 mutedil bk Yunuııatanm Pana elçısı •0 1 dırmadan ııeçip ııider. kirazdır. Çünkü Habeılilerin olpn bir mil· 
p . S ınen~ ~eler ((Halkçılar niatler 10, soa .. :a.w ' liatler teklif edilmittir. Politia henüz bır ce• Elbette bunun bir sım vardır ve .. de- li fUUru veya köklü bir milli kiltilril 7ok• 

~ ~ - e b" bikümet tet- IOlyaliatler 26, ~u ıı:-y~ takil vap vermemiftir. ce nazariye sahasında kalmak prtile, onu tur. Habeılilerin yurt mildaf .... bir kat 
~ eam .• ~~ olduiunu ka· 11,_ndikal aoayaliatler cm:.ı.mu_a et • Yunan donanma~ının manevraları halletmek k.ab~dir: -~~·~bet ~iç bir teY cün önce memleketten aynlan impara.to.r 
L.d tecıu~mm • radibllar 30, sol cenah an>: çı- Atin&, S (Huausı) - Yunan do· isbat etmez, deııersızlıgı bıle» dıyen Catulle ite ona refakat eden adamlara bailı ıdL 

Ve teslim etmekt~· . ki. ler 84 halkçı demokratlar 23, UI ce- nanmuı Pire ile Şira adası arasında Mendese cevap olarak M. Baldenaperaer: Bunların memleketten aynlmalariyle Habet 
Petit Pariaiea sazet-:S1

• diyor .... : b" nah ' cümburiyetçiler 88,, muba· anevralanna devam etmiftir. Do· «Hayır, diyor, rağbet daima bir teY ispat müdafaası derhal yıkılmıf. memleketi a· 
Bütün memleketin ıttifak ett111~ fazakirlar ıı. m b •• s· adasına gidecek- eder: o eserle cemiyetin ekseriyeti araaında narıi kaplamı" haydutlarla çapulcular 
~ vardır. 0 ela iktidar mev ••• ~ ucun taam bir kanaat, bedii temayül birliii olduiunu kendilerini serbest bulmu§lar ve mU.tevU 

Ü 1 • • • tir. gösterir.» (M. Baldensperaer'nin kitabı ordu mukavemet ıörmeden Adiaababa11 

Is d Ortalık 1 z Ü m e r 1 m ı z ı n 1 . elimin altında olmadıiından habrımda kal- inal etmiıtir. 
panya a • l,.h . . Avusturya mese esı dıiı gibi yazıyorum). Bu sözün doiru ol- Adisababanın iıgalinden sonra Habet 

yı·ne karıştı ıs a ı ıçın ve Yugoslavya duiund• fÜphe yok.tur: fakat .. 0 kanaat. milletinin istiklalini müdafaaya kayam ec1e-
bedii temayül birliğinin bir eeerde niçin cek bir milli reisin çıkacaiını söateren hiv 

1 Z m I• r de bır· bağ C 1 } 1 k A . 5 (H ") Gaz---1 . olup ta öbüründe niçin olmadıiını söe • bir alamet yoktur. Bu bldi-. busUndea "·ı ·ıd· ko- tina UIUSI - - erın v elin h 0 b 0 

•• ell0 b' b' "! iselere atq ven ı, .. ' . . ildiri terrneııe c ce, iÇ ır mun ıt, • ır fazla istikbale ait cörünilyor. 
llıu .. nı·stlerle polis çarpışb Enstitüsü tesis ediliyor .UIUll mubab1rlen Belgrattan b • : filozof bizi tamamile kandıracak bir .. , Günün birinde Habct milleti de ken-

torlar: Yqoalavya ıiyui mahfıllet~ söyliyemiyor. dine celir, milli varlıiuu idrak ed• •• bl-
1 Madrit, 5 (A.A.) - Dün lromfi. .lzmir, 5 (Huauai) - Ziraat Ye E- Habtburglarm tekrar tahta ı~lerı Dünyada bütün hisleri, bütün . ~kirleri kuursa ölümden sonra dirilmit olur. 
biati tarafmdan yapılan niima1İfler konomi Balmnhldan prbi Anadolu ye Avuaturyanm Almanyaya iltihakı sırf kendine mahsus olan, bunun ıçm de Fakat Habeı meselesinden çıkan sayı• 
._.• Mmdrit ftrotlanncla altı iizüm mahsulünün tulada ltandarize meseleleri metgul etmektedir. eseri hiç kimse tarafından anlatılmı~acak. aız meseleler var ki bunlar bütUn medeni. .. • m: Wr kilise ye bir papu mek· ettirilmesi için lzmirde modern bir Avuatueyanın muhtırası kimsede akisler uyandıranuyacak bır fert yet dünyasını u2un uzadıya meaul .de-
•-~"'!Y• erilm" • INı"' hlc • W lıd iaı ta.av YW • ~ 11 (A.A.) - f\y__,. yoktur, tasavvuru bile Sattar· O laaWe .._ eektir. 

t'COI &tefe V 1ftir • ....... Salat ~ ~ bfikibnetinl yeniden mecburi ukerlik çiD baZI eserler muhitl.W ltulamıF~> Bu meselelerin birincisi Milletler Ce-
( ...... -S - Dan • • • ~· mBtehuaU • • • te• eevkeden aebepler, Bir takılm sanat adamlanniD. ~-- miyeti ile zecrt tedbirlerdir. 
~cent • ele Paul ~lıseamı •tefe ver- Emtitiicle Alman • • • .. n b!zmetinl .::;... llflfNClilmitti Bu ekseriyetinden ya çok üstün. 1a çok aıaia Habeıistanın iatillya uiranıw. zecd 
llllek isteyen komün11tler a~ ~- çal·....-~· 0~ ıalih e- b1r muhtıra elçileri tarah. olduiu söylenebilir. (Bittabi bu üstün •• tedbirlere rağmen bu istillnın muvaffak 
lli.a bir arbede çıknııtbr• Numa~ • dilmesi İçlD ciddi tedbirler almmakta • m~~ AvaşturyaF Alman •f&iı hükümleri böabütün niabl teYler • olması, selametini Milletler Cemiyetine 
ler ubafız1ann üzerine alet etmıtler dır. Bu buauata bakanlıkla temu et • Büyük Brltuı,a! rama, oelo ~a, dir) : diyelim ki onlann eserlerinin anlqd- bailayan milletleri derin bir inkiaara uira· 
-ı: da .:.u.tli hücumlarda bulun- mek üzen bajcdık miklüril Ankara~ Türkiye, Macariatan. Çek Ya Bu~ mamuı •. beğ~nilme~eai tabi~dir, y~ ti.teki- tacak ve bu milletlerin Milletler Cemiyeti 
~ ~-. d kalmıtlardır. hareket etmiftir. Bu arada lriildirt ıti Yugoelav,a, Polonya, Roman~ • ler, yanı zeka ve hıaçe cemıyet ek1ef11'e • ütemine inanıılannı gevtetecektir. 
~~~ e meDSUP olduk· de .... alec:ektir. gariatan ve laviçre hiilriimetlenne bil· tinden farklı deiil gibi gözükenler) On- Zecri tedbirlere 1ıelince bunlar, mak· 

L!8!iat tetkili~ k .. • tler löl'Uf diriJmittir. lann niçin bir kısmı rağbet buluyor da sada hizmet etmedikleri için manllan kal· 
~ tüpbe edilen ve omun~.. TUrk heyetinin Moskovada bir kısmı bulamıyor) Aralannda o sazı. mamı§ bulunuyor. o halde bu tedbirler 
~~ amele ~arma z 

1 
ve tetkikleri Musolini' ltalyan • Mısır görülemiyecek kadar küçük fark .ned~r). Bu ilga olunacak mı) Yok.sa iki taraftan blıl 

~ dajıtmakla ıtham olunan et- temas . dostlug"'undan bahsediyor suali sormak çok kolay, fakat pmdıye ka- ortadan yok edildiği halde yine zecri ted-
"" anamda bir çok yaralı vardır. • Moakova, 5 - Sovyet merkezi ·~· dar cevabını biç bir yerde bulamadım. birlerin tetdidi mi dü§ünülecek ve Milletler 

Zabıta, Fqiıtlerin çocuklara zeh~· k "tesi reisi Kalenin ye halk koma • Roma, 5 - Muaol?>!• dün öileden Çok ıükür ki bu cins cevapsız suallerin Cemiyeti ile İtalya arasındaki dava devam 
li ~ dağıtmakta olduklan f8Jl• : • be eti reİIİ Molotof Numan sonra meb'uaan mecliainde <cb~eain hepsine birden cevap olmak üzere bir eöz mı edecek) Milletler Cemiyeti konaeyinin 
"1ıaı traf bir çok kimseleri en Y. "'lunu kabul etmiflerdir. beklemekte olduğu büyük haberı ken· vardır: Talih, pns der çıkanz. Talih. 11 mayısta karıılapcağı ilk mühim meae-
~t ~'.ayan Meaemencıo:ıeaemencioilu Tolqino diaine vermek için biitün ltalyan mil· pns kelimesinin insanın zihnini ne halle. leler bunlardır. 

k ~· la ye tidc:lel iatİ • Numan brargihmı ziyaret etmif, Jetini um11mi suretle seferber edeceği- dilmez muammalardan kurtardıiını bir Diğer taraftan Habeıistanm iatilUı ve 
~ 

0

i"~ ~, z:' gimıi,ler ve bu ki· tayy&reY&Cla ratik talim yapmakta o- ni» söyledikten sonra Mısır kralı mü· düıünün, o mefhuma minnettarlık baila· ltalyaya ilhakı Britanya imparatorluiu ile 
~cie iki m:ıaey kezleri vücuda ıe- ~~ .,:..ütçüleri grubunun ta • teveffa Fuadm hatırumı Yadetmİf ve mazaanız çok nankörsünüz demektir. Ama İtalya imparatorluiu are•ndaki münaae-
ti-! -1 ~e e mer • erini ele ..,...ımittir• fÖYle clemiftir: o da bir muammadır mı diyecelraiaid betleri 11ef'&'inlettfrecek, Akdeniz ve Kızd 
- ..... erdir. liml Mısll' ile ltalya, miifterek bir deniz Doğru. fakat muphhul&fl1Ult ldeta bir denizde olduğu kadar Afrikanm içinde de 

t h . 1 M h et ile biribirlerine bajhdlrlar. Ve bu de \\ •ann, bir nesne olmut bir muamma... Ufll karpya selen bu iki Emperyalist dev-n · ı t e r e e r D a r 1 e m , inin ... ıet adım bapnda menfaatlerinin çarpıfb· g 1 ) n -!-.I- biç bir zaman laa uırat • Hem raibetin karanız bir ku1o bir dev-

i lllMl'C iını görecekler ve bu çarpıtma yüzünden .h . 1 karşı .. - • hl·van a --1--azm ._ __ ....... dostluk_ münue. •• let kuıu olması daha iyidir. o yalnız de-l ti a e M ı- m pe ı maa- ... ,........ mühim hadiseler doğacaktır. M U ayı betleri idame etmiflerdır. Her ika ierlilerin veya değersizlerin baıına kon- Önümüzdeki günlerde bu mücadelenin h )anıyor••• •• ecek memleketin ele Akd~i~~ n_ıünuebet· saydı halimiz ne olurdu) Deiersizliiimizi türlü türlü safhalariyle k.aqılapcak ve bu 
azır mil 300 gureş . lerini ve mübadelelermı mkipfa maz- iabat edecek bir mihak bulunduğu ıün, çarpışmanın ne neticeler vereceiini ıöre-

L l.onclra, 5 (A.A.) - l~ y~~t si lmôr 5 (Telefonla) - Dinarb bar etmekte menfaatleri nnhr ft her dünyadan saadet kalkmıı demektir. ceiiz. 
bı ~ liralık bir tabsıaat u çe ' pehlivanla Müliyim peh6 • ikisi de buna azmetmitlerdir. 0.-. Rma 
~ verilmittir· • Mehmet· · · pldiler. latan • - L d K h f 1 • 

Deniz a.1can1ı1ı meclisi aekreterı .... ~ ~ WIUbi eti Al an Fransız Belçika on ra • ap ava se er en Türk kuşu lor an1atınazlıi• ıe- bulda Dinarlı Me D ~ ,:.. m , . • Oran, & (A.A.) - Lonclra ile Cap .... 
...,~ Stanley, ~merin lüzUmlu üzerine bu iki methur peb~van • hududunda bıtaraf mtntaka amcla bir sefer yapmak üzere dün aalaala Ankara, 5 - Türk Kutunun yıJdö. 

ı!le fevblide .t filosunu Akde- amda pazar pnii burada bir revant Berlia, S (Hmusi) - H~e Baka. Gravesend'den havalanmat oı.. ADrl Mal- nüınii ~yıa!yle. Sovyet Sosyal.iti 
~u ve lnıiJiz türl · ihtimole maçı yapılacakbr· nı Blumbers nefl'9ttiii bir emirnamede lison, aaat 16,58 de Ona tanue ~ Cumbunyetl~ lttihach. Ouovyakİnl 
IQa doiuaunda her • ~ . • Fransıa, Belçilw n Almanya hududu üze. w ıelmittir. T.,,....a, kWiıııire - ....kez komeyı IMl,bm ile Türk Hav. 
--.. hazır tutmak ~ . . f ngiliz Krall Sefirlerı riade bet kilometrelik bitaraf bir mmtaka olan benzini alddma ........... ı 7,33 .. K~u .•tbnı anu.ında telgra&. 

~eai olclujunu bılclirmitt_!· kabul etti ~=-~~-~= .......... ~':7~::::.'::~.~· ......... ;::!'~: ................... __ 
Japonyanı!1 ~ ~..!,.; ::.:.-.: 
endişelen süa Bukincbam sara~~ 

..1... bakam kahal eclllecelder ve ,_. • 
Tokyo, 5 - Japonya u-.. •• lediğ. 1 • • ..,....ceklercl· Meruimde 

~tanm diyet meclisinde soy 
1 ~de :.caktır. 

ki ıı;.ueD • 
llutukta demittir : -------

«Japon hükUmeti.. ~ d~~::Z Almanvaya sorulacak sualler 
llıüniıt nüfuzunun ıleracrneu ı 
_._ · ade d" l'dir K,zıl ordular, hazırlamyor ...- zıy en ~ ı · . le 
llıünasip addedecekleri tarilate, f 111111 d 5 (A.A.) - Almanyaya ıön· 

t.-men Lon ra, • • • • • doiru ilerlemek imkin•na --: cek lngilis sual lia~•mm metnini au- Milletler Cemiyeti ıulhu konuıuyorlar ! ... 
lbalik bulunmaktadırlar. Buna bına • ::a=ıarak taaclik etmek üzere bir bakan· (Çek karikatnrtıt 
en, b .. diaeleri fevkalicle dikkatle ta • , .... 1somiteei tetkil ........... 
kip ecdJOIU.» 
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Köy mekteplerinde ı l:J k'-· v ,_ •ı 7 
k

•k na 1tımız ı 01ı. .. a 
-, 

tet ı at 
Köylerde imtihanlara bu 
ayın on beşinde başlanıyor 

lstanbul Kültür Direktörü ve mü -
fettiflerden mürekkep bir grup bun • 
dan bir kaç atin evvel Çatalca kaza 
ve köylerindeki mektepleri teftiş 
etmitler ve dün dönmüşlerdir. Ayni 
grup bugün de Şile mıntakasına 
gideceklerdir. Bu tetkikler aonunda ö
nümüzdeki eene içinde köy ilk mek
teplerinin islahı yolunda bazı yeni 
kararlar verilecektir. 

Köy mekteplerinde imtihanlar önü
müzdeki ı-z;artesi günü başlıyacaktır. 
imtihanlar ve dersler 15 mayısa kadar 
bitirilecek ve mektepler 15 mayıstan 
itibaren tatil olacaktır. 

Şehir ilk mekteplerinde dersler 30 
mayısa kadar bititilmif ve talebelerin 
larneleri verilmit olacaktır. 

Mezuniyet imtihanına tabi olan ta
lebelerin de imtihanları 1 haziranda 
baflıyacak ve 12 ha1.iranda bitecek
tir. 

Ağacamii güzelleştiriliyor 
Beyoğlu Evkaf müdürlüğü Beyoğlu 

cihetindeki camilerin mamur bir hale 
getirilmesi için çalışmalara başlamış -
tır. 

1ık iş olarak Beyoğlundaki Hüsey~n
ağa camii meydana çıkarıJmaktadıı. 
Camiin etrafı parmaklıklı dıvarla çev~ 
rilmektedir. T Cf'Vİkiye camii gibi avlısı J 

muntazam ve tarhh bir bahçe haline 
konulacaktır. 

.. ,,.k kanu11••• .... , ...... 
lhtlraç nrdı 

Bir okuyucumuz yazdı: 
<<Pazar KÜnÜ gözüme ili§ti, Beyazıt 

lr.uleıine çekilen bayrak üç tarafmdan 
ikiye bölünmÜ§. riizglrla 1ıarip bir 
manzara teıki) ederek eallanıyordu. 

Ayni aünde fikir saha81nda hizmet e
den hu11uıi bir müene8ede daha acı -
nacak bir manzara gördüm. Cephesini 
aüsliyen küçücük bayrakların renkleri 
tamamen atmıştı, sarımtırak bir hal al
mıştı, ay yıldızı ise kırmızıdan geçe -
rek akan yağmur tanınmaz bir hale ge

tirmişti. Yazık diye dütündüm, bayra
ğa böyle mi hürmet edilir~» 

Dolaştığımız yabancı memleketler
den bazılannın tam veya yan reftmİ 

müesseselerinde de ayni lakaydiyi gör
müş olduğumuzu hatırlamakla beraber, 
okuyucumuzun düşüncesini haklı bul -
mamak kabil değildir. Bizi tesel1i eden 
yalnız bir nokta var: 

Türk bayrağına ait kanun layihası 

Millet Meclisinin Milli Müdafaa ve Da
hiliye encümenlerinden geçmiştir. Ruz
nameıine alınmıştır. Pek yalanda ka -
nuniyet keıbedecek ve ümit ederiz, o 
zaman bugün hepimizi teessüre sevke
den müşahedelerin arkası kesilmiş ola
caktır. 

Yalnız kanunda bir madde vardır ki 
memleketin iktisadi ve ticari vaziyeti 
düşünülerek mecburen konulmuştur. 

Bu madde ile bayrak yapmak için res
men kabul edilen tip kumaş buluna -
madığı takdirde en büyük mülkiye a
mirinin emri ile değiştirilebilmeııine ııa
lahiyet vermektedir. 

Kaydettiğimiz gibi bu kaydın za -
ruret sevki ile kabul edildiğinde şüp

he yoktur, çünkü aksi halde memle -
kette bazı mıntakalann bayraksız kal _ 
ması ihtimali vardır. Buna rağmen bu 
zaruri müsaadenin ileride bazı acı mü-

Y aphracağımız 
vapurlar 

Daiıimarkahlar Velriletle 
temas etmek için 
Ankaraya gittiler 

Denizyolları idaresi tarafından aatm 
alınacak vapurlar için ecnebi bahri 
inşaat tezgahları mümessiHeri ile yapı
lan müzakerelerin bir müddet daha de
vanı edeceği anla,ılmıftır. 

Danimarka inşaat şirketleri mü
messilleri, evvelki gün şehrimize ge

' 1erek şartlarını bildirmisler ve bazı 
lhusueat hakkında 1ktısa~ Vekaletiyle 
görüşmek üzere Ankaraya gitmişler -
dir. 

Mümessil1er bugün şehrimize avdet 
edeceklerdir. Danimarkalı!ar tarafın -

I dan yapılan tekliflerin şartlarımıza 
muvafık olduğu söylenm~ktedir . 

1 Maamafih, bir çok gruplar henüz 

1 
kat'i cevaplarını bildirmediklerinden, 
ancak bunlardan cev<'p geldikten son
ra, kat'i netice anlaşılacaktır. 

Yeni mozayıklar bulundu 
Sultanahmette Arasta sokağında eski 

Bizans saraylarını bulmak için hafri • 
yat yapmakta olan Bakster kemerler 
altında mozayıkların devam ettiği ne
ticesine varmış ve bazı parçalar da 
meydana çıkarmıştır. Bundan başka 
cenup cephesinde yapmış o1duğu kazı
da da saraya ait bazı harabelere tesa -
düf edilmiştir. Hafriyatın genişJeti1 -
imesi için muhitte bulunan yerlerin 
istimlaki için belediye ile temaslarda 
bulunacaktır. 

19 mayıs 

Harap olan ve kadro haricine çıka -
rılmıs bulunan Kasımpaşada Okmey
danı~daki Hacı Mimi camiinin alçı 
çerçeveleri f stanbuldaki camiler içinde 
en yüksek san'at kıymeti ifade eden 
çcrçevelerdir. Bu çerçevelerin haıap 
olmakta bulundukları göz önüne alın
mış, bunların da Hüseyinağa camiine 
nalr.li kararlatbrılmıştır. Camiin basit 
çerçeveleri bu çok kıymetli çerçeveler· 
le değiştirilecektir. 

şahedelere sebebiyet vermesinden kork- Atatürkün Samsuna ayak bastığı 

tuğumuzu ıöyliyeceğiz. güne tesadüf eden 19 Mayısta Kara -

Hakkımız Yok Mu? deniz Talebe Birliği tarafından bir top
lantı yapılacak, konferanslar verile -

Bir Lise talebesi cektir. Ayni zamanda birlik bir de ge-

Kagboldu ce eğlencesi tertip etmiştif. 

HaskÖyde Ke- Gazete hırsızhgı 
Köstenceden getirilecek 

göçmenler 
çecipiri mahalle - Nuruosmaniyede Milli Türk T a1e -
sinde cami soka - be Birliğinin gazeteleri çalınmıştır. 

Göçmenlerin ikinci partisini getir -
mek üzere Nazım vapurJ! dün Kösten
ceyc hareket etmiştir. Bu paiticle 1800 
göçmen getirilecek ve bunlar da T rak
yaya yerleştirilecektir. 

ğında 8 numa- Polisce yapılan tahkikat neticesinde 
ralı evde oturan bu gazetelerin Beyoğlunda Hüseyin a-
rnü te ka itlerden ğa mahallesinde oturan eazete uıü-
ve rıhtım idaresi vezzii Muhiddin tarafından çalındığı 
me mur lanndan anlaşılmış, suçlu yakalanmış ve çah -

ltalya Konsolosu Vali muavinini 
Ömer Gülerin oğ· nan gazeteler de T avukpazarında ka-
lu lstanbu) lisesi sap Musa ile Balıkçı Ahmette bulun -

ziyaret etti yedinci sınıf ta- tki ııündenberi kaybo- muştur. 
ltalyanın lstanbul konsolosu dün lebesinden 1329 lan Orhan Güler 

vali muavini Hüdaiyi ziyaret ederek numaralı 16 yaşında Orhan Gü
bir buçuk saate yakın muhtelif mese- ler pazartesi günü sabahı mektebine 
leler hakkında görüşmüşlerdir. gitmek üzere evden çıkmış ve bir da-

Litvanya Konsolosu 
Lltvanya Cümhuriyetinin lstanbul 

konsolosluğuna tayin edilen Arifi 
Berker dün yeni vazifesine başlamış 
ve vali muavini Hüdaiyi ziyaret et -
IDfİtir. 

ha dönmemi~tir. Güler mektebe gider
ken o gün mekteple beraber miizeye 
gideceğini söylemiş ve yeni elbiseleri
ni giymiştir. 

İstanbul lisesinde yapılan tahkikat
ta çocuğun ne o gün, ve ne de dün 
mektebe gelmediği anlaşılmış, ve o 
gün için müzeye gitmek gibi bir ta-

Üniversilede konferans hanı nanası kızı namcasile barışmış, 
Dün Üniversite konferans salonun- ğun lzmir, Bergama ve Tekfurdağın

da Zürih üniversitesi amme hukuku da bulunan hıaım ve akrabalarına tel
profesörü F ritz F1ciyner tarafından graflar çekilmiş, oralara gidip gitme -
tarafından bugünkü siyasi nazariye - diği sorulmuştur. 
Jer mevzulu bir konferans verilmi~ - Diğer taraftan zabıtaya da müraca-

• tir. at edilerek Orhanın aranması rica o-
. . · 'I lunmuştur. Orhan evden çıkarken ye-

Muamele vargısı ve sanayıcı er ni elbiselerini giymiş olduğu için akra-
Mmı Sanayi Birliği reisi Vasıf An- balarından birinin yanına kaçmış ol

karaya giderek yeni muamele vergisi ması ihtimal dahilinde görülmektedir. 
kanunu hakkında Maliye Vekaletiyle 
temaslarda bulunacak ve birliğin bu 
sahadaki noktai nazarına dair izahat 

verecektir. 

Otomobil kazası 
Dün Beyoğlunda bir otomobil ka -

zası olmuştur. 

Daçya vapuru kaza geçirdi Çemberlitaşta Kodaman sokağında 
Rumen bandıralı Daçia vapuru, li- oturan mühendis Refiğin idaresindeki 

manımıza gelmekte iken, Pire açıkla- 1092 numaralı otomobil istiklal cad -
nnda şaftı kırılmıştır. desinden giderken önüne birdenbire 

Vapur derhal imdat istemiş ·ve bir çıkan Artin Avadiee çarpm)ftır. Ava· 
'lmorkör vasıtasiyle Pire limanı!'a jdis vücudunun muhtelif yerlerinden 

·Tilroiştir • yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. 

Ayar müfettişleri Erenköyde 
Bugünden itibaren ölçü ve ayar 

müfettişleri Erenköy nahiyesinde ça
lışmaya baş1ıyacaklar, o havalideki öl
çü ve tartıların ayarlarını tetkik ede
ceklerdir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tonlardır: 
İa1anbul cibetindekiler: 
Aksarayda: (S&.rjm). Alemdarda: (Sır
rı Rasim). Bakırköyünde: (Hilal). Be-
yazıtta: (Cemil). Eminönünde: (Meh
met Kazım). Fenerde: (Hüsameddin). 
Karagümrükte: (M. Fuat). Küçükpa
zarda: (Yorııi). Samatyada: (Teofi -
los). Şehremininde: (A. Hamdi). Şeh
zadebaşında: (İ11mail Hakkı). 

Beyoilu cibetindekiler: 
Calatada: (Karaköy). Haaköyde: 
(Yeni Türkiye). Kasımpatada: (Tu • 

ran). Sarıyerde: (lbııan). Şiılide: 
(Naraileciyan). Takıimde: (Della Su
da, Ertuğrul, S. Baronakyan). 

Üsküdar, Kadıköy ye Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaı). Kadıköy eski İskele cadde • 
sinde: (Büyük). Kadıköy Yeldeiirme
ninde: (Üçler). Üsküdar Selimiycde: 
(Selimiye). 

Acze düşen sigorta 
şirketi 

Türkiye Milli Sigorta Şir
ketine tebligat yapıldı 

Mayıs 6 

Spor davası 
----

Felek Burhanla Ahmet 
İhsan barışmadılar 

Cumhuriyet muharrirl~rinden Ah • 
met ihsanla Tan muharrirlerinöd 

Evvelki gün Ankaradan şehrimize Burhan Feleğin mukabil hakaret dav&' 
gelen İktısat Vekaleti baş müfettişi larına dün devam edilmi~tir. BundaJI 
Hüsnü ile müfettiş Huluıi, Adnan, evvel iki muharrir arkadaııa barısma • 
Kamiran ve Nahit Tahsin dün bir top- ları tavsiye edilmşi ve mühlet ;eril' 
Jantı yapmışlardır. Bu toplantı da Is .. mişti. Fakat Burhan Felek tarziye vt' 
tanbu1da bulunan sigorta şirketlerinin rildiği takdirde barl§acağını söylemift 
şimdiye kadar yapılan teftişler neti .. Ahmet Ihsan da asıl kendisine tarziyt 
cesinde vaziyetlerinin ne olduğu gö - verilmesi icap ettiğini bildirmiş, hd 
riiıŞülmüştür. ikisi de davanın devamı talebinde bu" 

Türkiye Milli Sigorta şirketine, lunmuşlardır 
heyeti umumiyeaini toplayarak mah- Mahkeme heyeti 15 dakikalık bfı 
kemeye müracaat etmesi ve tasfiye müzakereden sonra mahkeme azasın" 
kararı alması için tebliğat yapılmı~tır. dan Atıh naip tayin ederek Ahmet lb-ı 
Şayet heyeti umumiye toplanmazsa san ve Burhan Feleğin her iki gazete " 
Vekalet bu i•i kendi yapacaktır . de intişar eden yazılannın müthassd 

Liselerin imtihan günleri 
Liselerde yapılacak olan mezuniyet 

imtihanları hakkındaki talimatname 
mekteplere gönderilmiştir. Liselerde 
20 Mayısta, orta mektep ve muallim 
mekteplerinde ise 26 Mayısla dersler 
kesilecektir. 

imtihanlar 20 Haziranda ha~lıya -
caktır. Fen ıı;ıubelerinin, riyaziye, fizik, 
kimya, tabiiye, edebiyat şubesinin 
tarih ve edebiyat derslerinin sual1eri 
Kültür Bakanlığı tarafından tertip edi
lecek ve tahriri yapı}aqıktır. 

Fen şubesinin imtihan günleri şu 

suretle tesbit edilmiştir: 
'..W Haziranda riyaziye, 2.:> haziran

da fizik, kimya, 30 haziranda tabilye 
imtihanları yapılacaktır. Edebiyat şu
besinin felsefe ve edebiyat dtıalleri im
tihan heyetince tesbit edilecektir. Yal
nız tarih suali vekalet tarafından so
rulacaktır. 

20 haziranda tarih imtihanı 25 ha
ziranda edebiyat ve 30 haziranda da 
felsefe imtihanı yapılacaktır. 2 tem
muzda da fen ve edebiyat şubelerinin 
Türkçe kompozisyon imtihanları ya
pıJacaktır. 

Hariçten bakalorya imtihanına gire
cekler için de ayrıca bir talimatname 
hazırlanmıştır. Bu şekilde imtihana 
girenlerin sualleri imtihan heyeti tara
fından tesbit edilecektir. 

Ekmek Fiatı 
İstanbul Belediyesinden: 
Mayısın altıncı Çarşamba gününden 

itibaren birinci ekmek on bir kuruş on 
para, ikinci ekmek on buçuk ve fran
cela on altı buçuk kuruştur. · 

bir ehli vukuf tarafından tetkik edil-
meaine ve duruşmanın başka bir gü • 
ne bırakılmasına karar vermiştir. 

Hıdırellez 
Bugün Hıdırellez'dir. Eskiden işçi • 

lik aleminde, bilhassa toprak işleri.le 
uğraşanlarda yıl iki kısma ayrılır, ka
sım ve Hıdırel1ez ba11langıcı olarak 8" 

mele ve işçi hakları tayin edilirdi. Hl4 
dırellez bahara rastladığı, toprak işçi" 
]eri mevsimlik istihkaklarını toplu ~ 
larak aldıkları için bayram yaparlardL 
Bunun için bizde HıdreUezde sürüp 
gelen bir itiyatla kuzu yenir, kır alem'" 
leri yapılır. Eğer hava müsaade ederse 
Kaathanenin bugün· de dolup boşala
ca~ı, Haliçte sandal alemleri yapılaca• 
ğı şüphesizdir. -------

Ortamektep muallimliği 
imtihanları 

Bu sene yaz tatilinde yapılacak olai 
orta mektep muallimliği imtihanı için 
kayıt müddeti 1 O mayısa kadar devam 
edecektir. 1 O Mayıst:ın sonra müracaat 
edenler imtihana alınmıyacaklardır. 

Talebe birliği kongresi 
Milli Türk Talebe Birliği önümüz• 

deki cumartesi günü saat 14 de Emin
önü Halkevinde Nisan devresi kon" 
gresini yapacaktır. 

Şehir Tiyatrosunda yaz temsilleri 
İstanbul şehir tiyatrosu san'atkar -

lan yakında Tepebaşı yazlık Amfi ti
yatrosunda bir yaz temsili mevsimi aÇ"' 
mağa karar vermiştir. Bu temsillerde 
en fazla rağbete mazhar olan eserlet 
oynanacaktır. 

Bir Transatlantik vapurunda bir aşk ve lUks romanı 

ZEVK GEMİSİ 
Milyonerlerin filmi olup yann akşamdan itibaren 

S A R A Y Sinemasında 
Haftanın en lüks eğlencesi. Baş rollerde : 

NANCY CAROLL ve GENE RA YMOND 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan : 
ı _ Gümrük Muhafaza deniz vasıtaları için i,aret aancaklanndan 15 ta• 

kımın 8/5/936 Cama günü saat 14 de pazarhğı yapılacaktır. 
2 - T uınlanan tutar 480 liradn-. 
3 - Örnekleri Komisyondadır, görülebilir. 
4 _istekliler% 7,5 tutarı 36 liralık vezne makbuz veya 

mektupları ile birlikte Komisyona gelmeleri. 

Banka 
(2451) 

# 
Türk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni Tertip plln1nı görünüz. 
1. inci Ketld• 11 Mayıs 938 dadır. 

Büyük ikramiye: 2 5 •O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir · mnkaf at vardır ... 



MEMLEKET 

İzmirde de Türk kuşu 
merasimle açıldı 

Bir Türk kuşu binası, kültür parkta da büyük bir 
parqüt kului yapbnlacak 

DOLASAMAISINIZ 
f"°"KAT 1 

•• POITS 

Samsunda yeni 
• 
ınşaat 

100 bin liraya bir Halkevi 
10 bin liraya bir ' 
hara yapbnlacak 

- Meden, orada ..,..ar mUJdu? 

1 

• .,,. . 
Altın ci.rayıcılan 

Ergani Geban madeninde 20 bin tondan fazla albn 
cevheri bulunduğu meydana çıkarıldı 

Şulalar 
-2-

- Alo, alo. b..,.. Bopzici radp. 
.u i.ugüaldl •ef'İJ'atmua bSıfleyor: ·--.... ·-····-· u:.ki ..... bit P.••- • . 

••• 
- Alo, alo. Radyo Aksaray: 
.Alqam ............... ... 

••• 
- Alo lıeı--. ,_.o Alray llk.a.lı 
.~ .. .,., .......... . 
cAmaa AM alalı" ....... . 

••• 
- Bü7Gfcada racı,o.u elylil,yorı 
cV• petJe_, çal OJ'WID M ..,., 

bayle ........ 

• • • 
- Alo radyo Haliç: 
«Söyletme beni dscBm lııibmıtlr• 
uOmid"an .__ çoktan eöaaa. .• . *. 
- Bana bak, burua Balıkpazan rad· 

yosu. VaDah billlh brde§im dünyada 
l>ir daha eıi yoktur. Şimdi bak çalalım 
dinleyin : 

rala ile ~11 J..k etti1 
1 

Hasan Bey - Hay r~ doktw k ı •iıiae ı 

«Köıe'bllfl meyhane>/ 
aAsmadandır kapw» 
«Ben gözüme ahmtun• 
uOn bet .ene mahpasu». 
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" İtalyada Faşizmin 
yıkılmasını bekliyorum!,, 

KANATLI ADAM 

ltalyanın eski başbakanı 
şayanı dikkat 

Niti ile Pariste 
bir mülakat 

yapılan 

Amerikalı bir genctn 
yaptığı şayanı dikkat 

Londrada 
tecrübeler 

Birgün 
kullana 

atlayıp kanatlarımızı tayyareden 
evimizin damına 

kullana 
olacak 

İtalyada iki defa başvekil ve ~o~~z de· J 
fa da nazır olduktan sonra Musolını .ıl.e ge• \ 
çinemiyerek memleketi terkeden Nıtı Pa· 
riste çıkan Entransijan gazetesinin bir mu
harriri ile konuşmuştur. Muharrir mülaka

tı töylc anlatıyor: 
aKendini ziyarete gittiğim zaman bana 

ilk olarak ıu sözleri sö:rledi: 1 
- Mülakat istiyorsanız vermem, ıiya· 

ıi herhangi bir harekette bulunmak iıte
rnediğim gibi, bana büyük misafirperver
lik ııöıteren Fransızları da müıkül ıraziyete 
aokacak ıekilde ıöz sarf etmek istemem. 

Pişkin bir diplomat tavn ile beni kar· 
11sına aldı ve konuşmağa başladım. 

Umumi hatbi müteakip ltalyada mü
him mevkilere geçen hu adam ıimdi Lüle-• 
ıcmburg bahçesinin karşısında güzel bir 

aparlımanda oturmaktadır. 
Nlti 

di. Sonra, (Demokrasi) (Dünyanın endi
şesi) isimli kitaplannı söıterdi ve ilave 

ltalyayı diplomatik konferanılarda tem
.il ettiii zaman kendisini bir çok kereler 

Ö •• t•· etti: 
-~~u~ . 

. d' f• h . . d t L k - Bunlar ıimdiye kadar 2 3 lısana ter-
Şım ı. men ı ayatı ıçın e e .. rar ar- ' I . ·· h 

1 
w )t d" • • L d w• CÜme edildi. ŞtC IİZe Japonca bır DUS al 

11 aştıgım zaman en ısını ÇOK. eııı,me- ' ş· d. I L- I d i ı.. ttı" 
· · K k ım ı ne. er nazır a ı ını mera.. e m 

nüı buldum, ıhtıyarlamamıştı. oyu eı-
ve ıordum. Cevap verdi. tane renkli gözlerinin aydınlattıiı yuvar-

- İkdısadi planların boşluğu hakkında 
lak çehre ve kısa bir boy... Tıpkı eskiıi 

Negüs kaçtı 

Büyük puntolu harfler 1tazetelerin bi

rinci sayfalarında ltalyan-Habe~ cen. 
ginin ıon haberlerini veriyor: Negüı kaçtı, 
Adiaababa' da ihtilal çıktı, kan, atet 11 .•. 

Acaba çıplak ayaklı Habeş mukavemeti 
sona mı erdi? Ras Seyyumlar, Ras Desta· 
lar, Rasi Naaibu'lar bir daha anılmaya· 
cak mı? Aduva. T sana aölü, Dessie, Adi
sababa, ve daha dilimize ve kulağımıza 
yatırın olmayan yüzlerce kasaba, dağ, ır
mak isimleri bundan ıonra İtalyan müs
temlekeleri ara11nda coğrafya dersinde mi 

okunacak? 

Hiç birisini dü ünmüyorum; ve beyaz 
atının üstünde, Negüsün portresi de gözü. 

mün önünden &İtmiyor. 
Negüs kaçtı ı .. 
Miliddan evvel birinci asırda Romada 

yine bir diktatör vardı: 

Juliyuı Sezarl 

Zamanımızın ha· 
va tecrübeleri içinde 
imana en fazla he · 
lecan vereni hiç \IÜP· 
hesiz Sohn isimli a
dam yapmaktadır. 

Anıerikada ka -
natla yaptığı uçuş

ları h~rkese hayretle 
temaşı-. ettiren bu 
Amer~kalı genç son 
günlerde fngiltereye 
geldi ve tecrübeleri
ni de orada yapma
ia başladı. 

Kanatla uçan 
Sohn'un tecrübe • 
lerini yapmak için 
dilediği yalnız temiz 
birhavadan ibaretti. 
Sohn bu havayı bul- ' 
du mu, kendini tay
yareden atıyor ve 
kanatlarnı kullana - L 
rak muazzam bir 

inmek mümkün 

,bir eıer hazırlıyorum, dünya, plan illetine 
eibi. 

düçar oldu, herkea kendine 1ıöre bir ıey
Y azıhanesine oturdu, ve ltalyan •İvesi. 

Ve Sezar kendisini Roma diktatörlü
iüne çıkaran yola, ııaliba ıeferiyle haşla
rnııtı. Romayı uzun zaman korkutmuı olan 
Calya'lılara kar,ı kazanılacak bir zafer, 
Sezara muazzam bir ıervet ve ıiyaai kud
ret verecekti. Fakat Roma Lejiyonlan 
Calyaya 1ıirdilderi zaman karıılarında bir 
milli kahraman buldular: 

marti gibi uçuyor, Shon havada uçmaya başlarken aldığı vaziyetlerden btri 

ler yapıyor. Plinizm, sari bir hastalık ol-
D·ı muhafaza eden bir aksan ile konu~- V · t · ı du, ve kanaatimce plan tamamile boş ve ercıenge orıx 

maia baıladı: ,hayali bir ıeydir. Çetin bir harp başladı ve Galya zafe· 
- Ben cönüllü bir menfiyiın. demokra- Daha uzun müddet fUradan buradan ri Sezara pahalıya mal oldu. Vercinge-

ailerin en kötüıünil iıtipdadın en ıyısınc konuştuk, Klemansoyu, Loid Corcu met. I torix, hiç bir unvanı olmıyan bir adamdı. 
tercih ederim. Bundan dolayı da memle- hetti. Söz hatıralara gelince: Romalılara karşı vatanını korumak için •· 

yükııeklerden yere doarn ıiizülüyor. 
Fakat Sohn'un muvaffakiyeti için 

havanın temizliii kadar aakinliai de 
lhımdır. Hava hem temiz, hem aakin 
olursa Sohn kanatlarile türlü türlü ma
rifetler ,manevralar, yapabilmektedir. 

ketimi tarkederek ayrıldım. İtalyadan - Anlatılacak çok şeylerim var <ledi. 
192-4 ıeneıinde çıktım bir ıeneden fazla Fakat onları neşretmenin henüz ııra11 ael
Jıviçrede kaldım, evlatlarımın tahıilini medi. lıerde yine aeldiğiniz zaman ıize 
bitirmek mecburiyetinde kaldığım ıçın oturur, uzun uzun anlatınm, ıimdi nisyanın 
1925 ıenesindenberi de gelip Parise yer- gölgesinde, faşizmin yıkılmasını bekliyo

Bu sayccle ortalığı aörmek ve herkes 
1 tarafından temap edilmek imki"•1ar• 
hasıl olmaktadır. 

lqtim. 

Beı evlidım var hepsi de tahıiJlerini 

ikmal etmiılerdir. 

En büyük oilum, hukuk doktorudur. 
Ve Yuııoılavyada mühim bir maden tir
kednin batında dır. İkincisi Arjantin' de, 
üçüncüıü kızdır. Ve Pariste ulumu prkiye 
tahıil etmiıtir. Dördüncüsü olan Fredrik 
hb tahıil ettikten ıonra Franaada ecnebi
'erin çalıeamamaları üzerine kendiıini ilme 
hurettl. Çok ııüzel caerler meydana aeti
ıiyor. 

Sonuncuıu da kızdır. Ve evlidir. Şimdi 

iki çocuk anasıdır. 

rum. 
Ben hayretle ıordum 1 

- Fatizmin yıkılmasını mı> 
Habeşistanda Musolini'nin zaferler 

l<aydettiii bir zamanda böyle bir cevap 
alacağımı hiç tahmin etmcmiıtim. Bu cürr. 
leyi menfi hayatın insana zorla ııöylettiğ 

bedbin ve acı sözlerden biri zannettim ve 
onun için hayretle ıordum: 

Möıyö Niti, sözlerini sözlerime dikti, 
sözlerini tartarak: 

- Evet dedi, Fatizmin yıkılmaıını bek
liyorum. 

Ve ilave etti: 

Kendisi diyor ki: 

Muhavere 1ıeniıliyordu, Mösyö Niti'nin 
hayatını naııl kazandığını merak ettim. 

- Şimdilik bundan baıka ıo""ylı'y~e'-
.,_ ~ tılırken bizzat Sezarın yazdıiı ıibi «kendi 

. •özüm yok. Bu ıon ıözü yazabilirsiniz.• 

((Havanın temiz ve sakin olmasıı.ı 
istememin ıcbebi bulutlu havada uç
mamak, bulutlar arasında yolumu aör
memek değildir.Fakat 6000 metre yük
eekte uçtulum zaman seyircilerin be· 
ni aörmemesi yüzünden açık ve temiz 
havayı tercih ediyorum. Havada uçma· 
Aa başladıiım zaman hir duman bom· 
bası attığım için herkes beni kolaylık
la seçiyor. Fakat aruna bomba patla
mıyor. Ve herkes içinden atladığım 
tayyareye bakmağa mecbur oluyor. 
Bütün bu ihtimallere karşı açık ve sa
kin havayı tercih etmek daha muva • 
hktır . 

- Yazı yazıyorum dedi, yazı yazmaia 
eıkidenberi alıııiımdır. 

İtalyada iktısad pref eıörii idim ..• Şimdi, 
fimal ve cenubi Amerika gazetelerine ma
kaleler yazıyorum. 

Yerinden kalktı, beraberce kütüphane
einin önüne 1ıeldik, 

- İtte maliyecilik ilmi hakltında yazdı
iım eaerin Pariıte basılmıı yeni tab·ı, de-

Jimnastik muallimlerinin 
toplantısı 

Beden terbiye.i hocaları önümüz -
deki hafta içinde Kültür direktörlüğün
de bir toplantı yapacaklard,r. Toplan
tıda jimnastik ~enlikleri hakkında ba
zı konuşmalar yapılacaktır . 

CÖNÜL iSLE·Rı 
"Biri zengin, biri fakir 
iki kızı &•vigorum 
Hangisini alayım?,, 

.iki ıene evvel ayni yerde, ayni za. 
manda iki kızla tanııtım. Her ikisin -
den de ilıifat aördüm. Her ikiıini de 
ayrı ayrı sevdim. Birinde olan meziyet

ler ötekinde yok, ötekinde olan mezi • 
yetler berikinde yok. Yalnız biri zen • 

cin, öteki faldr. Hangisini tercih ede • 
yim} )) 

Tokat : M. l K. 
Sualiniz çok mutlak. Ne için evlen

mek istediğinizi bilıeyd'im, l&azlardan 
hangisinin bu ideale en yakın oldujunu 

belki tayin eder, size bir fikir verebilir

dim. Fakat bu kadar mühim bir me -
ıele hakkında bu kadar müphem malu
tnata dayanarak cevap vermek halah 

olur. Binaenaleyh siz hislerinizi yok • 
layınız, hangisine daha çok yakınlık du
yuyoraanız onunla evleniniz. Zenginlik, 
fakirlik büyük bir fark yapmaz. 

* • • 
«Yirmi yaşlarında bir gencim. An-

nem gözlerini hayata kapadığı için ih
tiyar babamla ikimiz evde yalnız kal . 
dık. Babam ihtiyar olduiundan benim 

evlenmemi münasip ıörmüı, tanımadı
iım bir kızla beni nipnladılar. Ni • 
tan yapılalı altı ay oldu, ben kızı ta • 
nımıyorum, evlerinin nerede olduğu -
nu da bilmiyorum. Kızı benim görme• 
mi de iatemiyorlar. Şimdi bu nisanlımı 
görmeden ve konu,madan evlenirsem 
bana iyi bir hayat arkadaşı olur mu~ Ba

bamın zorla evlendirmesi beni mem
nun edebilir mi L 

Kırşehir K. O. M. E. 
Bulunduğunuz 7erde kızı 1ıörüp tanı

manıza pek imkan sönnüyonım. Yal
nız bu kız hakkında aaidan, soldan tah
kikat yapıp hakkında malumat toplı • 
yabilirsiniz. Bu malUınat ıizi tatmin e
decek bir netice verirse o vakit niıam 
bozmakta mana yok. Fakat tahkikatını:1 
kızın sizin İçin İyi bir bayat arkadll§ı 

olamıyacağmı gösterine, o vakit niıanı 
bozmağa teıebbüı edeniniz. Yoksa Kır
,ehir gibi bir yerde kızı göneniz bile 
tanıyamazamız. Bir kız bir görüıte tanı· 
nar mı ıaJU)'oraunuz? TEYZE 

menfaatlerini his bir zaman dü,ünmemişti, 
o Calyalılann hürriyeti için ıilaha ıarılmıt· 
trn. Fakat Roma ıilihlarının ve kuvvetinin 
üstünlüiü karıısında muvaffak olamadı, 

nihayet, ııiındıiı Alesia kalesinde Sezar 
tarafından muhasara edildi. Muhasara u-
zun ıürdü, Calyalılar kahramanca dövüı
tüler. Fakat yiyecekleri bitti, aç: kaldılar. 
Aleıiyamn imdadına ııelen diğer büyük 
bir Galya ordusu da mağlup oldu ve ge
ri çekildi. Her 'eyin mahvolduğunu gören 
Vercingetorix bir beyaz ata bindi. ;repe
den tırnağa kadar silahlandı, kale kapısın
dan çıktı ve atını kaleyi sarmış olan Roma 
ordusunun önünde koşturarak Sezarın ola· 
iı önünde durdu. Hiç bir ıey söylemedi. 
Başından miğferini çıkardı . Miğferini, kı

lıcını, kargısını Sezarın ayakları dibine fır

lattı. Milli mukavemeti temsil eden kah-
raman, o mukavemetin mahvolduğu gün, 
Calyalıların hayatı uğruna fahsını feda et
mişti. Sezar, Calya kahramanını bet yıl 
hapiste tuttu, ve zafer alayı ile Romaya 
ııirdiği gün idam ettirdi. Fakat bu ölüm, 
Sezarın zafer alayı kadar parlak bir ölüm

dü. 

Beyaz atının üstünde Negüııün portre-
si aözümün önünden gitmiyor. 

Habeş tacını kendi eliyle parçalayıp, 

kılıcını kendi eliyle kırıp Mareşal Badoğli

onun ayakları altına fırlatabilirdi; ve bir 
zafer alayında tethir olunabilirdi. 

Bunlar, üçüncü Haile Selasie adına şe
ı efli bir çerçeve olurdu. Fakat Negüs kaç
tı, ve arkaaında ihtilal, kan, ateş bıraktı. 

T ayyaremden atladığım zaman, 
yükseklerde küçücük bir leke aibi aö
rünüyorum. Ancak kanatlarımı açtı • 
Aım zaman biraz farkeJiliyorum. Se
yircilerin dürbün kullanmaları çok 
doiru olur.» 

Sohn .şimdi Londrada yeni bir tec
rübeye hazırlanmaktadır. Bu .eferki 
uçu' esnasında bir yenilik de yapa -
cak, tahassüsatını ve intibalarını rad -
yo ile anlatacaktır. 

Sohn bunları anlatırken herkesin 
dinlemesi için tertibat alınmış, uçuşu 
hazırlayan Deyli Ekspres gazetesi ted
birler ittihaz etmiştir, 

Sohn'un kullandığl kanatlar ancak 
adalesi kuvvetli bir ad<1mın idare ede
ceği bir cihazdır. Cilıa:t:, çelik ve kalın 
yelken bezi ile vücude getirilmiş, bu 
suretle mukavemeti tcrn1n olunmuftur. 
Kanatların kolaylıkla idaresi için bunla
ra birer el takılmıştır. 

Sohn ,uçacaiı zaman evvela bacak
larını açmakta, bu suretle bacakları ara
sındaki bez tabakası gerilmektedir. 

Bundan sonra kanadın birini, onu 
müteakip ikincisini germekte ve bufı
ları idare ederek yer yi.ızünc doğru in 
mektcdir. 

lngilterede kanat gererek uçmak, 
insan için ötedenberi bir emeldir. Her 
insan bu arzunun bir gün hakikat ol • Retat Ekrem Koçu 

.. maeını ister. 

1

--------------------------------Y eni Neşriyat Sohn'un hedefi de kanat gibi tabii 
bir vasıta ile hava hareketlerini idare ---Deniz - Ayda bir çıkan bu güzel mec. 

muanın l 1 inci aayısı çıkmıştır. Bu sayıda 
denizciliğe ait bir çok alakalı yazılarla, gü
zel resimler vardır. Bütün denizcil~rimizin 
okumaları lazım ıelen değerli 'bir mecmua-
dır. 

etmek ve havada yapılması mümkün 
olan bütün hareketleri kontrola tabi 
tutmaktır. 

Yalnız bu kanatlarla yerden yüksel
mek mümkUn clcği1dir. Yükselmek için 
ya bir tayyare kullanmak. yahut bir 

&ACAkLAA. 
li A~l\.IVOR 

vı IC~NAT. 

LAR TUTU 

' ~UYOR 

nttnatlı adamın tan areden atlama· 
sıııdan ftıbnren yaptığı tıarnk e tıı·r 

balondan istifade etmek lazımdır. Fa
kat insanın bu kanatlar sayesinde ha
vadan atlayıp, kanatları idare ede ede 
kendi evinin çatısına inmesi mümkün 
olacaktır. Sohn'un da gayesi budur. 
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Çöken Boğaziçi: 9 

Bizans kibarlarının 
sayfiyesi: Kanlıca 

"" * * B S ·ha Cenani 
K 1 eskilerinelen ayan enı .. . 

an ıcanın .., d .. · bir dünya guzelı-
"Bog" aziçinin ragbetten uşmesı . B b 

. benziyor dıyor. ence una 
nin sefalet çekmesıne ' ·f ı ·d· 

ücret ve tarı e erı ır,, sebep vapur 

l 

,., --Lcadan 1'ir manzara · · ~ · ı 
.....- 'f terinin münasebetsızlıgı. stan· 

ak' ol J vapur tarı e 
A d LL:--rile Kanhoa araıınd ı y b ld k' hayat bundan otuz bet sene ev . • 

na oıwu- . . yapıl· u a ı O . . K ] da 
hakikaten pek muntazam. yenı mı d yetkine hiç benzemez. nun ıçın an ıca 

L • • mi baliılıyor.. Bura a ak . . bir insanın bütün roeden~ 
b\11, yoksa 9os; ıyı ü1ı: b" zevk oturm ıçın k l 
Yürümek. in•n için &det• bll>:"' ı~ . o~: zevklerinden mahrum olmağ~ at anması 

Y ıd b . d n baıka hiç bu geçıcı y ]i d r Yahut ta haftada hır gece olan 
o a ız e kların z:ım ı . k l 

B ·ıkb h ıabahınd• 1etil yaprll apurla seyahat külfetine at anması ... 
u ı a ar k ma • ıon v A b" d k" _ 
") ] d·v• lda iki arltadat onuş H lb k' bu vapur mesela on ır e op ao ge e ıgı yo l e• a u ı ' b 

d ·1 l' oruz. Boğazın yeşil su arına s ··d n kalksa, her iki yakayı tuta, tuta u-
an ı er ıy . k harap ru e . . · d 

h 1 d b · cam aözlenle bil an k dar relir ve sız vapurun ıçın e ge-e er en en • . d. en raya a B. 
Yalılar kimıeeix gibi .. Yalnız miıtema ıy çen saatlerin uzunluğunu hesaplayınız... ır 
1• l' b" balta sesi duyuyoruz... Kapısı k'' .. k vapur, ve gece eğer bu son vapurla 
1 ıyen ır b" Ba· uçu . ld k l 

a k b . k rudan bu seı1 geliyor ıze... b' k re seyahat ederseniz lstanbu a a • 
çı ır o . . b k ır e . v. • • d 

k dan ıokarak ıçen a ıyoruz... d v bir tiyatro seyrettıgmıze, bır os· 
tımızı apı d kıldığı ıgınıza, A d 
Y 1 ] nkazcılar tarahn an yı ziyaret etmiş olmanıza lanet e er· 

a ı ann e . .. 1 .. .. ruz. tunuzu v .. b 
L. h"kAy• dejil... Gözömuz e goruyo . . . ve bir daha da ııitmemege tov e ... 
DiT ı a am bır unız . . . 
Henüz pek te eski olmayan muazz Sonra gündüzkü seferlerde de ıkı sahıl ara· 

yalı baltalanıyor, yıkıhyor. sında sıkı bir irtibat yoktur. Mesela bu • * radan ben Büyükdereye kadar gitmek is. 
Kanlıcanın eskilerinden olan Bay~~ Se· tesem, bilmem nereye kadar gidip oradan 

niha Cenani bir zamanlar ,ehir m~clısı ye· eri dönmek mecburiyetindeyim.. Fakat 
dek azalığında bulunmuı çok zekı ve ele· :eferlerin intizamsızlığı dediğim bu de • 
v 1. k dınlanmızdan biridir. V'ld"r 
ser ı a d Yalnız Kan. gı ı . . v 

Şimdi onun yalı sın ayım. .. S ferlerin asıl intızamsızlıgı Akay va • 
.. B w en guzel ya· e b" b" ı · 

l de<;.;) bütun ogazm ] .1 · ket vapurlarmm ır ır erme 
ıcanın •. • al . b"r sa pur arı e şır k d 

11 d biri olan bu Y ının genış 1 
- t rifeleridir. Eğer Kadı öyün e 

ı ann an I k uymıyan a . . 
ı d · firi olduğum. bayan a arşı . d Adalarda bir yere gıttı • 
onun a mıaa . .. .. b l r • Suadıye e veya .. . .. .. 

L Cömert bu ruzrar, o pe . . f ı·kettir Çünku sız kopruye çı • 
a.llr§ıyayız... C · nız mı e a · 'k 
.. LJ . . . . r ve Bayan Seniha enam k s· köprüye çıkmadan 2 dakı a vo en şııınyo aramız. ız .. .. 
it . l Ada vauru kalkmıştır. Kadıkoyun· 
onuşuyor. d.. . en evve iskelesi-

- Boiaziçinin rağbetten uşmesı~e d gelirsiniz. Siz Kadıköy vapur 

b. . . b bence modaıının geçmış ol- en ken Boğaz seferini yapan vapur 
nıncı se ep B .., · · ne yanaşır 

.... d N ... ık ... Ne yazık... ogazıçı k d basmış, Boğazın yolunu tut· 

... ,ası ır.. e Y~ "h · sırra a em . I .. 

., ) T"" •-· in de~1 bütün cı anın ın- b I r Bu şirketin tarıfe erını yap· .,anız ura.ıyen 1'u• . . d" muş u unu · b" 
c:. "d· O ar~betten clüşmeaı hır unya d I Akay ile anlaşmasında ır 

aııı ır. nun r . ma an evve . . . b 
"'Ü 1· . fa]et çekmeıııine benzlemıyor h vardır. Yahut müşterılerını u 
.. ze m)n se ma zur mu . J b'' 
... B k di hesabım• Avrupanın en d k )sun düşünemez mı?.. şte u· 
... -uş. en en b' .. ka arcı o b b' 
CÜ2el yerlerini gezdiğim halde böyle ır g~; tün bunlar Boğazın ölümüne se e ıyet v.~· 
:ıelJiğe dünyanın hiç bir yerinde te~du riyor. Boğaziçinde yaşamak bu k~dar guç 
etrn d" Fakat ıunu da iJive etmek ıste- Jd gvu için ahali Kadıköy, Suadıye ta • 

e ım. ba~ka o u . 
rirn ki Boiaziçinin böyle olma~ı~a .. ~ a• raflarına doğru akın edıyor. . 
ıebepler de vardır. Onlar da bırıncısı k - Bunun düzelmesi ve Boğazın yenı-
d.. ..h. d' Belki daha fazla... vb b iması için ne yapılmalıdır? 

.. r mu ım ır. vil ben· den rag et u . b 
B v • • '"kmekte ölmekte deg • 'ı' 1 k aey ıunlar.ır. Bır kere u ogazıçı ço • . . _ apı aca ,, . . . 

c:e o··ı .. t" Bunun iki sebebı vardır: f 1 • d''zeltmek güııdüzl("ri ıkı sabıl 
muş ur. l . · tari e erı u • k 

l G .d. gelme vapur ücret erının d k" ük vapurlarla seferler yapma 
- ı ıp . I v arasın a uç 

Pahalılığı, 2 • Seferlerin intız~~sız ıgı . .': ve Boğazı şehirden kopmuş ve 
60.70 lira maaşlı bir memur ıçın vesaıtı ] ış bir parça halinden kurtarmaktır. 
tıaı-ı· .. ti r·ını"n bu yüksek fiatından 1' ayrSı m ela bilet ücretlerinin indirilmesi 

ıt ıye ucre e okt onra 
dolayı burada oturmak iınkam y. ~r. (bu en başta gelen çaredir. 
Maaşının büyük bir kımıını vapur ~ıletıne F kat bir çok Boğazlılar, Şirketin 

· · d dı"r Halbukı Bo • - a . · · d. · egwini çünkü • "ermek mecburıyetın e · b.l ·· tlerını ın ıremıyec • 
) b T ı et ucre k b. h ] 

iaziçinde kıt ve yaz oturu a ı ır. . . . kseri vapurların bomboş denece ır a. 
. • Ll:...e ıeferlerının ın· e . . .. r· 1 r 

- Bir de vesaıtı naıuv de sefer ettiklerını soy uyor a • . belki 
lizamsızlığmdan bahsediyordunuz? . ş· k t bir kaç ıene sabretsm, 

E :+: naL•jye yani kıaacaııı - ır e - vet Veallıu iP ' 

SON POSTA 

147 Yeni 
Yıldız keş/ edildi 

Güneş bunların yanında 
bir mumdan farksız kalıyor 

Nevyork-bir zamanlar kainatın en bü

yük ve en mağrur hükümdarı sayılan gü • 
neı heyetşinasların yeni keşifleri karşısın• 

da mevkiini yavaş yava§ kaybediyor. Bu 
keşiflere göre süneş, semadaki diğer bü • 
yük yıldızlara göre bir mumdan farksız • 
dır. 

Bu yolda yapılan en son keşif 50,000 
yıldızdan müteşekkil bir manzumedir. 

Şimtliye kadar rasadatta saman yolu 
en kuvvetli teleskop karşısında bile ilerisi, 
gerisi ııörülmez, bir enııel teşkil ediyor ve 
bu engel toz gibi bulut yığınlarından mü • 
teıekkil bulunuyordu. 

Harvard üniversitesi p·rofesörlerjnden 
doktor Shapley Harlov nihayet bu büyük 

enıeHn içinde bir takım pencereler keşfet· 
miştir. Bu pencereler vasıtasile şimdiye ka. 
dar bilinmiyen 14 7 büyük yıldız keşfolun
muştur. 

Doktor Shap]ey bu pencereyi tarif eder· 
ken onun sayesinde kainatın açık ve uçsuz 
bucaksız mesafelerile temasa imkan hasıl 
olduğunu söylemiştir. 

Bu yeni yıldızlardan yüz tanesi 30,000 
ziya yılı uzaklıktadır. Bir ziya yılı ıse 

6,000,000,000,000 mildir. 
· Bu yıldızlann mensup olduklan man p 

zume fezada mütemadiyen hareket et· 
mektedir. 

Bir kaçakçı tevkif edildi 

Kanlıca fetihten evvel Bizans kibarları· 
nın bir .ayfiyesj imiş. Fetihte buraııı ta -
rnamile boşalmış, e!!ki oturanlardan kim
se kalmamış, sonradan buraya (kağnı) a
rabalarile Anadoludan bazı insanlar gel
miş. Burada da bu kağnilerden imal edip 
başka köy le re giderlermit ve onun için İs· 
mini Kağnilice koymuşlar. Ve zamanla te· 
laffuzu değişerek Kanlıca olmuş. 

füz ıimdi bu Kanlıcanın iskele meyda
nında ve Sinanın yaptığı söylenilen ca -
miin tam yanında bir manav dükkanında· 

yız. Birer kase meşhur ve enfes Kanlıca 
yoğurdu yerken vapurun ııelmesini bekli-
yonız ... 

Suat Dervit 

Savh 1 
..::::ıı 

Fennin gözünden hiç bir 
cinayet kaçmıyor 

fngilterede iki kadını öldüren ve cesetlerini didik 
didik eden doktorun cinayeti bize bunu isbat ediyor 

Geçenlerde İngiliz zabııtuı büyük bir 
muvaHakiyet kazandı. Didik didik edilmiş 

ve yüzlerce parçaya ayrılmış, iki cesedin 

parçalarını ele geçirdi, ve bunlardan ceset 
sahiplerinin cinayetini keşfederek caniyi 

bulup mahkemeye verdi ve mahkemenin 

hükmünü aldı. 
Cani, doktor Rukston adını taşıyan bir 

adamdı. İngiliz mahkemesi bu adama idam 
cezası verdi. Doktor Rukston hükmü tem· 
yiz ettiyse de, temyiz hükmü tasdik etti. 
Çünkü zabıtanın ileri sürdüğü deliller fen. 
nin kat'iyyetine istinat ediyordu. 

Doktor Rukston davasında fennin en 
büyük zaferlerinden birini görmemek 
mümkün değildir. Çünkü bu dava baıtan 
başa fennin ortaya çıkardığı, failini bul • 
duğu bir cinayetti;> 

Bir kere suçlunun kendisi, doktordu. 
Suçlu doktor olmaktan istifade ederek ci
nayeti saklamak İçin uğraşmıı ve baıka hiç 
bir caninin yapamıyacağım yapmıftı. 

Cinayet nasıl iflenmifti? 
Cani doktor Ruluton 

Klasik 

IHaYatta GördOklerimiz 
Kiralık mücevherler ne işe yarar? 

Külhanbeyinin biri bir kız seviyor. 
(ızı babasından iıtiyor. Babası: 

- Şu kadar elmas takarsan veririm! 
diyor. 

Külhanbeyi istenen elmasları teda
rik ediyor ve kızı alıyor. 

Evlendiklerinin haftasında gelinin 
mücevherleri kayboluyor. Kadın, akşam 
ağlayarak kocasına vaziyeti anlatıyor 
fakat o, kaytsız: 

- Ne yapalım, canın sağ olsun 1 diye 
cevap veriyor. 

1 

Karı po1ise müracaat etmelerini ia· 
teyince reddediyor; 

İşi uzatmağa lüzum yok, ben ••· 
ha yme alırım. 

Az bir müddet sonra komşulardan 
biri kadına mücevherlerini kocasının c· 
linde gördüğünü haber veriyor; iş an
laşılıyor. Kaynana damadı evden ko· 
\luyor. Kızını ayırmak ve mücevherleri 

geri almak için mahkemeye miıracaat 

ediyor. 

Hakim, suçluya dönerek sordu: 

- Ne diyorsun?. 

O gülerek omuzlarını kaldırdı: 

- Hiç ne diyeceğim .. Kaynanam kı· 

:ıını mücevherle ı-atmak i~tiyordu ben 

de kızı almak için mücevherleri kirala· 
dıml dedi. 

U.ıa2n• FA.JK 
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Yunan Milli 
takımı geliyor 

Sforçanın eemisi baıkumandan Kefalonyaya Venedik gemi 
Don Janın riyalesine doğru götür • raaında patlamak üzere bulunan Takım fstanbulda bir gün Fatma: 

Son Poıtanm Tefrikası: 

d F k d k ·· k k b .. ·· ·· ·· l ak k k - Ey, ne var, ne yok bakalım, biz ü. a at oraya varma an ço on· or unç oıutmanın onunu a m alacak ekzersiz yapaca 
ce Venedik amiralınm gemiıi aıİ· için baıkumandana fÖyle diyordu: görmiyeli küçük bey? 

Bükr~te yapılacak Balkan futbol l ·ıik ~1 ki 
lerin bulundukları gemiye aborda - Biz Venedikliler sizin kuman· kupası maçına ·ıııtı·rak edecek olan Yu- - yı saııı 

T - Amca beyi gördüğün var mı hiç? olmuı, tam bir surette, iyi ıili.hlan· danızı istemiyor deiiliz. Bizim do- nan milli takımı ayın on ikisinde Is- _ Hangi amca beyi? 
dırılmıt olan yirmi gardiyan birden nanmamız, kardeıiniıJ lıpanyol tanbula gelecektir. - Seninkinin amca beyini canım, 
lapanyolların üzerlerine fırlamıılar- kralı Filibin emri altında bulun • ş hrimizde bir gün kalacak olan Medihanın amcasını ı 
dı, İspanyollar hemen altedilmit • makla gurur duyar. Amiral Venye • Yunan takımı Taksim stadında bir ek- Hasan dudaklarını büktü: 
lerdi. ro bir ihtilali bastırmakla vazife - zersis yapacaktır. _ Yoool 

V.enyero homurdandı: sini yapmıftır. Onun kendi filosu lngiltere • Avusturya maçı _Hiç görmedin mi? 
- Bu it böyle biter!... üzerindeki kumanda kudreti aızan lngiltere - Avusturya milli fut - - Nerede göreceğim, Fatma tey -
Sonra adamlarına ıemisinin di - kumanda kudretinizi artırır. Hisle • bol maçı bugün Viyana stadında oy - ze? 

reklerini göıterdi. rimize kapılmak11zın, buraya kadar nanacaktır. İngiltere milli takımında Zehra: 
ipler zaten hazırdı, ilmikler de hanl'i makıatla geldi iıek buradan Arsenaldan altı oyuncu bulunacaktır. _ Halbuki, biz kaç güidür seni gö-

yapılmıftı. ötesi için de birbirimizden ayrılmı- Aıton Villa takımının üç yeni remeyince sanmıştık ki sen bcwka yer-
Müzyo bir kaç yerinden yaralı ol- yalım. Amiral V enyeronun ıize kar- oyuncusu ferde sık. sık. amca beyle bulufuyoraun 1 

duiu halde bu iplerden birinin al - 9ı olan sevgi ve aaygısı hiç bir za • Bu sene yaptığı bozuk oyunlar do- - Kimse ile buluştuium yolı: Zeb-
tına götürüldü ve bir dakika için - man eksilmemif, hatta aanılmamıı- layısile birinci likten ikinci like diişen ra ablacığım 1 
de kocaman direiin hıpetm uıl • tır. O, hak ve adaleti yerine getir - meşhur Aston Vill(i takımı yeni likte - Biz amma bugünlerde hayırb bir 

iyi netice alarak tekrar birinci like geçe-
mlf Oldu mek iıtemiıtir. habc - 'ır g·b· klu'-! 

. bilmesi için 21,000 Jngilız lirası vere- r aı 1 ı 0 a. 
Venedik amiralının kızgınhiı ya- Bu sözler çok doğru idi. rek lskoçyadan üç beynelmilel oyuncu -Ne gibi hayırlı bir haber) 

tıımnmıf!ı: Don Jan bak 'f'ermeğe mecbur ol- angaje etmiştir. _ Bize ahbaplarımızdan bir bdm 
- Diğer suçlular!. •• Onlan da! •. du. Kemal Halim Ankarada çahtacak söyledi. Galiba Mcdihanın annesi son 
Diye bağırdı Hele Papa amiralı Mark Antuvan lstanbulun birinci sınıf hakemlerin- günlerde amca beyle barıfmış .. Hatta 
Askeri kıtkırtan bir onbatı ile iki Kolonayı kıramazdı. Daha ileriye den lstanbul sporlu Kenıal Halim An- dün mü, evveliıi aün mü ne Mediha, 

asker de hemen Müzyonua yanına gittiii ve iki taraf arasında bir harp karada fedarosyanlar bürosunda çalış- annesi ve amcası ile birlikte günübirlik 
çekildiler çıktığı takdirde neler olacağını da mak üzere cumartesi gi.inü Ankaraya gene buradaki akrabalarının evine ael-

Lakin kargaıalık bununla hitmit aıaiı yukarı keıtirebiliyordu gidecektir. lstanbulun kaybettiği kıy- mişler. 
olmuyordu. Hatta timdi daha fena ,Amiral Barbariıoya dönerek de- metli hakemi Ankara mıntakası ka • - fyi ya .. Allah versin de barlfSln· 
bir ıekil almak üzereydi. Çünkü di ki: zanmı~ olacaktır. lar ;benim yüzümden bir ailenin bir -
ba§kumandan Don Jan Venedik ge- - Venedik amirahnın bana kar· Kemal Halim a~ı za.manda futbol birlerile darılmasını ben zaten istemez-
miıinin direklerine çekilen dört lı- fi ı&terdiği saygııızlıiı bu sefer • federasyonunun da ı~lenne muvazzaf dim ! 
panyol askerinin ölülerini ıörünce lik bağıf lıyorum. Fakat bir daha olarak b_akacaktır · . Fatma: 

k . · · · ... · · d 1 Atletızm Hakem imtihanı Yapıldı. U t uz tma artık senı·n de yerinden ıırramıı ve haykırmııtı: ımseyı ıncıttıgını uymama ıyım. I 
1 

A 
1 

• H • t• t f dan - za ma, a • 
• ::r • • •• •• • • •• •• • stanbu t etızm eye ı ara ın . . l . k d ki 

- Benım emrım olmadan benım Buyük harp meclııınde gorunmesı- Atletizm Hakem kursu için açılan imtihan ışm Y0 una gırece eme 
askerlerimi nasıl aaıyorlar? Bura - ni de istemiyorum. Onun nasihat ve dün mıntaka merkezinde yapılmı tır. Ali Beybaba: 
da yalnız benim sözüm ıeçer ••• Ve· arzularını da bilmemeliyim. Siz, imtihana yirmi dört hakem namzedi iş- - Amma sen yalnız mektebini bir 
nedik amiralı kim oluyor? Bu adam Aıustino Barbarigo, mecliste onun tirak etmiştir. an önce bitirip bir iş mi tutacağın, ne 
bizi hiçe sayıyor. yerine oturacaksınız. Tahriri yapılan imtihan evrakını İstan- yapacağın ona gayret etmene baki 

İspanyol kuınandanlan hemen O· V encdik amiralına bu sözler bil- bul Atletizm Hey· eti tetkik edecek lisans· - Canım benim mektebimden, işim-
ıarı da Federasyon tasdik ederek verecek- d ·· ·· d ı~ı ankı·"\ 

f 1 d dır. ı"ldı"gvı• zaman·. en, gucum en e a eme ne s t' nun etra ını sarmış ar ı. 

Rekzens Venediklilerin disiplin - Ben de bundan ıonra hiç bir Is- tir. - Zehra: 
ı ı · · d ·· ·· · - A.. A.. Şu yediği naneye bak l sahibi olmadıklarını söylüyordu. panyo ga erının yanın a gorunmı - 1 1 b' h f .. 1 .. 1 .. -· B A D Y O Daha ır ata once ne er soyuyor, 

Baıkaları da: yecMe~ım.. d Al" Mediha için nasıl yanıp yakılıyordu, 
- Venyeroyu tevkı"f etmelı' 1 uezzınza • ı Pa- Karneni • i p b .. · b" v ı ı 

• :r- Bu Akşa mk rogra m ugun ıse ıze ne agız ar yapıyor 
- Onun kafaaını kesmeli!.. çeden ıetirilen İspanyol esirlerin • 

Fatma: 
Diyorlardı. den bunlan da öğrendiği zaman ıe- ISTANBUL _ Aldırma kızım, şimdi 

0 
kadarcık 

Venedik amiralını tutmak mı? vinmitti. işte b?JDUD için: lS: Ses musikisi (Plak), l9 : Haberler, olsun kendini naza çekmek Hasanımın 
Buna imkan var mı? Bu ihtiyar ha
kim ve amiral bu genç baıkuman • 
danın dileğine boyun mu eiecekti? 

B .. 1 b" b" ·ı n1 19,15: Operet musikisi (plak), 20: Muh-- oy e ır ırı e a atamam11 O· hakkı değil midir ya? 
lan bir donanmayı yenmek hiç te telif sololar (plak), 20,30: Stüdyo orkes

ıüç olmıyacaktır. 

Diyordu. 

* 
-15-

traları, 21: Saray sinemasından nakil: 
Konservatuvar orkestrası. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile· 
cektir. 

Hasan: 
- Benim kimseye naz filan etti -

ğim yok Fatma teyze 1 
- Yaaaa ... Lakin şimdi sana Me

dihayı başka birile nişanhyorlarmış de-

Mayıs 6 

35 Ya.zan: O•mcın Cemal 

- Hele hele! 
Ali Beybaba: 
- Bırakın o bahsi de başka şey koı 

nuşun canım? 

Fatma: 
- Tuhaf değil mi, amca bey de bu

raya geJdiği halde nedense bize hiç gö 
zükmedil 

Ali Beybaba: 
- Belki işleri çıkmıttır adamcağı • 

zınl 

Hasanın aklı ,fikri timdi bostanda 
olduğu için çaylar içildikten sonra bun
ların yanından nasıl bir bahane ile 88' 

VUfacağını tasarlıyor: zihnen dalgıa 
görünüyordu. 

Zehra: 
- Ne dütünüyoreun Sarı papa) 
- Mektebi, derslerimi düşünüyo • 

ruml 
Ali Beybaba: 
- Aferin evJidım, İfte bayle ol " 

malı? Gezme zamanı pzme, tozma za 
manı tozma. .. Sevıne ~manı Mvme ... 
Mektep zamanı da deni .. 

Zehra gülümaiyerek: 

- Ali Beybaba, darılma amma, .. 
nin bugün ya çok aafhğın üstünd0ı 
yahut bizimle alay ediyorsun 1 

Ali Beybaba: 
- Estağfurullah, estağfurullah 1 
Hasan: 
- Hattl, '1imdi gene eve gidip ki • 

taplarıma kapanacağım r 
Ali Beybaba: 
- İyi edersin oğlum, sade kır, bil' 

yır, bostan, çayır insarun kamını do 
yurmazl 

Hasan kuşkulanarak ı 
- Nasıl bostan} 
- Canım efendim, lafın temsili) 
- Haaa .. O başka ..• 
Zehra Hasana: 

- Demek bu akşam bizimle bura· 
da akşam yemeğine kalmıyacaksın) 

- Bugün mazur görün ... Başka ak· 
şam ne vakit isterseniz gelirim. Hattl. 
belki annemle babamı filan da getiri .. 
riml 

Hasan, orada yarım saat kadar da• 
ha oturduktan sonra müsaadelerini ala-r 
rak kalktı, onların göremiyeceği arka 
yollardan bu akşam ~inci defa ola • 
rak gene ayni bostanın yolunu tuttu.-

(Arbaı YU') 

...... ·-··············· .. ··········-·-···--···------
Don Janm ıemisi Venedik ami -

ralının gemisine doiru yürüdü. Fa
kat yol boyunca Venedik salerleri
ni buluyordu. Hepıi de küçük bir 
iıaret üzerine amirallannın aaiın • 
da ve solunda yer almıı bulunuyor
lardı. Toplar ve tüfekler doldurul -
mu§, eller kılıçların aaplarma ya • 
PlfIDl§tl. 

Bir korsan ve son karar ..• 
BOKREŞ 

13- l 5, l O: Plak ve haberler; 18: Cons
tantinesku orkestrası, 20,20: ( 18 75 M.): 

se idik ne yapardın! ---------------ıı 

Gomeniçada birletik hıriıtiyan Yeni plaklar, 21,20: Org musikisi, 22, I O: 
donanmasındaki heyecan ve sinirli- Opera havaları, 22.20: (364 M.): Çift ke· 
lik akfama doğru artık yatı§mıı gö- man konseri. 22. 35: Dans, 22,-15: Salon 
rünüyordu. Ba,kumandan erteıi gün musikisi, 24: Orkestra. 

İspanyol galerleri de kendi ku • 
mandanlarının iki tarafında ıaf a
lıyorlardı. iki tarafın birbirlerine 
gülle yağdırmaları ve rampa ede -
rek boğaz boğaza gelmeleri için kıl 
kadar bir ıey kalmıttı. 

sabah erkenden cenuba doğru yola BUDAPEŞTE 
k k · · h 1 1 l 9 15 · Almanya • Macaristan artistik 

çı ma ıçın azır anı masını em "" · · . .. 
. . konser mübadelesı {şarkılar), 19,45: Soz· 

rettı. Ancak ondan sonra gemıler ye· ler 20, 15: Çingene musikisi, 21 : Skeç, 
nidcn eski yerlerine geçmiıler, hep. 21 :40: Plak, 22.40: Sözler, 23: Orkestra, 
ıinia birbirine karııbrılmaıile ku - 24,30: Caz. 

Fakat bu ıırada Mark Antuvan 

rulmuı olan aaj ve sol cenahlarla 
merkez gruplan yeniden kurulmu~tu. 

Birinci tetrinin üçüncü günü idi. 
Kol~n, batkuma~~~~ın g~aııne Sabahleyin alaca karanlıkta henüz 
geldı. Don Janın onunde egılerek rünef doğmadan limanda büyük bir 
ve hatta diz çökerek yalvardı: kı ldan ·· d D · 

mı ıt goze çarpıyor u. emır -
- Ne yapıyoraunuz? Venedik a- Ier alınıyor ve donanma denize açı· 

miralı kendi semiıindeki bir iayanı lıyordu. 
bashrmııtır. Eğer çabuk davranma- O gün bir Yunan koraan gemiıi 
saydı baıka gemilere de geçecekti. Patras körfezi ağzında ketif yapan 
Bu sizin kuvvetinizi korumak İçin- Türk kadirgaları tarafından tutu -

' dir. Size sormadığı için suçlu bul - larak kaptan pafaya gönderildi. 
mayınız. Düıününüz ki bu birliğin Yunanlı korsan: 
dağılması hıristiyanlık için bir fela· - Kef alon yaya Vene dik köyle. 
ket olduğu gibi ıiz de büyük bir fe· rini yağmaya gidiyorduk. Biz, efen
ref kazanmak fırsatını kaybedecek- dimiz olan Türklere kartı her za -

siniz. Düşman da bize çok yakın - man bağlılık gösteririz. Emreder -
dır. H r saat ufukta görünmeai bek • seniz saflarınızda harbetmeje de 
leniyor Onu yenmek ve yoketme ,. hazırım. 
için g d · • · miz halde burada birbi- Dedi. 
rimizin k rdeı kanını mı dökece - Ali Paaa ona bir teklifte bulun • 
ğiz? du: 

Ven ,. c il·inci amiralı Agostino - Sana !imdiden çok karlı bir İf 
Barli' · o da bu an· da Don Janm verinem yapar mıaın? 
ren :.,:. e gelmişti. O da iki taraf a· j (Arkası var) 

MOSKOVA 
18.30: Konser .. 19,30: Gitar musikisi, 

22: Yabancı dillerle konuşmalar. 
VARŞOVA 

17,20: Konser, 18: Viyolonsel aonatla-
n. 19,05: Opera havalan, 19,30: Muhte· 
lif, 22: Şopen konseri, 23,05: Şarkılar, 

23,30: Dans. 
BERLİN 

20: Muaikili skeç, 21,25: Çocuk konse
ri, 2 1, 4 5: Kültürel nepiyat, 2 3: Haberler, 
olimpiyata dair sözler, 2 3,45: Gece musi
kiai ve dana. 

ViYANA 
21,20: Berlinden nakil, (Berlin filar -

monisi), 23, 1 O: Eğlencdi konsu, 24,45: 
Caz.. 

7 Mayıs Pertembe 
İSTANBUL 

18: Dans musikisi (plak), 19: Haber• 
lcr, 19, 1 5: Muhtelif plaklar, 19,30: Sıhhi 
konferans: Dr. Ihsan Rifat tarafından, 2 O: 
Halk musikisi: Sivaslı Veyııel ve lbrahim 
tarafından, 20,30: Stüdyo orkeatralan. 
2 1, 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi verile -
cektir. 

- Hiç, ne yapacağım 1 Allah mü-
barek etsin t derdim. 

Zehra: 
- Üstüme iyilik sağlık 1 Galiba ko

cakarının biri oğlanı büyü ile Medi -
hasından soğutmuş 1 

Ali Beybaba: 
- Zannetmem ... Çünkü bu zama

nın delikanlılanna kocakarıların ya • 
pacakları büyüler pek hayretmez. E -
ğer, Hasanı büyü ile bir haftanın için
de Meclihadan soğutan biri varsa mu
hakkak o da Mediha gibi, fakat on • 
dan çok fettan bir genç kızdır! 

Hasan, hafifçe kızarır gibi oldu. 

Fatma: 
- O ne ya Hasanım, yanakların 

biraz pcnbeleşti
Hasan elile yanaklarını tutarak: 
- Sıcak butı da 1 
- Haltetme çapkın, aıcak nerede, 

hava serin, hatta ben hırkasız çıktığı -
ma bile pişman oldum 1 

Ali Beybaba: 
- Canım ıiz de çocuğa bir takım 

ahret sualleri sormıya kalk.ıfmasanıza .. 
Zavallı daha şimdi geldi, hele otur -
sun, biraz dinlensin, çayını içsin, ken
dine gelsin 1 

Çaylar içilirken döne dolaşa laf gel
di gene, oraya dayandı. Zehra: 

- Söyle bakalım, küçük. bey, ~ 
altı gündür bize neye hiç uğramaz ol
dun I 

- Demin söyledim yar Mektep ha-
zırlığı l l 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Çarşamba 

(*) 

Şiddetli bel ağrıları 
Aylardanberi ıı:cceleri fazlalaşan ve bil
ha1Sa istirahat zamanlannda çoialan 
bel ağrılarından şikayet eden bir haı· 
ta müracaat etti. Şikayetini dinledim 
ve evvela idrarını; ve kanını muayene 
ettim. Kan temizdi. 
idrarda bol oksalat çıkarıyordu. 
Üre ve aıit ürik de mebzuldü. idrar 
biraz durunca tortu yapıyordu. 
Arasıra yüzünde kızartılar ve ıiolik:ler, 
bilhassa sabah kalkınca göz kapakla • 
rında fiş ek.sik olmuyordu. ' Boyu 
( 1,64), kilosu (85) ti. Yediği kuv • 
vetli gıdalar vücudunda gittikçe fazla 
yai ve fipnant.k husule getiriyordu. 
Daima otomobil ile seyahat ettiği için 
pek az yol yürüyebiliyordu. Vücudun· 
da teraküm eden oksalatlan yakmaia 
fıraat bulmıyan bu hastadaki şiddetli 
bel ağrılan böbreklerde toplanan ok • 
salat ve idrar yığınlanndan ileri geli
yordu. 
Rontgen yaptırttım. Sağ böbrekte bir 
kaç küçük taş görünüyordu. 
Bir kaç şişe (Nevropatin) ve (pipe -
razin) kullandı. Yirmi gün {Tuzla) 
maden suyundan ıçti. 

Semizotu, ıııpanak, çikolataya ve kah
veye pt-hriz etti ve tamamen iyıleşti 
(•) Bu notları kesip saklayınız, ya· 
bat 'bir albüme yaplfbnp L:olleksiyon 
)apını.z. Sıkınh zanıanınızda bu notlar 
bir doktor eibi imdadının yetiş bilir. 
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1 Londra zabıtasına karıı 
6 muharrir: 2 FEDA EDiLEN KAN (~n~~-e~' ~~-n~~-a~l 

Antone Tdıenov'dan 13 Faile Bercmen 

Ceceydi. · · Avcılar yorgun.·· Köylii - Kahvaltıdan sonra Sa,aya yaklaşıyo • 

işler bu ölçüde gittiği takdirde, Jon Yazan: (Dorotby Sayera) Jon Skele floriyi t~n etti -ve: lmn ilaanacMtlan kvlübede t~lantm• • Tum, ona da: 

Son Postanın tefrikaaı : 

cu_ lacaktı Zaten - Elbet, dedi, fakat piyes te güzel. lar ... Ay pencereden 1J1klar1AJ yolluyor. - E.. Ben biliyorwn, cledinı. dün ııen~ ..... eı. yakında rıeogin o · İıw _..._ L.ı- ~· ı.ı___L._ L '•" ~·m--~- --.· 111.• 

~. On ilterenia m tm--- - z•- · .J :ı.. ı._ı:ı v;T.B&- u - ~ -- ~ ... a~ 7: __ , ___ L _ı_ı__ı__ •• ...... d "" bir L le a ı u -----s' ıyeeuı ue ner ıuaıae temi v.ar. .......loU<l...,.ı .ııı;•r.;aJJ.wsu:n gor • 
g..,..~aya ea~r nıa e • •. romaru:.ıs1 .Marııery ADinpo.. ,.,.,_ G Aoktan, kadınd1111., ev kö,,ek..le.:i&de1ı, <iüm. 
tiyatronun yanı beş, ından geç.ciken go-. arik, Florinin her oyunu görmesi-bony Berldey, Freemu W.illa wdta, .. 'Çn11u'k1ardan konuşu1-J'C!ll". T amdtk kadın- Ağabey.im Zinoçka sibi çıkmadı. Beni 
zen her lakir adam, muhakkak ki dı fatber Ronald Kaos, Dorodıy S.,.., ~l musaade eder, tiyatro baştan başa fanD .çoğu .çdE.ifliriliyor. Dediltodu yapı - teı-.ledi. ic;ıe:rledim onı een görüma. ded~ 
çok genif bir miraıs yedi sanırdı. RusaeJI Thorndike b.hramawlen meç- u olsa da bu adeti 'bozmazdı. () byordu. Bir aralı& ~ sustu. Ziooçk5'. o gündea aoıua yüzüme bak(. 

Yıllardanbcri tiyatronun ~esinde ı hul atta zabıta r•manı yazıyor wre ka- ha1de Florinin "ttYini almak yanlış ol- IDemiadenberi .Ozıe kanpn-ş 9iııman maz oldu. ÇaJı,.am .d.a çalı]mnsam da j-' 
otwup önüne bir lt!psİ dolusu kibrit tiHerin keıfini 'inciJterenin en maruf maı;dı_ flori de muharririn sualine°'"' .bir erkanıhup IUZAUl .za emedikten ıaon- not \.'eriyor. Ve babama benden şikayet 
koyan Flori kadın, onun hahrıe ~p zabıta müfettişi «George Conıiah)) e valxm esirgen~: ra ıdoir.ulda: etmiyor. Ben de fırsat bu fırsat deyip yalt" 
zerre .kadar fijpbdenmeden ona D!ll - ~yort.. Bun1erctan Freanan WiD- - E"Vet, -dedi. Oyun -güzel. Hele - Sevilmek.. Güzıel ıeydir. diye an - 111.adığımı bıırakmıyordwn. 
8İn sıfatlllJ •erebilirdi. flori kadın ger- la ~w'un eHrinİ okadamaz. 'Po1ia nişanlının bir tek kol ile geri dönup"' latmağa başladı. Sevilmenin yanıncla se_ • Bir hafta geçiyor. İçimdeki sır beni ı+ 

..o;f~ ııle fikriN ...ı.tt.. ~üeden • ı ı k f dilın -'- k d h 1-" k .-i tivatronun ]trı-sindıe kibrit satıyor· - .......,.. a-s mşan unnı eilen - ..w-. b l vi meme , ne ret e · CJı; te ne a aı çır. na a oe sı ıyor. 
"ll I' -w- • 1..-...- !L..:......! L--=.... n.__._;aL_ ._ r .-l.. me~ 6••&<>~1~ Q m8SJ,. k" ,_ d 3 __ 'I . o_Cl L l k s· -·1 •• &.a! ~rı • • L du lak.at onun ifi gücü zenginleri ve ıh-- ~ mu_... wwwwy ._. ~ dokunaklı.. m, ne A& ar acıw.ı. ıç.mızae nerret e • ar- ır og e yemegı. m.an erımı:ı var, "'• 

' "d' B .. den bir yeıs'İll .erine btıtlıYonıL y ~~anm11 \imse var mı).. Yok ... Ala ... 1abairlc, duramadım. Önce mörebbiyemt 
servetleri temasa ı ı. u yuz ' Bu -r L!&!--- .n- ... !_ ..==&......: - a. D ın •a b k s '- _ı_ • _ 1_ .__ - - ,,__ wı - .. - • • aen .. oenim b:wnma bmrle bir ha1 CU\ı i. a ıyorum. onra arsız arsız aiiaerea. orHıl 
bak,.Ja her gördiijüııünda y~JZ :::a· fİDİn katili naaa1 tayin et.tİ.jinİ ke..U - Sonra nelırin kenarındaki man • CenÇtim ... c~~- degıl~~ocdctum ... S~iz yere: .. - -
za.t>cını değil mUl'abnı tayın : .pından di.leyecebiııiz. Hem~ zara .. ömür mü ömür. Garik de eaeri ~ıncleydtm. - E, b~ biliyorum,, diyorum. gördüm. 
:ve herke. onun tlaliğine inanırdı. Tı· ]arı, hem de poli. müfetti,inia hiilcüm- amma can1andırıyor. Hele 'kadının ni- Tatlı bir yaz akşamı. Güa~ b.ba&k iizıe. 
Jatroya girenlerin heps.i de onu gör • ferini bu siitunlar4ia okuyacabıoız. ~nlıS1na döndüğü zaman erkegio ka- ze idi, dere y.ap.ıycıırıcNk. Mürebbiyem, gıcnç 
Mıeden. onunla bir çift 1ikır'1ı etmeden ·-. . •. _ _ dmı reddetmesi, Sibriyenin bundan j5. içi; ... Çok ,eWıd bir kwh. eö%leri 1»cnc.e-

Annem soruyor: 
- Neyi biliyorsun, neyi gördün • 
Zinoç1ca -yutkunuyor, 1lpbcyim 'Sert .al 

geçmezJerdi. .-.çt:ıgı esen muhakkak yurtltiir ve tut- tifade ederek onun kalbini yeni bir redeı:ı dı,a.rı bakıyor.- Bir y.andaıı da du-

Hori kadm bil' hayli :r.amandu, iş - tunırdu. aşkla doldurması, doğrusuya, beni mü- sini veriyordu: 

bakıyor bana. Ötesini antatamadnn. 
Akşam denıini yaparlten mürebbiy~ 

TDcmler gibi 11!1~1L Yüzüme gözlerini"" ı __ , boz I dan kazançlal'ın Bu yüzden piyes muharriri de isti- tehassis etti. - Biz, demek havadaa oksijen alıyo-
-=nn u maan • . .ı_·ı.1 1_ 1 - kıy f p "-. i'- lade ıetmı• ve na a ıı;:t ıgını a etı'nı· ruz. eıd ö·.feyse, an!at bana, Petia.. Bı"z zma uzun <likiyor. Derllİll ortasında 
azahnasmdan, .eniz snıema ~ " T • , k bera' - Demek bütün bunlan begy endi- :r• 

1
. • ek betinden bunun düzeltememış oıma la her az ço'k niz? havaya ne veririz'> 

eıee ı sınemanın r a ' . . . . ' k t - Asit kaihonilı: .. 
Bdirdiii talih.izliklerden bahfledrp 6tZ- lflnNı. yo una] .r:.. ~y~u~ u. . L~ b - Hem de çak beğendim, çok. Cöileri penoereden ayrılmıyor, aalatJ-

la ı_ na· kafasına göre hük\im- ı.sanm '' ıncı gecesı Omn u gece H . d nıyor, ıve 1Le ı uha . M" J Sk l •. A' epsı e doğrudan doğruya kalbe ifli- yor ... Asit karbonikia nerderde 'bulun -

- Sendea iğreniyorum. nefret e<Üyo • 
rwn. diye b.aykudı. Seu .ne :kadar adi vf 
çirkinsin. 

Sonra kendini topluyor 
Jer veriyordu. HeJe son günlerde ~un m rrır uıtC!" on . oo" ın (,'s'e - yor. Bu sizin ilk eseriniz değil mi? E- dujuAU M)'JYOC •• 

k U '--luıetti;».i ~hsıyet knirn adını taşıyan eserı ıncı defa se • . • G "k' kl 1_ b Seı:ı de •yD.r.. ı__ n~-. Babam avluda. en ço mevzu oa "' d Sa k"' ·ı h rınızı an e verme e ÇOK jsa et - -·- ~unı 
G 'k n._ · ·.J· Garik hem aktör, hem oynanıyor u,. · nat ar 1 e mu arrir, ettinı"z. Ava gidecek. Köpekler sırn!Yorlar; ve ara· 

- Bir rol ezberJiyo.dum, .eliyor. 
Geceleri gClip yatajımın Jtınıısında duıt 

arı UTUCI ıat. k d bi l'k 1 • 1 Fi . 'k ... d . ..., 
tiyatro müdürü idi ve tam Flori . a t· r ı te g~ mış er ol:~kıl ı~ı~ı e gör- Muharrir: baıun beygirleri sabırsızlıkla toprağı cııip 

1 
)!'.. ·~·tlerdendi Yam es- mü• ve biraz geç ge ot ermı anlamıs- ortalıiı tozutuyorlardı. 

ruym ıve dik bakıılarla beni aüzüyord4'1 
Benden nefret ettiği halde ayrılamıyordu..ı 
Gene tath bir yaz akşamı. Ay pırıldıyor~ 
Sem~ik .. lJh .. nın an ıyaca!!iı ar..... Büt.,' ""'U"'af _ ' - Evet. dedi, Carika minnettamn. n ... .,. ~ tı 'Hizmetçiler koşuşuyordu. 

ki mektebe mensuptu. u · Herkes onu nıethettı"gvı'ne go"re onun f 
h · · · 'htisamın- Garik 'in biraz acele etmesi lazım ge· Annem ve k1Z 1kardCşrm vanit~iye, bay-

fakiyeti kendi ~a aıyetının 1 
' • • da bu teveccu'"he 1 ~,vık oldugwu ~-l~ftıh· 

. • t rnektebını liyord.u. Muharririrı onu alıkoyması tı.iç ıa.J CLlllC>f tamı geçirmeğe gideceklerdi. Arabanın 
dan umar ve ;yenı tıya ro te doğru değildi. Halbuki muharririn yor. Bu akşam iki .kürklü ve .şişman a- arkasına y.e.rleşmi,Şkrdi. 
hezeyan sayardı. l k aldırdığı yoktu. Bir sürü sözler söylü- dam gelecek, onlarla eserin filme alın- Evde ben, mürebbiyem Zinoçka; ve 

Bı·r aralık lslavce piyes er oynama ması mesel .. 01'nı' kon1L<:up 1-rarl<>ctn-a- d' J • w vah · k l d '-h lu yor ve Garik'in tiyatro basamağından ~ -ır .l'i1 ""'r""' ış erı agrıyan ag eyım a ıyor UL 

moda J"dı". Bunların mevzuu sar 0.ş • cagvız. Artık muvaffakıyet yol"nu tut- A b -- •-ı z· k 
b

. n ayrılmasına imkan vermiyordu. Buna ... ra a yavaş yava, u~ aştı. ınoç a 
ğun akibetleri, aile har ıne gıre. k k b muş sayılırım. Hele yıllarca :süren cebinden küçük bir kağıt çıkarıyor, oku -
hastalıklarm fecaati ve bunlara benzı- karşı Cari •in ızması eklenirdi. Fa- betbahtlıktan sonr.a refaha yor, ve yerinde duramıyor. Bugün sinirli 

k · b kat ktzmadı. Yüzü gülerek elini uzat- kavuş-
ycm şeylerdi. Garik her esın u mev- mak]a bahtiyarım. CÜy<>l"um içimden ... Saate baka. Vüzü ya-

zularda
n usanç getirdiği sırada halk~n tı ve affedersin! dedi. Perde nerdey - vaş yavaş kı.zanyor. 

k 1 k tııt bı'tt•kt · .. - Ben de taliin yu'"zü gülmcgv e baR-
ro

mantik eserleri özlediğini, romantı se açı aca . rr ı en sonra yıne go- T Derse devam ediyoruz. Şimdi odanın 

ı k rüs,elim. Arkadaıılan da bulunduru _ ladığını görüyorum. Seni tebrik ede -
b• k hramanın ıztırap an arşısın • • içinde dola~ıyordu. Dersin bitmesine ya -
ır a b h . b' rım. 

da a:x.)amak ve nihayet a tıya. r ır. ~n· e-. rum. rım saat :var. Hesap kitabını açıyor: 
tice• karşısında sevinmek ıstedığını Carik bu sözleri söyledikten sonra - Tqekkür ederim floriJ _ 325 Wci ıneukyj yap diyor, ~n bi-
an]amış, muvaffakiyeti bu anlayışı sa• k~u. Fakat gülümsüyor ve muhar - Muharrir Jon Skels cebinden, bir tirinciye kadar ben gelirim. 

d k t rire kolunu sallıyordu. Muharrir bir kaç parayı çıkararak floriye uzattı Merdivenleri koııarak indi. Bahçeye çı. 
Yesin e azanmış ı. . _ 

k l l:Ohza durakladıktan sonra döndü ve ve: k _ı_ ) dah k h 11 d N 
G

arik gündüzün kırk i i, gece eyın .. ınc.a auım arını a ço ız ı aştır ı. e-

h 
h flori kadının oturduğu köşeye doğru - Eserimin şerefine bir kadeh içki reye gidiyor~ Annem yok. Muhakkak çi-

otuz beıı, sahnede yir·m·i eş veya an- iri 
1 t ilerledi. -s lek toplıyacak. 

g·ı yasta görünmek ıstıy_ors·~-·o yaşa Ded' 

Kirazlığ10 yarundalr.i patikada yürüyoe 
nım. Birden Uışıma Zinoçka çıkıyor. Yl\t 
zü öyle aolm~ ki.. 

Ellerimi tutuyor. Seei boğuk: 
- Senden o kadar nefret ediyorum, ki ... 

Oh.. diyor, hu felaket aaoa <la gelsin .. An• 
lıyor musun? .. 

Onun bu kızgınlığı da hoşuma gitti. Fa-4 
kat bu ıho'9anma biraz aonra korltu oJu • 
yor. Bağırarak ..koşuyorum. 

Anneme he1>5ini anlattım. 
Aradan çok zaman geçmedi. 7.inoçlı."

cvimiLden çıktı. Ayrıl(rken halırltyorunı~ 

Bahçe kapısından dönüp en ıon baktığı J'CTj 

odamın pencereleri oldu. 
Ağabeyimle evlendiler. Harbiyedeykeq 

yanlarına aiderdim. Ne kadar uğraştıy • 
sam, bu iri gövdemden Jciiçük Pctianı~ 
tesirini sildiremed.im. 

İlk aşkı gibi, ilk nefretini asla unutma1 
dı .. T d led - k k Muharrir, gerçi dalgındı ve kılıksız- 1

• Arkaaından ben de seğirttim. Bahçı • 
.. .. .. d'i Tabiat onu ı ıgı ızı a- B F 

gorunur t · ld t dı, fakat gözlerini kaldırarak Floriye ayan lori muharririn hediyesini vanlığa geçiyor. Havuzun kenarında 1lğa- Horozlar ötüyor, arkadaşlar. Hadi ııe..ı 
clını teshire müsait bir .şeki e y~ra mı.ş- karsısında gülümser gibi oldu. Ve 0 _ sevinçle kabul etti ve onun çok nazik beyim Saşa oturmuş, öyle di§i ağnyana ccniz hayırlı olsun. 
tı. Çünkü on dokuzuncu asrın as:-as.ı • , bir adam olduğuna hükmettL fakat benzemiyordu. Zinoçkayı görünce yu:ıu, ..... - .................................... - ........... .. 

Yetı'nı' yı'rrnı'ncı' asrın serin kanlıhgı _ı~e. nunla konuştu: Çorlu Asliye Hukuk Hi.kimliainden: - _ Galiba vaziyet iyi! Maksadım Florinin en çok dikkat ettiği nokta gözü parlıyor. Genç kızsa heyecandan aap- •. 
mezcetmiş ve bu hal i]e istihdam ~e1Ltıgı mal·ı vaziyet, değil mi öyle~ muharririn, Garik'i methetmekle be • sarı. Güçlükle nefes alabiliyor, betli ki ilk Müddei Çorlu belediyesi tarafında~ 
k 1 

.. · d nu""ftızunu sag am- b b .,.and-· u müddeialeyh Çorlunun Hatı"p mahallesı·n1 adın arın uzerm e ra er onu eğenmediğini ve sevmocli- .. ....us · 
Flori: c . _, ·ı k ki 1 z· k den Mehmet oğlu İsmail aleyhine açılaft 

lamıstı. __ Evet, dedi. Artık bu hale de alı- ğini gösteren tavrı idi. cmerı e uca aşıyor ar. ınoç a ağa- ... 
• · ld ha L • • ıh - li Eli - · !kiremit imali ÜcTetinden avans olarak ve,. Garik her gece, yirmı Y1 ır mu . ~: G "k k · · ok Jon Skels, Floriden ayrılarak yürü- t;>eyımın yan aşına çome yor. erını o-

l 
d gı .şıyoruz. Patronumuz arı_ ço ıyı, ç Ü muzuna atıyor. Başını göğsüne sokuyor, rilen 100 lira ile mün'akit muka .. ele ah.. 

faza ettigv i gençlik adım arına ve: ı hu"'nerl'ı bı"r adamdır. Ne yaparsa yap- dü. ç dört saati bomboş geçirecek- •-- d el · k florı ka· . y ld b' .ı l k k Saşanm, ağabeyim onu okşuyor.. Eğilip 11.amma a emi riayetten mütev lit 200 li1 
,. .. viklikle Jiyatroya gırer en sın, ne 0 .vnarsa oynasın, halk onu gör- tı. 0 a u oostuna Tast ge ere 0 - ıra sartı ccı:ai ki c ... ...,.'an 300 1'-a alacak da~ r- h h ş .; kulağına bir şeyler fısıldıyor. ._..... ur ~ 
dına da iltifat eder, onun atırını ola megye kosuyor. nuştu. (Arkan var) Lia h k 1 
ederdi zaten Flori de herkesten faz · ,- va ari u ade. 

'k d 'rlı muvaffakiyetlerden Güne§ daha ufukta. Yeşil kıyılar tütü-
onun azan le; d T u·· R K ı· y E G""k . K l 
h 

theder durur u. yor. o rnasmavı. e ebek.ler uçuşuyor .. 
oşnut olur. ve onu ıne ~ Sürüler ağıllanna giriyor. Hiilasa, dekor 

Hele s-~~l ~s~~i~ı:~t~;;:d~n;:ı~a~:~ ·-K-ı zı 1 -ay Cem,. yetı• eksiksizdi. 
nun gogııunu .. .. Bir .aralık Sap. Zinoçlı:ayı kucakladı. 

do .. nmu"~ do)a.c;. mııo-: ve bu adamın yuzu • c_.__._ b ' ~ , y VJAuır tıi i <>ıdum. Onları kendi hallerine 

ne gülmüştü. v Genel Merkezinden: bırakarak odama koştum. Hesap meselesi 
Flori kadın, her gece yığın yıgın seJe~ , Ank Ma ktaki mukesi f b "ka aklımda.. Meseleyi yaparken hain hain gü-

yirci]eri selamlıyor ve herkesi ne:? 1 Kızılay Cemiyetinin ara.. ma gaz a rı • lümaüyorum. Sır •. SıT bilmek ho~ şey. lki-
d sının teknik ,efliğini yapmak üzere dipiomalı bir makine mü· si <Je b.cnim avu.cumdaydılar. 

gördükçe seviniyor u .. ,. hendisi hizmete alınacakbr. 
Fakat sanatkar Garik ın . . Şartlar şunlardır : Yatağa girdim. Her zamanki gibi Zi • 

muvaffakiyet abidesini kurmaşı JÇ~ J _ Türk olıoak, sıhhati yerinde ve muvazzaf askerlik vazi- noçh odama geliyor. Yatıp yatmadığı • 
laum olan iptidai maddeyi bafka -~ır fesini yapmış bulunmak. ma bakacak. Yüzü ışıklıydı. Mesut. İçiın 

. · Fl · kadına gore ___ .:J_ fazl l k K;ime sığmıyor. Ağzımda sözleri gevcliye-
genr temin etmıştı. on . di 2 _ y 11ııı:ı otuz.wan a o mama • 

:s im be yor· .,. • • bil k rek mmldaruyorum: 
o gencin de mesut o ası ıca_ . 3 _ Almanca lisanını ıyı me 

vasının yapılan muhakemesi sonunda müd .. 
deabih 300 liranın maa masarifi mahkemq 
rnüddeialeyhtcn tahsiline 14/ 5 936 tari• 
binde gıyaben karar verilmiş \ t' muddei'I 
aleyhin adresi meçhul bulunduğundnn ili· 
nen te'bligat ifası talep olnnınuş olmaklı. 

tarihi ilandan itibaren on beş giin zarfın· 
da müddeialeyhin mahkemeye ınüracaatl04 
kmyizi dava eylemediği takdirde hükmü!\ 
keı;bi kat'iyet edeceği tebligat makamına 
imim olmak ü:ıcre ilan olunur. 

btımbul A*U,.e Mahkemesi Altuıcı Hu
kuk Dairesinden : 

Nigar tarafından Sulıanahmet Park' 
lrnr"sında 48 numarada oturan Ferit a• 
le}· hine açılan boşanma davası sonunda: 
Boşanmalarına bir sene müdd~ıle müd• 

du. Çünkü flori kadına göre {:!ei•_Y: Yukarda sayılan vasıflan haiz b~lunanlardan istiyenlere 15 - Ben .. Be,, biliy<ırum. 
zan adama öyle pek fazla e . mıy May•a 1 Q.36 Cuma günü saat on ye.diye kadar. - Neyi biliyorsun> hk fi .. dd . 1 h 

d" Ge . bu pı]tes ya· ..,,, H • et .. dam - Hım .. Şey .. Sizi göTdüm ben. Saşayla ma eme masra anmn mu eıa ey e 

deialeyhin başkasile evlenmesine ve 

vermeğe gelmez ı. rçı A - üvıy CUZ • kucakla~tınız .. Gördüm.. yükknmeainc 13/4/936 tarifıinde karar 
.zanlar içinde bir de Şekispir adınıdta - B - Mektep şahadetndamesı l v~rilmıcı ve mezkUr kararm tafsilata havi 

F k m Ey il ele• e ça ıamuı İse bulundug"u J d Mürebbiyem sapsan oldu. Dizleri tit _ ıoııyan bı'r adam r1lunı~tı. a at _o a. a. c - ger m esieB & W'--Y yer er en bir .sureti de mahkeme divanhanesine talik 
T ~ ) 1 b nservıs" ferİD asılları Veya tasd!LI~ a tl ' ıedi; kendini etajerin yanİndaki sanda)-
ba,kaydı. Diğer piyes m~harrır erınm a ınmış O uuı 0 ure erı yeye bıraktı. kılınmış <ılduğundan ilin tarjhinin ferda-

cl D Dört tane vesika fotoğrafı sındaıı itibaren on beş gün içinde rnahke-
hiri de ona benziycmez '· d .. ,....;· E _ Tercemeihal varakası - Siı.i kucaklaşırken gördüm, diye · 93S 1968 d 

G "k •· .. birin e u....{l menın - osya numarnsilc lrmyi-
Halbuk1. '"'r1 gunun F _ Zabıtadan ta-..ı=ldı' husn" u .. hal ·esı·kası t k lı .. ı· ~· b 

a b' . koluna al ~ llDI " e rar !)'Otum, :;oy ıyecegım, unu anne - zı dava olunmadığı takdirde mü-
ba~ı pejmürde ır gencı 

1 
yazacakları bir dilekçeye ilqtirerek ve iadeli taahhüdlü olarak me anL-ıtncağım. leakip kanuni muamelenin yapı-

mıs, onu : kdi t Ankara'da Yenitehir'de Kıztlay Genel merkezine Zinoçkanın bakışları durgunlasıyor. lacağı telıliğ yeTine olmak üı.ere ilan o-
_' _ Mister Jon Skels diy~ ta m e - lazımdır. Yaruma }'Ü.lnşıp elimi tutuyor. hmur. 

tikten sonra gence dönere : Hizmete kabul edilene, şimdilik ayda iki yüz lira aylık verile- - P<'tia, ııöylersen ~k fena hareket et-
- Jon 1 Flori'yi mutlaka Ontamınalı • cek ve fabrikada dört ay namzet olarak çalıştırılacaktır. Dört ay mi oJursun. Sesi titrelı:., yalvarıyor, Allah 

tnn. O bizim uğuruınuzdur. suz ya· aşkına kimseye bir iey söyleme. Şerefli in-
sonunda aylığı ~rttırıla~ğı ~bi ~izmetinden. istifa~e edilemiyeceği sanlar miize, irlik yapmazlar. 

pamayız! h J şu so'"zleri ila· anlaşıldığı takdırde vazıfemıe nıhayet verilecektir. z 11 Demi~, da a sonra aa - ava ıcık .. Annemden korkuror. O _ 
nun bu hali ho uma gidiyor. Alay ediyo • 

ve etmisti: . d bü-
- A~kadaşımın yeni cserın en rum içimden. 

yük bir servet yapacağız. O g< l c uy11ınarnıştı. Sabahleyin arıla . 
kte ..,anılmaz, dım.. Gozh:riııin ~l• · nıosmurdu. 

Caı'ik, piy~s ~eçme ., u u 

BANZOP~RiN kaıel<ırL.~ .-.l'fE=RYERoe40Ku u · 
'ı EFE S O R • R 1 •• T E Z' f. R B · .. " " • · " · " •• ·" R .Ş l.J .. "' ,, 1 ,., ' ... • A ' ,. , LA s" KT' ' "' u R c r\'' 'R il~ u HE u- • ' "'°"'-""""'1 v """ • ..JV \\ol"' rıt,... GıL:.t.R,R 

İstanbul ikinci İcra Memurluğundan: 

Paraya ~evrilmesine karar \ , ilen Be· 
şiktaşta Dere içinde Sebat l) ; ımencilik 
Şırhtine aıt bir adet kamyon 2 j 9 36 
larihınc te..,adüf eden Salı günü •, ı 12 rl • 
satıl.ıc.ığından sözü geçen şirl ı fr.hriı ı 
omınde hazır bulunacak meı.11.c ıa mi.ıra. 

caaı edılmesi ilan olunur. ( 61 <) 
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" Son Posta ,, nın tefrikası ı 73 Yazan A. R. 

SON POST~ 

Eski Osmanlı Veliahdı öf dü mü, öf dürüldü 
Mayıs 6 

.. ' mu. 
- " Bu adamı elimle parçalamak 
benim için en büyük mükafat olacaktır ,, 

Yusuf İzzeddin 
intihar etmiştir 

Yusuf İzzeddin katledilmiştir 
Yazan : Ziya Şakir 

Yazan: Ercümend Ekrem ehzadelerin de bunları kabul e- halim, selim ve mücadeleden mücte _ Ş 
- 8 - gelmişti. Esasen yaradılış itibarile de 

Fakat, kızların başlarını ve a • mümkündü. Fakat, sizinle ilk görüş • dişine bakılırsa, bu vaziyetten nipti. Onun için, mühim mikclardaki 
lmlarını sımsıkı kuşatan başlıklar al • tüğüm günden itibaren sizde buldu • - 8 - memnun oldukları anlaşılıyordu. serveti ve saltanat uğrundaki ihtirasi-
tından fwkıran parlak, aiyah, lüle lüle ğum bir çok meziyetler ve beş aydan- y usuf lzzeddin, Fahri beyden, bu Bütün bu gösterişler arasında şeh- ı le önüne dikilen Yusuf İzzeddin cfen-
saçlardan dağılan sert bir karanfil ko- beri de geçirdiğimiz bir çok tecrübeler, -~.8 ,{e .t!q weı !U!a~,{~lf~lf ıeq9u! zade ~elah efendi, birinci dereceyi iş- di ile çarpışacak vaziyette değildi. Bir 
kus~ i.le içi gıcıklanmı'; adeta sersem- bizi, . ıize müracaate mecbur etti ... Bu- celi iÜndüzlü dinledi: Sofra ba~ı, ya- g~l ~dıyor: Yusuf İzzeddin efendi, i- tek istinatgahı varsa, 0 da geçirdiği 
lemıştt. na bınaen artık sizden hiç bir şey sak. tak, sokak demiyor, mazeret, zaman ta- kıncı .planda ge1iyordu. Velia~t Reşat hapis hayatına karşı yüksek kalbinde 

Yere çömelmiş olan kızların çıplak lamıyarak maksadımızın izahına geçi- nımıyor, söyletiyor, söyletiyor söy • efendıdense, daha az bahsediliyordu. mevcut olan merhametten ibaretti... 
ayakları, kapkara ve nasırlı maymun yorum: letiyordu. ' Yusuf İzzeddin efendi, Selahaddin İşte bunları göz ününe getiren Sela-
layaklarına benziyor, donlarının İfle - Maksadımızın esası, bir noktada top- O kadar ki artı~ Fahri bey, bu belki efendinin kendisine bir derece daha haddin efendi, artık bütün talih ve mu-
'meli paçaları, bu ayakların Üstüne dö- lanmaktadır. O da, (İmam Yahya) yı bin defa, hatta belki de daha fazla tercih edilmesinden biraz müteessir ol- kadderatını, talihin cilvesine terk ct-
külüyordu. mağlup ederek (Seyit Kasım) ı tekrarladığı intihar masalını, nok - makla beraber; yine vaziyetinden rnişti. 

Cemilin ellerine dökülen su, ağır a- (imam) yapmaktır. Fakat bu maksa- tasına, virgülüne kadar papağan g!bi memnun görünüyordu. Hemen her O sırada bir gün Haydarpaf8dan 
ğır yağ kokuyordu. Cemil, her şeyden da vasıl olmak için ,,u çarelere baş vur- ezberlemişti. gün arabaınna biniyor. İstanbulun Köprüye gelen (Bağdat) vapuruna 
derin bir ikrah duyuyordu ... Karşısın- mak lftzımdırc Yusuf İzzeddin, etrafını çeviren muhtelif semtlerinde dolaşıyor; ken- binmiştim. Elimdeki gazeteye göz gez
da sıralanmış olan adamların siyah, k.ı- Birincisi - İtalyanlardan gizlice sa- bütün bu imkansızlıklar içinde, fikri disini halka gösteriyor; bu suretle gu- dirınekte idim. Vapur, henüz hareket 
vırcık, vtcık vtcık yağlı saçları büklüm tın alacağımız en son sistem ıil!hlarla sabitini kuvveden fiile çıkarmanın ça- rurunu tatmine çalışıyordu. etmişti. Selahaddin efenc:linin ağası 
büklüm şakaklarından sarkıyor; göz • en kısa bir zamanda gizli bir ordu ye- relerini düşünüyordu. Artık bu serbestçe gezmeler ve halk- geldi: 
Jerin, için için yanan birer kor gibi par- tiştirmek. Fakat kendisini mürakabeye memur la temaslar; Yusuf İzzeddin efendinin - Sizi, efendi hazretleri istiyor. 
lıyordu ... Dimdik vücutları, birer tunç ikincisi - imam Yahyanın en mü- edilenlerin büyük bir mesuliyet kor - asabı üzerinde mühim bir tahavvül Dedi ... Halbuki ben, efendinin va-
heykele benziyordu. A~ır jestlerle kol- him kuvvet ve kudretini teşkil eden kusile gösterdikleri titizce teyakkuz, göstermişti. Kalbleı'inde doğan ümit • pura girdiğini görmemiştim. 
larını salladıkları zaman, bileklerinde- (Nasır Mebhut) ile mücadeleye giri - mukadder akibeti teehhüre uğratıyor - lerle memnun ve müsterih bir hale Ağanın delaletile kaptan mevkiine 
ki demir halkalar şıkırdıyordu. şerek, onu İmam Yahyaya yardım ede- du. gelen insanlara benzemişti... Bilhassa, çıkarak, bir köşeye çekilmif olan Se-

Cemil, gözlerini etrafından ayıra r 

miyor; bütün bu iptidai hayat, bütün 
bu iptidai insanlar ona pek garip ieli -
yordu. 

Karşısındakiler, birdenbire geri çe -
kilmişlerdi. içeri; uzun boylu, kadit 
sibi zayıf vücutlu, kıvırcık ve beyaz 
sakallı bir adam girmişti. Bu adam, 
~lmsiyah gözlerini Cemilin gözlerine 
dikmiş ; derin ve nafiz gözler ile Cemi
li bir kaç saniye tetkik etmiş; ve sonra 
ıelam vermi§ti. 

~ Cemil bu adamın her halde nüfnzlu 
bir şahsiyot olduğunu anlamı~; otur
Cluğu yerden yarı kalkarak selamını al
mıştı. 

miyecek bir hale getirmek. Çünkü Yusuf lzzeddin müvesvis Avrupadan avdet eden Dr. Bahaeddin lahaddin efendinin oturduğu küçük 
Oçun.. ·· ·· Se · K kalbine çekecek bir tabanca degv il, muh- Şakir bey; - vaziyete tamamen haAkı"m köşke girdim. cusu - yıt asımın mev • 

kiini, tamamen (Yemen) e hakim ola- tel beyinli kafasını çarpacak bir taş bile olan - (İttihat ve terakki cemiyeti mer- - Vapura girerken ıizi g0rdüm. 
cak bir vaziyete getirmek. bulamıyordu. kezi umumisi} nde, şehzadeler arasın. Konuşa konuşa köprüye kadar aide • 

B Bir gün, tıraş olmak için berberini da en ziyade kendisine teveccüh gös- riz. 
u iiç madde üzerinde bizimle bir- v 

1 ·v• . kd d çagırtmışt-ı. terildiğinden bahsettiği zaman, Yusuf Dedi; oturmak için vanındaki ........ 
eştıgınız ta ir e, size temin edilecek B b f .r, __... 

menfaatler de, şunlar olacaktır. er er Yani gelmi~. takımlarını lıa- zzeddin efendinin kalbindeki ümitler dalyeyi gösterdi. 
zırlamıştı. Tam işe başlıyacağı sırada büsbütün tazelenmişti. Konuşmaya başladık... Kızhılesi 

1 - Bu teşebbüslerimizde muvaf- şehzade birden bağırdı: İstanbulda bulunan - ve, o tarihte açıklarına kadar bu konufmamız, &fa .. 
fak olduğumuz takdirde (Seyit Ka- - Çabuk koş Bana bir bardak su hemen cümlesi de - cemiyetin bayrağı ki ~eylerle devam etti. Fakat orada ha· 
sım) tarafından size (makdemi} lik, ister altında toplanan bir çok (zevatı aliye) his birdenbire hükumet ve hilkümdar-
yani (başkumandanlık) verilecektir. Berber, bu acaip tekilde verilen ta- ile; Selanikten İstanbula ielen cemi- lık mevzuuna giriverdi. 

2 - Fazla olarak (Seyit Kasım) si- bil emri yerine getirm~ğe giderken yet erkanı, Yusuf İzzeddin efendiyi zi- Mevzuun esasını, AbdiilhamJdin ta-
zi damat edecektir. Yusuf İzzeddin ilave etti: yaret etmeyi iş güç edinmiflerdi ... Bu kip ettiği idare ve siyaset ıistemi te~-

3 _ Şayet bunları kabul etmez ve .. -.-. Fakat, altın bardakla getirsinler. ziyaretler esnasında en başlıca bahse- kil etmişti. Selahaddin efendi, bu hü .. 
memleketimizde uzun zaman yaşa _ Obur bardakları rast gelen kullanıyor. dilen mesele ise; efendi hazretlerinin kümdara karşı kalben hiaaettiii igbi .. 
mak istemezseniz; size (on bin riyal) Hem altı°: bardak, s~yu s<lğuturl kıymetli meziyetlerinden .. fehzadegan rara rağmen yine insaflıca hareket et
mükafat verilecek .. Buradan salimen HAalbukı şehzadenın su istemesinin, arasında ilim ve irfan ile temayüz ey- mekte ve bütün tenkitlerini halcikt ha

. Bu adam, iki ellerini birden Cemile (Aden) ve hayut (Musavva) g\bi İn- hatt.a ... suyu altı? bardakla istemesinin lemelerinden.. millet ve memlekete talar üzerinde tesbit eylemekte idi. 
uzatmış: giliz ve İtalyan memleketlerinden biri- hakıkı sebeplen büsbütün h&jŞka idi ı pek büyük hizmetler ederek (tarihte, Sözünü bitirmesini bekledim. Ve fU 
· - Ben .. Seyit Hadi... Muhterem mi- ne azimetiniz temin edilecektir. Menba suyuna değil de kendi eceli- ipkayi nam) edeceklerinden ibaretti. sualle, onun fikrini öğrenmek iste .. 
eafirim, Cemil Beyle müşerref oldu - B t kl"fl . . . k b l ed" ne susayan şehzadenin gözleri, berber Kısmen dalkavukluktan ve kısmen dim: 
L. k u e ı erımızı a u ıp etme .. y .. . k 
H"'m için ço memnun ve mes'udum... kt t h . . K anının açı duran çantasına takılmıA- de nezaket ibrazından ibaret olan bu - Zatı fahimaneleri, saltanat ma .. 
H 

me e amamen mu ayyersınız. a- T 1 k 
oş geldin .. Safa geldin.. b l ·v. . kd" d ha tı. sözler, sadece Yusuf zzeddin efendi- amını işgal buyurursanız, nasıl bir i-

u ettıgınız ta ır e, şımızın üs - Ça .. . . 
Diye mırıldanmıştı. • ~.,.- t 

.. d . . Et ed•w• • kd" ntada duzıne ile usturalar vardı nin gururunu okşamakla kalmıyor; dare ve siyaset takip buyurmak flhin-
un e yerınız var. m ıgınız ta ır- H h . . · k d 

d t h
.. b . • O em epsı de, nazlı bır şehzadenin yü _ albindeki ümitlerini de artırıyordu. esiniz~ ... Ve sonra başım çevirerek oradaki

lere bir kaç söz söyler söylemez; her
kes dağılmış.. Odada hiç kimse kal -

cı, amamen ur ve ser estsınız. ra- .. .. k ak . . . 1 
d 

. f" . ld ... (S . H"di) zunu azım ıçın büyük bir dikkat ve Artık Yusuf zzeddin efendi kese - Selahaddin efendinin rengi, birden-
a mısa ırı o ugunuz eyıt a . . .1 . . b 
e. ıtına ı e bılenmış.. hepsi de pırıl pırıl nin ağzını açıyor; devlet ricaline ve İre tebeddül etti. Başını, gayri ihtiya-

mamı~ıtı: 
y · M kt t k' t kl"fl . k b I Yusuf İzzeddinin gözlerini, bu keskin hükumet erkanına, sair kalbur üzeri- ri bir surette denizden tarafa -virdi. 

- e up a ı e ı erı a u et - b k ... .--ıça yıgınının pırıltısından fazla ne ne gelen zevata parlak ziyafetler ve • Hiç unutamıyacağım hüzünlü bir ta-
O l.aman, Seyit Hadi koynundan 

bir mektup çıkarmış .. Cemile uzatmış~ 
miyorum. ~amaştırabı"lı"rdı" ' · k d b k 1 ( Arkaıı n.r) K ' rıyor; en ini İr at daha göstererek vur a: 

- Aldığım emir mucibince, vazife
mi ifa ediyorum. Size, bu mektubu ve
riyorum ... Şimdi yorgunsunuz. Biraz 
istirahat edin. Biraz kışır için. Biraz 
yiyecek yiyin. Tekrar görüşürüz. 

Dedikten sonra; Cemili yalnız bı -

* Seyit Hadi odadan çıkar çıkmaz, Ce-

...............................................•.............• 
Zonıuldak Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Rizeli Osman tarafından Zonguldakta 
Seyrisefain kömür memurlarından Ereğlili 
semerci oğlu Ali aleyhine açılan alacak da
vasınm cari mahkemesinde müddeialeyh A· 
li Zonıuldakta ikametgah eösterek gitmi§ 
ve aleyhinde sadır olan gıyap kararı üze
rine nerede olduğu bilinemediii piyade 
mübaşiri tarafından evrak iade edilmesile 
ilanen tebligat ifasına mahkemece karar 

mil derhal mektubu açmış, okumıya verilmiş olduğundan muhahmenin muay. 
başlamıştı. Mektupta, şu satırlar vardı: yen bulunduğu 12/ mayıs/936 tarihinde 

(Cemil Beyi.. saat 1-4 de talik kılınmı~ olduğundan yev· 
Cenabı Hakka dua ve Hazreti Pey. ,mi mezkurda mahkemeye geliniz ve gıyap 

gambere senadan sonra, siz aziz ve kararının tarafınıza tebliği tarihinden itiba-
muhterem kardeşime şöylece arzede - ren beş KÜn zarfında itiraz etmeniz aksi 
rfm ki: takdirde mahkemeye kabul olunmıyaca-

gınız gıyap kararına kaim olmak üzere 
Bizim ricalarımızı kabul ederek, , .. ;! ilan olunur. 

bizden hiç bir şey sual etmiyerek bu-
radan çıkıp oraya gittiğiniz için artık · Biga İcra ve İflaı Memurluğundan: 
slze olan emniyet ve muhabbetimiz Bigada Adil oğlu Mehmet Ali ve Se-
bir kat daha artmıştır. rezli Yusufun Adapazarı Türk Ticaret ban-

ş k b 1. . ld ~ d kasının Biga şubesine olan borçlarından 
u me tu umu e ınıze a ıgınız d· . . 

• • • •• A dolayı Bıga Aslıye Hukuk mahkemesi Ti-
kıkadan ıtıbaren artık Osmanlı huku- t k 21 / 6 1934 ·· 30..ı; 128 care ·ısınının , gun ve " 
metinin bütün nüfuz ve tesirinden çok sayılı llamiyle iflaslarına ve iflasın da açıl
uzak bulunuyorsunuz. Buna binaen, ) masına karar verilmiş ve tasfiyenin bitmiş 
hürriyetinize tamamen kavuşmuş olu- olmasına binaen bunlara ait iflasın kapan
yorsunuz. masına mezkur mahkemenin 9/ 4/ 936 gün 

Şimdi size bir kaç teklifte buluna • ve 304 sayı~ı ile karar verilmiı olduğu ic
cağız. Bu tekliflerimizi kabul ettiği - ra ve iflas kanununun 254 üncü maddesine 

· kd' d f l · · ·· k tevfikan ilan olunur. nız ta ır e, men aat erımız muştere 
~~,~~-~~-~---

yürüyecek ve her iki tarafı da gaye ve 
1 b 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 

Çaresizlik yüzünden paslı ve kör te- etrafında bir (taraf dar kütlesi) yarat- - Saltanatın bize kısmet olacağı-
neke parçalarından istifadeyi bile göze maya çalışıyordu. nı ümit etmiyorum. 
alan Yusuf İzzeddinin, bu kadar çok Yusuf İzzeddin efendinin bu vazi - Cevabını verdi. 
ve keskin usturalar önünde ne vahşi yeti, başlıca iki şehzadeyi endişeye O gün ona o sözleri söyleten, acaba 
bir arzuyla coştuğunu tahmin etmek sevk etmi~ti. Bunlardan biri, sultan sadece bir (hissikablelvuku) eacri mi 
gü~ olmasa gerektir. Muradın oğlu Selah efe~di; diğeri de idi .. yoksa, saray muhitinde çevrilen 

Dedim ya? Su bir bahane idi. Hde Vahdeddin efendi idi. entrikalarla mücadeleye girişmekten 
altın tas, bu bahaneyi tamamile sağla- O esnada (padişah Abdülhamid) in aciz olduğunu mu ifade etmek istemw-
ma bağlamak içindi. mevkii kıl üzerinde bulunduğu ıçın ti?.. Tabiidir ki, bunu kendisine aor • 

Çünkü diğer bardaklar meydanda ve - Osmanlı saltanat kanunu mucibin - mak mümkün değildi. 
kolayda olduğundan berberin gaybu- ce - (veliaht namzedi), doğrudan doğ- Fakat, Vahdeddin efendiye geJin • 
beti bir dakika bile sürmiyecektir. ruya Yusuf İzzeddin efendi idi. Yusuf ce; önünde sıra bekleyen iki büyük 

Halbuki altın takımlar kilit altında İzzeddin efendi bir müddet sonra sal- şehzadeye rağmen o saltanattan ümi
bulunuyordu. Anahtarları taşıyan ha- tanat makamına geçerse, taht (Azizi)- dini kesmemişti. Kendisine bir hayli 
zinedar kalfanın bulunması, dolabın a- lere intikal edecekti, Abdiilmecidin o- uzak olan saltanat makamına irİ)lebil
çılması, ve kullanılmıyan bardaklar - •ğulları ise, bundan endişe etmekteler - mek için sakin, telaşsız, sarsılmayan 
dan birinin yerinden alınıp kilere gön- di. bir azim ve ümitle beklemeğe karar 
derilmesi Yusuf lzzeddine hayli vakit Selahaddin efendi; fakir ve müte- vermişti. 
kazandıracaktı. vazı bir şahsiyetti. Tam otuz sene mec- Fakat bu bekleyiş, bof değildi. Çok 

O zamana kadar da o, gözlerinin ö- nun ve hasta pederile Çırağan sarayı- kuvvetli bir esasa müstenitti. Ve bu e
nüne serilen usturaların en keskinini nın bir kö~eside mahbus hayatı ge - sası da, şu iki nokta üzerinde temerküz 
rahat rahat seçip ayıracaktı. çirdiği için kendisine ağır bir sükunet etmişti: (Arkan nr) 

İlk bakışta, bu altın bardak hikayesi 
tamamile hayal mahsulü, tarihi tefrika 
entrikalarına benzemekte ve bu itibar
la, bu olmuş hikayenin ciddiyeti ara -
sında bir hafiflik hissi uyandırmakta -
dır. 

Fakat ben, hakikate yüzde yüz sa -
dık kalmak için, bunu da göze almak
tan kaçınmadım. 

Hem bunu yapmakla lüzumsuz taf
silata girişmiş te değilim. 

larken işin farkına varıyor. Ve odadan 
çıkar çıkmaz her rastgeldiğine haber 
verıyor: 

- Efendi benden bir çift ustura al-
dı! 

Haberi alanlar şehzadenin yanına 
koşuyorlar. Ve evvela üstünü aramak 
istiyorlar. 

Şehzade, bu t~ebbüse muhalefete 
kalkışıyor: 

- Alçakları diyor, bu sefer de ma
ni oldunuz! 

Fakat küfürleri savururken de, bu 
sözü söylerken için için gülüyor. Çün
kü onun teşebbüsüne mani olduklarını 
sanıp ta emniyet ve huzur içinde mu -
zafferane uzaklaşan biçare muhafızlar 
öteki usturayı ele geçirememişlerdir. 

O, odadaki halının altına saklan -
mıştı. 

mat u una eriştirecektir ... Şayet, bu Müflis Civan Yakupyana ait ve Güm-
tekliflerimizi kabul etmiyecek olursa- rükte bulunan zımpara kağıdı, kapsol. İn-
nız; t-ırafımızdan size karşı en küçük giliz muşambası, Fermejüp, bakır çıvı, 
bir kıı gınlık ve teessür gösterilmiye ! ayakkabı forması çivi gibi malların nümu
cek, kalbimizde size karşı olan mu - neleri gösterilerek açık artırma ile salı
habbet, gene devam edecektir. lacaktır. İsteyenlerin 9/5/936 cumartesi 

Bu L~ldifleri (~--.n'a) da bulunan ar- günü saat onda dairede hazır bulunmala
kadaşLrınızdan birine de arzetrnek J n ilan olunur. (22770) 

Çünkü kararında sabit olan şehza • 
denin kurnazlığını, bu altın tas hika
yesile daha kuvvetle tebarüz ettirece
ğim sanıyorum. Ni'tekim berber Yani, 
içeı·iye dönünciye kadar, Yusuf lzzed
din yapacağını yapmtştı. 

- Ben hırsız değilim 1 diye bağı -
rıyor. Lakin bu kuru yaygaralara bit
tabi kimse kulak asmıyor. Ve Yusuf 
fzzeddini zorla arıyorlar: Neticede de 
gömleğinin arkasında bir ustura bulu-
nuyor. 

Şehzade dişlerini gıcırdata gıcırdata 
küfürler savuruyor, ve: · 

Şehzade o gün Nesip Beyi çağırtı -

yor. Ve ona: 
- Ben, diyor, bu sabah yaptığım 

harekete pişmanım. Ve istemediğim 
şeyler yapışımdan da hasta olduğumu 
anlıyorum. Tedaviye muhtacım. Vü • 
kelaya haber verin: Erlacha gidece 

Fakat berber Yani takımlarını top- ğim. (Arkan nr) 

1 

. 
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Çiftlik ve yazıhane ~ahibi 
bir hırsız çetesı 

Belgratta bütün 
Meseleler 
Halledildi 

Çetenin çaldait bir 

(Bat taralı 1 inci aaylamızcla) 

H k · ·ı çaldıkları mü· ırsızlar, yan esıcı er . 
k i in Emnıyet cevherleri elden çıkarma ç 

c_ ~ d · l fade etmekte· vandıgının ıkrazatın an ı ı 

dirler. 
Emniyet Sandığına bir miicevher gôt.Ü· 

r··ıd····· .. vhere kıymet bıç-u ugu zaman o muce . 
.. .. evhenn re· rnektc ve 0 kıymet~ gore muc 

hm edılmesi mulcabilinde kefilsiz para 
'\lcrmektedir. Bu, sandığın bütün vatandaş· 
lara gösterdiği bir kolaylıktır. Hırsızlar 
bu kolaylığı suiistimal etmektecfüler. 

Bir hır11z çaldığı mücevheri elinden çı· 
ltarınalt yani satmak için mutlaka bir kefal 

·· ' . · ded" Halbuki buna Co termek vazıyetın u. 

irnlt.an yolı:tur. 

(Baı taralı 1 inci aaylamı:r.da) 
tant dev Jetlerinden biri taarruza uğra

dığı takdirde Boğazların vaziyetini ka
rarlaştırmak üzere bir toplantı yapılma· 
ıını da kararlaştıtmışlardır. 

Türk Elçiliğinde Ziyafet 
Bclgrad, 5 (A.A.) - Türkiyenin 

Belgrad elçisi Ali Haydar ve refikası 
bu akşam Elçilikte Balkan Antanh dev
letleri hey' etleri şerefine büyük bir zi
yafet vermişlerdir. Ziyafeti bir kabul 
resmi Uıkip etmiftir. 

Gazetecilere Ziyafet 
Belgrad, S (AA.) - Başbakanlık 

Matbuat Bürosu Direktörü Koıta Yu
koviç, bu akşam Bclgrad müzakereleri 
dolayısiyle burada bulunan Balkan An-

kısım esham ve tabvilit tanlı memleketleri gazetecileri §erefine 
dan kefil istemek lüzumunu hiac~emek· bir ziyafet vermiştir. 
tedir Bu sayede de hırsızlar Emnıyet san· Bu ziyafette Son Poıta muhabiri Ercü
dığı kanalından geçmek auretiylew çaldıkları ,mend Ekrem Talu Yucoalav matbuat mü
malı kolayca ellerinden çıkamıaga muvaf- dürünün nutkuna Türk matbuab namına 
fak olmaktadırlar. mukabele ehnİftir. 

Eyüp Sabrinin Kumazbiı . ' Balkan Matbuat Antantı 
Muharrirlerimiz yaptıkları tahkıkat ne- Ziyafet emaunda bir Balkan matbuat 

tic~inde Eyüp Sabrinin de bu uııule müra· antantı vücude getinlmeıi de prensip iti
caat ettiğini öğrenmişlerdir. ,barile kararlatltr)~ Yalon bir atide 

Son Poıta bu iıi zabıtaya haber verme· Bükrefe davet edilen Balkan gazetecileri 
ği faydalı bulmakta ve nazarı dikkati cel- bu antantm temelini orada atacaldudır. 
betmcktedir. Küçük Antant Konferan11 

Eier Emniyet sandığında tetkikat ya- Belgrad, 5 (A.A.) - Balkan An. 
Pllaoak O lursa Eyüp Sabrinin sandığa ter· k 

tan.tı onseyi müzaketelerinin uzaması 
hin etmif, fakat henüz satamamış olduğu üzerine Küçük Antant !konlerana1 ancak 
mücevherler bulunacaktır. Yine bu tetki- çarşamba günü öğleden aonra yahut 
kat esnasında evvelce Eyüp Sabri tarafın· perşembe günü öğleden evvel açılacak· 
d t -1..ı'n edilerek aatılmıı mücevherler 

Sayfa 11 

• 
Italyanlar dün 4 de 
Adisababaya girdiler 

(Saf taralı 1 İnci snyfamızda) 

mal& İçin elimden geleni eaİrgemiyeceiimi söylemi,tim. Sözümü tuttum. Çünkü Avru
ı>anın sulhunu bozmak Avrupayı yıkmak demektir. Buna her umandan ziyad. 
kaniim.) 

.. zaferimizi şiddetle müdafaaya hazırız ,, 
Şunu ili ve etmek isterim ki parla" za f-erimiz..i, onu kazanmak için Arlettiğimiz 

ayni tiddetli enerji ile nriidafaaya hazırız. Bugünkü gün, Siyah Gömleklilerin ve 
ltalyan milletinin taıWainde mühim bir merhaledir. Siyah Gömlekliler ve ltalyaa 
milleti, Y8falllağa ve zaferden müstefit olmağa hak kaz.anmqbr. Seaimizi Alrikada
ki askerlerimiz de iıitsin: nYapsm balya.> 

M...ol.ini'nin nutkundan sonra bütün ltalya zaferi kulluladı, gece fener alaylan 
tertip edildi. 

Mareşal Badoglio Adisababaya nasıl girdi ? 
Roma, 5 (Huıusi) - Mare§al Badoglio saat dörtte karabinyerilerin başın

~· Adisababaya sirmiıtir. Bu sırada tayyareler ıehrin üzerinde uçuyordu. 
Jıgalden sonra, f ngilterr. sefarethaneaine iltica eden Amerikalılar, Amerika 
aefarethanesine dönmütlerdir. 

halyanın Adisababayı i'galden sonra Habeıiatana vereceği idare tar:r.ı 
§İmdiden mevzuu babsolmaya ba§lamıflır. Sinyor Musolininin fikirlerine ter
cüman olan Sinyor Cayda, Jurnale d'Jtalia gazetesinde yazdığı bir yazıda 
Habefiatanın ftalya himayesi altında bir memleket olacağını anlatmakta ve 
artık Habeıiatanın Milletler Cemiyeti ile alaka11 olmadığını, Habeti:ıtanın 
doğrudan doğruya halyaya bağlı bulunduğunu söylemektedir. 

Roma S (Husuıi) - Habeıiatanın cenup cepheıinde İtalyan ordusun\D1 ilerle. 
me Lareketi devam ediyor. Diipnan kaçıyor ve ltalyan kuvvetleri tarafından da. 
iıtılıyor. 

Habeş imparatorunun verdiği söz 
Cibati,S (Husuıi) - Habeı İmparatoru, bundan böyle berLanıi askeri 

rekette bulunmayacajuua .öz vennİf Ye bu IÖzÜ Yerclilden 10nra Fransız 
terketmittir. 

bir ha. 
ara:ıiıini 

Kelilsia Sabf 
Bunun için mücevheri götürüp 

Eınniyet aandığına terhin etmekte. 
~a dıtandan bir müfteri bularak 
.. ndıia sitmekte: 

an ern tır. J 
evveli olduğu da eörülecektiT.. . Sa- _ı ı 'L - Çekoslovak Dı~ Bakanıi ile Konuşma Cenevre de Habeş mparatoru gibi mi hareket edecek? 

Bu tetltiltabn ibeledıyenın naa oe· 1_ (Sureti .. derdi-
sonra- . dek" Şefkat Sandığına teflllili de . ~eaarat 6 • . . mahnaada _son (Baı :aralı 1 inci uıylamma) dermeyan edilJiği hakkındaki rivayetinı 
tekrar destenlın 1 

1 

• k aatinde'"' fimız muharnnauzden) - BaPn banda Busüniin en mühim meaeleai Millet- rami mahfellerin kat'i surette yalanlama-
fayda ı o acagı an ,,_ ç koalo ak aef etincle lair ···ıe ziyafeti • • • • db" ı L-'Lt __ 

Ele Geçirilen E,ya , e . v • ar Ol' ]er Cemıyetinın zecrı le ır er -ııuun- la.nna rafmen iyi laaber alan mahfillere sö-

El . ·ı •a pek çoktur ve bun· verilecektır. Bu llİyafette bulÜD buraya daki aiyaaetinin ıimdiden aonra nuıl re, lngiliz sefiri ltalya hariciye müateıarDe 
- Efendim, ben borcumu ödeyemiyo· e geçırı en eıı) • selen r-L n... Bakanı ile Blllkan anlanb b" • !L 1 w d Al~,_ d h-

.. Be ·ı 1 tAnbulun Kadıköyünün · ~ .,~ ır ıahaamet a acası ır. aaa ar u- ,18Ptıiı mülakat eanaamda fngilterenin 
l"Uın, mücevheri sattım, paranızı alın, mu· lar L l~fog un~n, le:ine dagıw ~lmıttır. Evleri .Dıt Bakanları söriitecelderdir. Bu suretle kumetlerin hiç biri de henüz bu yolda Habq ilıtilihnı hakikatlan söz önüne ala.. 
Cevheri bana iade edin! demektedir. munte ı mer ez :a.· ·· mda b" fikir irtibab teeuia k d 0 i 0 • •• 1 • b 1 

soyulanlar• ~österilmekte ve kimlerin malı ,_dı zuanrek • araa • neye arar ver ı ını aoy ememıı u u- ral& haJJetmeye taraftar olduğunu aöylemİf-
Emniyet sandığı da alacaiını tahı~t- olduiu tesbit edilmcktedİt', bu suretle te· ~ ece tar. nuyor. .. .. 

tiii için bittabi mücevheri iade etm e, bekenin hangi evleri aoymuı olduiu da Konfe-ansta neler Avam Kamara.anın bugunku toplaıllr•• 
•lacı i8e Emniyet Sandığına ~erhun bulu- d I l kt d .a ' Paris, 5 (Huauai) - Yarın Avam 
.. an b·ır mu··,,.·vben· satın aldagı için satJCJ· pey erpey an aşıma a ır. Ö fi ftldft k h . A • l . .. ..... ------------- g r '1 Kamarası top1anaca ve arıcı •! erı • • ıJ kala ? ~ sörüıec:ektir. Amele ile liberal muha -Eyu··p Sabri çetesını nas ya ttım Beı.rat 5 (Sureli m•h--NI• sönder& lifler ftalyaya kartı wri tedlairleria 

timiz mubabir.inıüıden) - Bu sabah 11 ele tatbikine devam olunmaaını mildafaa 
(BGf taralı 1 inci Mylamma) ccÇok para harcama, nazari dikkati Avala dalının tepesinde bulunan meçhul edeceklerdir. 

fa l celbedenin» uker abidesine, Belsrattan 4 saat öte.te • • 
mii yanındadır. Şebekenin en .a a.ı-'- drin J •ıt it J ·ı 

k Ert . .. s 1tanahmetteki sıra Opl...ıa'da laal .n caun mezenna ngı ere a ya ı e uzvu olan Mihalin merakı da motosı - esı gun , u . laahr defterlerin" . 
lcte binerek dolacımaktır. Bunun için ltahvelcr~e ~lu~k, Mihal motosik - ::~.~~erık koJ11P a • -- uyuşmak İstiyor 

tir. 

Londra 6 (A. A.) -. LondradaJci kal

yan mahfilleri ltalya ve lngi1tere bUIW-
metlerinin ıimcli ayni muaddele Üzerinde 
m11tsul o~ aö:Jlti7oriar. Bu .. -

dele İnsikere ile italya araaındaki gerg'. -

Hti ortadan kalcl..U meseleaidir. 

Ayni mahfillere aöre laaiJtere bu ga) • 

ye varmak İçİa Pmclidm tedbir alar. k 

Akdenizde bulunan ı....ıi&erinin aanıl · .. Sırnnın devamlı milştcrisidir. Her gün Jetle gezıyor u. a.: b Akpm Balkan konferansımn dajılmall, 
b kmak d _Her aün motosıklete iner mı s--.J--!t-e .. _Ll:--" :..-·ı __..,m iktiza- Londra 6 (A. A.) İnsilterenin Roma iından fadasını ana vatan sularına çac r--Srrnya 4 - 5 lira paıa ıra ta ır. o --- .--.- -- r·-··-·· t 

S&brinin AnlattıJdan diye sordu. aından iken konferansın yM'lll sabah da aefiri tarafından talyaya bedaangi bir tekli!.~ .. ıı•t•ır •• --------
Zabıta Mihalden 'jiiphelenince onu - Biner, dedim. 90l1 bir toplantı yapmuına karar verilmİf 

kendisine hissettirn e fen takip etmek - Ne bırakır her gün"> ye teblic de yarına kalnuıbr. 
b ·· _ Eh, beş altı lira bırakır. Burada bir aralık bu kararın küçük itilif 

İçin Sımya direkti:· vermi~. unun u- 1 • • 
S Bu sırada Mihal da ge mıştı, ona deleselerile hep beraber bir cehe aktı ana-

~r;nc de Sım ise, ha.,~·runıştır. ırrı na- · 1-!.. • d _ _._ • d ld sundan ileri geJctiiı 8Öy--. .. e, s--
l'ıl çalıştığını bize şc)yle anlatmaktadır: arı ıN: d' dedi bu kadar çok para Riiftü .Araa ve gerek Metabaa banu tek.. 

h l. •> ı · rdır · Moto- - e ıye, • · · - Mi a ın •J mera •. va . . zarı dikkati celbeder, sip elmiflerdar. 
!İldctle gezmek, bir-l içmek ve sık gı - harcıyoraunjAna Konferan11n mesaiaine dair ~odıiım 
l'inmek. Benden daimn motosiklet ki- ~ımıza be a açarsı~ . k aJUmat ,öyle büliaa edilebilir: 

Zab Mihal bu 9ÖZ üzenne nıç seıı çı ar - ,m s.•Lan d•vl•tleri nazırlan birinci irti-1'&1adığı için onu t.ıntyordum. ıta- .. ... .. "2 

dan dı'rektif aldıktan sonra onunla _da- madı. mada be7nelmilel mMİ)'eti hais •e hluat 
J d uMüzeyİ soyalım» . 's.11 __ .__ aliked• .-. lliliD wleleri ha sıkı fıkı ahbap o~dum ve gece.erı. ~ E Sab ---" 

. L- ladım Bır ıkı Ben de bundan sonra yüp rıye ·prensip ilibarile ..._ P9ı11 \ferdir. 
e\rımde yatırmaya onŞ · lcL • ..__._ "-'--5-d ) 1 daha ziyade açı m. . İkinci toplantıda Wr -- ·~- m .. i 
aı;n içinde Mihal ile içli ıf ı o muş - Yahu ~u ev işini bir an evvel bı· :eörifülmiltiir· 

hık. . 1. ben kazancı az bir adamım. tık pkü çallfl"'l lee\loeda Y..-Jav 
B tıre ım, . d L-L--1-

ir gün ona: E . . u·· sterim Mihaldı, onu a a- membamdan ...._ ~ sire konfe-

Bulgaristanın zafer şenlik~ 
leri sırasında nOyi muahe
desini yırtması bekleniyor 

Belgrat 6 (Sureti mah
suda gönderdiğimiz mu-
habirimizden) - Bugün 
Bulgaristanın zafer bayra
mı münasebetile Sofyada 
yapılacak askeri merasi-

min müstesna ve şumullü 
bir mahiyet alacağı haber 
alınmışbr. 

Bulgaristanm bu müna
sebetle Nöyi muahedesi
nin askeri hükümlerini 
feshetmesi bekleniyor. 1\•'h 1 d" sor n ıyı m . M" , ., _ _._ ... ~ .... _._·) - Paran var r.ıı ·ıı a • ıye - Halbuki bıjtiin kazancım ı- ranı en önce Ba en r===• uun ~ et 

duın? ve n·ve ettim: . yalrdttın. ld w do"rt bes liradan ibaret- ve hilhuaa y....,.;.t.aa llalommdan ne su- kimi me1elesi de konferansta mevzu.balıslnatında, konseyde lbüküm .Uren havanm ha en a ıgım ' . . • _1..:1 w 

B · · Sultanahmet camı- -1--' tle tefsir etlilmekte _._ tetkik et- 1m ... 
• . - enım e;ım . Evkafla ti. Ben şimdi ne yaparım, ~ım. re -- o Urur. i)i, Yunan - Yugoslavya münaaebatırun 
ınm avlusuna ı~bet edıyor. 41 clı Eyüp Sabri de: . . mi!~_:_L..._A llu .. -ra1e•ıt1e ~- Wiku- Bu gece Türkiye elçiliğinde verilen %iya- fev,'kalide mukcmme1 olduğunu soylemi -
eranuzda bir dava var, param 0 ma • y k sanal dedi. Marıfetlı bir ~ feti takip eden ıüvare esnumda S.,buan 

dccl. - azı 1 ·k metinin Atina pakb ile aiaiftiii taalahitle- 5 d' · ·ı tir. iı için takip edemiyorum, ım. d bu kadar az bir kazanç a ı - toya anovıç ı e söriiftüm: 
a amıın, . he be re ele mana Yennelde o&a.iw tanila ey- K f r nsın aa 1• A ~ ha • • d Yugoa1avya lıukumet na1"bi Prens Po 1 

O da; t"ıfa edilir mi, biz senınle ra r ça - cı on e a m mı 111111' .. IÇm e 
1\laamafih :ae- lemiftir. devam ettiğini 'Ye maelelerclm lııir Gc.neral Metak .. ı"a Beyaz Kartal nitanı· 

- Benim param yok. lışalım. Bu aarahata ......... L1k- --L&.. Yu- -=-~a tam 'L·ar ..r!L:~ -crı•nluı8n h J b L __ ,_. . 
1 ıı-u ~- 111 .-.. -, •- -- ası nın U) uk iata'\ roz rutuemnı vermı tır. 

ni bir dostumla tanıtayım, epey zr • _ Hay, hay ,dedin!. çalıSaşabı~.. 
1 

naniataau 11er auretJe t8bnin " tanin ede- olduiunu al aöylecli. 
tin bir adamdır, böyle. işlere d~ ha ~r, B fakatim Eyüp rıyı 0 • celc kuvvette bir iıtinatg&htır. Yunan Nolrtai Nuan Yunan Dış Bakanlıgı 

ben Eyup u muva . d' . t' & ,. ~"'"en) scnı·n ı'•ı'nı· yapar dedi ve ı. • k d Mı'hali de sevın ırmış ı. Bo0 aa:lar me.eleaiae konferans ancak Belsr"ai6 (tt..i -ıı1 ...... 1r:-"" d d dugu a ar .. . • Atina, S (Husuıi) - Bura gazctderi· 
Sabrinin yazıhant sin~ gC:;n er ı. . . Orada konustuk. l\1uzeyı soymayı devam etmekle kalnııttır. Tevfik Riiftü nin Belgrada gönderdikleri hususi muba· Bwwia Y-- ~, Eqn -

E ·· 5 b · · rok muht~senı bır 1 d Arasın bizzat bana ıöy1ediği gibi lnı meae- birleri Yunan Hcy'eti Reisi Meı.k.aa'm kil Metakaaa'ın bura~n bulunan Paris yup a nnın .. • tasarlıyor ar ı. . h 
Yazıhanesi vardı. Kendisiyle temas et· _ Aman nasıl o]ur"> dedım. ma v- le hakkmda 3 müttefik devlet eMııen 11111- Balkan konseyinde Yunan nolttai nazannı 
t" I Hükumet binası bu... n fakatlerini evvelce bildirmit OM.klana. teferruatiy1e anlattığını bildiriyorlar. 

sefiri Politise Hariciye neıı.aret'ni tek

lif e.tmi.1 olduiunu fakat kendi inden ım. o uruz. · k" iJ dan bunun konferansta m"u"zakere edilme- h b 1 Y · f ·· d d" b · b" ··k bır tem m ece· Mu a ir er, unanıstanın coğra i mev• - Gelir evi c;örürum, e ı. Eyüp Sa rı, uyu · · k heniiz muvaf ak cevabı almadıı;ı mu· 
k ıine lüzum gör.ülmem~ır. onferansm kiinin hususi) eti gözönüne alınarak Bal Eyüp Sa1;>1'i earar ·e~ d' 

V . eld
. . zdı" bı·r hay- vap ver 1

: • • • • b"I" · derpiı eylediği meaailden biri de Arnavu1- kan harici bır devlet ıle çıkabılccek h{'r 
b evı ge Sen korkma. biz ışımızı ı ırız. 

e ır gece g '• ' lukta, 19 mart tarihli Ama.at - İtalyan han i hir mu demede bitaraf kalmasının 
)j :konuştuk ve bir aralık: He: ben bu işd varken AJlah k~~lse itilafı üzerine hadis olu vaziyetin Balkan- kon eyce kab 1 edildiğı i teyıt etmekte-

- Hele ben u kafilmı bir cilala - b bir şey Y pamaz, sen tev 1 e· lar üzer:indeki teıirlericlir. Koaferans ma- diri r. 
b k de ıze . k 

yayım dedi cebir.df'u ta a asını çı . - dı"I·-n bile ben sem urtanrım, hafilinde bu vaziyetin yalnız Yugoalavya- B ikan Paktının tatbilcindcn çıka 
' ' da bır ...... k 

kardı, bir sigarn sardt, sonra . Bu husu ta ene i gün onuşup an· nm menafii ile alakadar olmayıp Balkan hcrhn i bir ihtiliıfın Mıll lcr Cemiy 1 

ba ka kutudan esrar cıkanp sıgaraskı • I 1 kararlaştırdık Ye ayrıldık. haricindeki herhangi bir devletin Balkan tarnfından tC"tkık edilmesi hnkkında Yu r es aşmay 1 

sırren ,ayidir. 

T. Rüştü Aras 
Parise Gidiyor 
B at 6 Sureti maluusada ı 

mubabirimizden) - Yarın 
derdi-

gece 
nın içine koydu. O zaman csra Be gittim keyfiy ti zabıtaya an at - İflerine müdahaleaiıün dört devlet İçin de nan murahhası Po 'tis'in yaptığı teklif kn- Rüştü Aras Parise gidiyor 
olduğunu ani, dım. n 0 akşam da onlar tevkif edildiler, ayni derecede bir tehlike tefkil edeceği bul eclilmi tir. Orada o manlı Düyunu Umumi c i 

bu davaya tım, •· · -•~ d" l C 1 M k ' Sigarasmı içtikt~ son~a) .. c •• b yüzden buluşup muzeyı soyama - aöylenmeaue ır. enera eta sas a Ni§an hamilleri ile henüz balledilmiyen ufak bi& 
balcacağını ve yarın bcntm e goruşe - ;k.» Akdenizdeki bazi Yunan adalarının tab- Metaksas, Yunan gazetecilerine beya- purüzü halledecektir. 

~e ~ · ni söyledi. 
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HASAN 
RUJ ve ALLIKLARI 
Fransada Koti ve Amerikada 
Mişel ne ise TOrkiyede nıj ve 
allık ancak Huan markası 

kadınlann ve güzellerin ve 
gençlerin hayatı istekleridir. 
Sabit, açık ve orta ve koyu 
renkleri vardır. Ruj 60, allık 

35 kuruştur. 

Hasan deposu: İstanbul - Ankara, 
Beyoğlu. 

• 
J:; 
M· ez .. 
:..1 

~ , 
KiSi ., 

KUL 

TIRA§ - . 
BIÇAGINI 

FOTOGRAFGILIGIN . . -
lCABETTIRDIGI . . 
EN iYi VE EN HASSAS 

MALZEME 

F otoğrat malzemesi Birlqik F abrikaJar 
KAPPELLi • FERRANIA 

-

Türkiye umum acentası : 
UMBERTO J. REFORZO 

Beyoğlu P. Kutusu 2295 

GAZ OCA61 almak isterseniz §) 
JUVVEL ve DEM OM t:8!:"::tz 

Deposu: Tahmis; KurukahTecİ han No. 21 

Adapazarında Satılık Ev 

,. Jsceyenler Adapazarında merhum 

Adapazar Yenieaml caddesinde 
yeni, altı beton, 3 katı yanm kA-

ıfr, 3 cepheli evin (x) itaretli kı
SUDlan satılıktır. Elektrik ve suyu 
vardır. 

1 kah caddede kıraathane, içinde 
mutbak, kömtırltık, bahçe. 

2 Te Sen kat : 2 şer oda, birer salon 
birer camek8.nlılbölme ve heWar. 3 en 
katta balkon, dördOncQ katta: Yek
pare salon, ön ve arkada balkonlar, 
bu binada satışa dllbil aynca bir 
katlı bir oda, mutbak. 
Hacı HAmid otlu Halide mnracaat. 

K A Ş E 

SON !>OST A 

NAS1~1LAC1 
KANZUK 

Nttsır ilAcı bütün dünyaca tanın
mıştır. En eski nasırları bile kO
kOnden çıkarır. 

İNGtLlz KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - latanbuJ 

~--------
.--.. Modem ve Stil .---.. 

GüZEL MOBiLYA 
Meraklılarına: 

BeyoAlunda 

BAK ER 
ve eski 

HAYDEN 
Mağazalarında yeni açılan 

Mobilya ıaıoaıarıaı 
ziyaret ediniz. 

Te,hlr edilen bUtUn mo· 
bllyalar, emsalsiz bir ne• 
faaette ve fiyatlar reka· 
bet kabul etmez dere· 

cededlr. 
~·-• Tediyatta kolaylık _4 _._ 

.-•TIFOBil ' 
Tifo ve parntıro hast Hk1 ınna tıı-

Dr. lhaan S ami 1 
tulmaınak içın ağmlıııı alı an lıfo 
haplarıdır. Hıç rah tsızlık vermez. 

1 erk es ulııbilir. h utıısu 5t.> Kr . .J 
1 e•a: ,,., 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42352 - Sirkeci Mühürdarzade 

Haa Tel 22740 ··--· .. T enzilitlı halk biletlerinde 1 
Mayıs 936 tarihinden itibaren 
halk lehine mühim kolaylıklar ve 
ucuzluklar yapınm.tır. Alakadar
ların acentalanmıza müracaatla 
tafıilit almaları ilin olunur. 

(2381) 

. · \ el c 111 i i k t i d :1 r 
/J e J .1!' e '· ~ e k J i .!!' i 
/) e r 111 :ı 11 . ...; ı z J ı k 
ı·iicut ı·c clı111:1.{(ı11 
yorgunluğunda 

SEKSOLİN 

oek muessır ~e eının bır ılactır 
Kutucou 200 Kuruş 

8 E Ş 1 R U \1 H ~.IA ~ M U O G E V A O 
~-- ( / .\ ..... f ' • '': ~1 k t· l~ j 

Son Poslll llatb•••• 

Nepiyat Müdüri: Selim Rqıp 
Sahipleri: A. Ekrem. S. Rqıp. H. Lütfi 

NEOKALMİNA 
Grip • Nevralji • Bat ve Dit qrlları • Artritlzm • Romatlznıa 

ADYOLi 
Güzelliği ·b-em 

yaratan, hem 
tamamlıyan 

bir iksirdir. 
Şu gazel çehre7I .......... . 
9U11e" fDpheala, ... ı dlfl• 
dlr. Llkln o dlflere CBll ..,... 

de, flphealz, "AADYOLI .. dlr. 

Siz de ••nl 9Uzelllll elde 
edeblllrel•lz. F•kn iM••• 

için .. rt gU•de iki .... 

RADYOLİ 
ile dişlerinizi fırçalamaktır. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçinin Anadolu ve Rumeli ci
hetlerinde sayfiye tedarik etmek 

isteyen muhterem halkımızın 
nazarı dikkatine: 

Şirketce bu aene Bojazın ıerek Anadolu ve ıerek Rumeli cihetle
rindeki köylerinde kiraya •erilecek yalı, kötk ve evlerin bit•· 
lüiünü ve küçüklüifinü adres ve fiyatlannı ıöaterir muntau• 
bir brotür baıtınlmıtbr. Her iıkeledeki tirket memurlan ana 
edenlere bunlardan meccanen takdim edecek ve talep edllm 
teıhilitı da ıöıterecektir. 

CiC 
Kirpiklerinizin fU nıabncle g6-
r01dOtn gibi gQzel olmam• 
isterseniz yalnız Faraktnin 
( C l C t ) rlmellnt 1mıı.mmı. 
Başka hiç bir rimel g6zlere, 
kirpiklere bu eulbeyt, bu 
letafeti vereme1. 

Faruklnin, dudak ft JUÜ 
allıklan da dtınyanın en met" 
bur rujlanndan O.tılndtlr. 

Faruk inin ( CiCi) tıem ve 
pudraları dahi aon umınlır
da saçma sapan ilb1arla 
a.ıemi"kandınnıya 01bpnlama 
krem ve pudralanndan ook 
aıa olduğunu tudlk ederler. 

Tuw•letlalzl p1 ... 
(CiCi) lerle ra11ıam 


