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2 Sayfa 

•• H r un 
Şimdi 
lngiltere 
N. yapacak? 

• 
• ngiliz siyaseti, Milletler Cemiyeti gibi, 

1 yeni bir imtihan daha geçiriyor. 

Bir 'Vakitler, Milletler Cemiyetine men

ıup memleketler, iatiklallerini:ı bu ce~i ;. 
ryct tarafından emniyet altına alm~ı~ 
aanıyorlardL Mütecavize karşı bu cvnıyetın 

en kuvvetli bir ıilah olduğu kanaati ' 'ar -

dı. 

Acı tecrübeler ıöaterdi lı:i Milletler Ce
miyeti bir ankadan başka bir şey değildir. 
Her millet kendi seli.metini ancak kendisi 

temin edebilir. Netice, bütün mrlletleio si
lahlanır.ağa fazla ehemmiyet ve~leri ol

du. 

* Ötedenberi lngiltere hakkında da buna 

benzer bir kanaat mevcuttu. İngiltere dün
yanın en kuvvetli devleti sanılırdı. Ne si
yasette, ne harpte onunla karşı karşıya gel-
rmelc ten korkulur, ve Jngiltereyi hasım 

yapmaktan çekinilirdi. 
Tecrübeler yavat yavaş lngilterenin ha

rice verdiği bu intibam da boş olduğu -
nu ıröatermeğe başlamıştır. Habeş harbi 
lnıilterenin siyasi nüfuzunu kıran en bü· 
yük amillerden biri olmuştur. 

* Jngiltere balyanın Haheti istila etmesine 
muhalihi. Onun muhalefetine rağ· 

men halya Avrupadaki vaziyetten 

iltifade ederek askeii harekatı tesri etti 
ve Habet işini bitirdi. 

Şimdi İngiltere ne yapacak) 
Herkes bunu merak ediyor, ve herkes 

lngilterenin vereceği kararı bekliyor. 

Zecri tedbirlerin modası ıeçti. lnail • 
tere bunu başlı başına becerebilseydi ıim
diye kadar yapmaltan çekinmemesi, ve İn
gili~ siyasetinin bu vaziyete dütmeıine 

meydan vermemesi lazımdı. 

Süveyş kanalını kapıyamaz. Çünkü Sü
veyş kanalının kapanması harp demektir. 

Jngiltere ise ıimdilik bir harbe girmeğe ne 
hazırdır, ne de razı. 

Fransayı arkuına takıp İta}yaya karşı 

cephe alamaz. Çünkü evvela Fransa ital -
yayı güccmdirmem~ İstediği"ıi anlat
mıfhr. Saniyen böyle bir birleşme ltalya
yı Almanyanın kucağına atabilir. Bu ise ne 
lngilterenin, ne de F ran!!anın hoşuna gider. 
Nitekim Fransa ne ltalyaya karşı şiddetli 
zecri tedbirlere yanaşmıştır, ne de Akde

nizde İngilizlerle elbirliği yapmağa. 
O halde ne olacak} 
İngiltere için yapacak bir şey kalıyor~ 

Habeşistanda emri vakii kabul etmek. İtal

yaya hak vermek için de Tana gölü Üze -

rinc:leki hakimiyetini teminat altına al • 
malt. 

ltalya zaten buna razı görünüyor. Mu
eolini ıon nutuklannda bile İngilterenin 
Tana gölündeki haklarına dokunmak ni • 
yetinde olmadığını tekrar etmiştir. Binaen. 
aleyh, lngiltere için İtalya ile pazarlığa ai· 
rişere.k Habet meselesini el altından hallet
mekten başka yol kalmıyor demelctir. 

Ylnız ortada balleclilemiyecdıı. olan ve 
atiye bırakılacak olan bir mesele vardır: 
Akdeniz meselesi. 

Bu mesele de zamanla halledilecektir. 
Yalnız Hoar • Lava! anlaşmasını bile ka

bul etmiyen lngiltere bu yeni pazarlığa na-
111 razı olacaktır} lngiliz milleti dünya kar
fıınnda ıiyasetinin bu derece dü,rneeinc ta
hammül edecek midir) 

İıte mesele buradadır. 

Özlü sözler 

Diyorlar kl. .. 
Rüya gibi bir yazdL Yarattın hevesinle, 

Her anını, her rengini. her tiirini hazcLm. 

Yahya Kemal 
Gönlümde emel bir ıan kandil gibi 

SON POSTA 

a 09nıyanlar ve s~girciler a _, 

Haystı bir futbol sahasına hell%e:ebiliriz. Burada bir kısmı· 
mı;ı oyuncu, bir krsmum;ı sadece seyirciyiz. Bir kısmı didinir, 

çarpıfll', ınW:ad~le eder, diğer kısmı hayatın heyecanına onları 
seyrederek duymağa çalıtır. 

Oyuncular çallf"nlu, seyirciler çahpnıyan tufeylilerdir. Ça

l11mıyanlar ya bir mirasa konanlar, Y• hatkasınm sırtmdan ıe
çinenlcr, yalıut çalıtamıyao ihtiyarlar ve acizlerdir. 

OyaJllJ seyretmelıc zevkli bir fey olabilir, fakat oynıyanlarm 

duyduğu heyecanı duymalarına, onlar kadar kesif bir hayat 

ya,amalarına imkan yoktur. Oynıyan yeni bir ter yaratır, ba

yata Dlwta verir ve lııayah da manalı olur. Halbuki aeyrede11 

yeni bir ıey vennez, l>aşkasuun siyile pçinir. 

Hayatta seyird değil, oyuncu olmağa çalıımız. 

(söz ARASINDA) 
Kolay çocuk 
Doğurmak için 
Yeni bir u&ul 
Rusyada annele

rın kolay çocuk 
doğurmaları için 
yeni bir usul bu

lunmuştur. Bu usule 
göre kadınlara gül

dürücü Kaz veril
mektedir ve bu su

retle hamile kadın
lar güle güle ço- • 

cult doiurma1'ia-

R el k 1 bu ke•iften 'bah.e-dırlar. us o tor arı, "' 
derlerken ,,müstakbel nesiller, güler yüzlü 

olacak l » demitlerdir. 

* 
Lotd 

dınların 

j* HERGüN BiR FIKRA ·ı 
O zaman dünyanın 

mah yetmezdi 1 
Valttile, Arabistan.lan setlıilerek 

Meclisi maarif c aza tayin edilen i>ir zat 

sadrıdi>alt Keçecizade Fuat Pataya 
müracaatla; aylığınm azlığından fi.ki • 
yet e<leı: 

- S.na verilen para ilmimle mü.te. 

nasip deiilc:lirl 
Jddiaaında bulunurmu,. 

Bir defasında artık F ual Pata öfke

lenmiı ve: 
- Bilik.is! deıniş. AldJğma :maaı 

ilminizle tamamen mütenasiptir. Zira 
eğer cehlin.izle mütenasip olsaydı, o za
man dünyanın malt yetmezdi! 

·-----------------------· llULMACA 
atıp tutuyormuş, . 

, 23456? ·8S 
konferans bitrni~ 

tam kapıdan dışarı 

çıkarken bir acuze 
~anına M>kulmuş: 

- Eyi ki kocam 
değil.iniz, demiş. 

Yoksa sizi bi:r dakika sağ bırakmazdım. 
Loid Corç gülmüş ve yanında yürüyı;:n 

katibine: 

- Bahse girerim ki kadın bek.irclır, de
miş. Bunun ıibi bir tanesi beni deiil kaina
tı eanından bıktırmağa kifayet eder. 

* Falcınuı kehaneU 

1 

2 
3 
4 
5 

Kral Fuad 19 1 ' senesinde Pariste bı- Soldan aağa: 
na parkta dola,arken, bi:r falcı yanına so- 1 - Allah, matem. 2 - Ekini biçer, 

kulmuş~ «Prensim demi, sen kral olacak· rabıt edatL 3 - Strta giyilir wi 'bir ge -

ıın I» celik ceket. 4 - Battal, mağua. 5 - Öl
Halbuki o aıralarda Kral Fuadın tahta dürmek, büyük anne. 6 - Mesai, uzağı 

oturmaaı hile melhuz değilmi~. güfmü, geç- gösteririz. 7 - Bakmaktan emri ha:ırr, za-

miş.. . man. su. 8 - Birdenbire, verilen feyİ al
Bir kaç ay sonra, kendisine, Arnavut: mak. 9 - Bergamac:laki harabeler. 

luk kralhğuu teklif etmişler, reddetmiş fa- Yakandan qaiıya: 
kat nihayet 192 2 de Firavunlar ülkesinin 1 - Susuz, sevgili. 2 - Sanatin türlt-

hükümdan olmUJtur. çesi. helvası yapılır. 3 - Ölülerin saklan-
Kral olduiu gün falcının 19 l 3 deki dığı taş, rabıt edatı. 4 - Zeki 5 - Li-

sözünü hatırlamış, ve «demek fallar doğru tife. 6 - Tarla. bir rneyva. 7 - Abide, 
çık.ıyonı diye taaccüp etmiş. •nan manasına gelir. 8 - Beyaz, onur. * 9 - Tokat. mükemmel 

Sportmen Proleter namzet Dünkü Bulmacanın Halli: 
Fransada intihabata iıtirak edenler a- Soldan aağa: 

rasında alay olsun diye acaip programlar- J - Enginar. 2 - A~nr, niur. 3 
la ortaya çıkanfar vardır. Bunların bir ta- imla, Raha. 4 - De, it. 5 - Aıa. 6 
nesi, münıahiplerine fU programı venn~- ' l-!ekim. 7 - Atıf, aka. 8 - Kan, nar. 
tİT: (!Ben meb'u• olmal İstiyorum, çünkü 9 - Karadeniz. 

Kalp paraya 
Tahvil edilen 
Kilise çanı 

Bartatow eiva• 
nnda bir killaenin 
çanı ça)ınmı~ ve u. 

zun arafbmlalar
dan ıonra, faili 
ıneydana çıkmııtu. 

Kendisine bu ıp 

"' niçin yapbğı aorul· 
ijuiu zaman tu ce~ 

:nbı vermiftir: 
- Ben hı:rııız de

iilim, hlp para imal ederim. Çanın aesi 
azaktan kulağıma hoş geliyol'. Ve iyi 

lıroıudan yapılmıt olduğunu anlıyordum. 
Para banıalt içiıa iyi bronz bulamayuıca, 
çan; çaldım! 

* Şakun ••llrln h•r•ll ve •••11· 
.o .. ıerln katettlklerl me-te 
Tabir garip ol

makla beraber ye~ 

ıindedir. Okuyucu
larımız, Nevyork
tan bahsettiğimizi 

elbette anlamışldr

dır, enine boyuna 

ıenişieyen Nevyork 
11 11 ı• : •. 

§ehri kabına sığa- ·· • 
mayınca, göklere doğru yükselmeğe başla

mış, ve bizim ıehirlerimizde, tramvay ve 
e>tobüsle:rin, haiz olduğu kıymeti orada 

asansörler iktisap etmiıler. 
Geçenlerde asansörcüler grev ilan e

cliııce, ~hriıı bayab da birdenbire duru

nrmişti. Bu h.idiaeden ao~ Amerikalı 

istatistikçiler, hare~ete geçtiler, ve ıebirde 
l 9 S62 resmi asan.örün inip çıkmak ııureti
le katettikleri mesafenin, günde dünyayı 

dört kere dolaşmağa müsavi bu mesafe 
olcluiurıu tesbit ettiler. 

* Kralların pul merakı 
Müteveffa beşinci Jorj pul kolleksiyo

ııu yapmağa meraklı imiş, ayni merak Ab

düllıamidde de varmış, timdi Mmr tahtı
na çıkan Kral Faruk ta beraberinde Lon
dradan çok kıymetli bir pul kolleksiyonu 
getiriyormuş. 

Bir gün beşinci Jorja nasıl olup ta pul 
merakma düştüiü sorulmuş. Gülerek tu 
cevabı vermiş: 

- İn~ilterede meşhur bir söz vardır. 
Kral hükümdar olur, fakat idare etmez 
derler. Biz de işsizlikte ne yapalım, bu 

çeşit şeylere merak sardınyoruz. i~ler fena gidiyor. Sportmenim, proleterim, Yakandan aşağıya: ..... • • • ·• • ·- · • • ·- • • • --
sportmen proleterler namına kendimi nam- 1 - Aidat. 2 - E!!mer, aka. 3 - NiJ. I iane. 7 - Ai:ra. imkan. 8 - Ruhi, an. yandı; 

yaıamak his.im zct gösteriyorum. » akta r. 4 - G ra, ifna. S - Mil. 6 - Nur, 9 - Ratıp. Maziyi bugünden 

uyandı. 

Faruk Nifu 
Odalar ba§ladı evlerde söze, 

Oldu hariçte ıokaklar geveze. 

Cenap Şehabeddin 
Sönen bir yıldız kadar hazin hu gect< 

Şebnemden de ömürsüz 
dünya; 

gözlerdeki 
neş"eler. 

Şülııüfe Nihal 
ltıklar dantel örer atlastan Marmaraya, 
Yontulmuı kalemlerdir upuzun 

minareler. 
İdris Ahmet 

------------------~------------------------~----------------., 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

lstanhul? diğer büyük tehirlere naz.aran çok dağınık bir şe
hirdir. Böyle olduğu için ele İmarı &'Üçtür, varicifttı yap; lm ası 
lazım gelen masrafı lcapa :mamaktadır. 

Mesela bütün dünya büyük fehirleri nur için~dir. Oralarda 
geceler gündü:t haline getin1mi~tir. Aydınlık olmıyan hiç hir 
sokak yoktur. 

Halbuki fstanbu1da tramvay ge~en caddelerdrn .. a~ veya 
sola sapan sokaklarda hemen de hiç ııık yoktur. Yerler vardır 

lSTER lf\AN 

ki hala havagazı ile tenvir edilir. Sokalı:lar vardır ki Umba ne· 
dir biEnmez. 

Tetkikat yapılım~ n görülmiiı ki İstanhulun 
5000 lambaya ihtiyacı vardır. 

daha 4500-

Bu büyük ihtiyacı da belediyenin tatmin etmesine imkan 
y ()ktur. 

Bıt !erait dahi~inde İstanhulun bir Avrupa f ehri gibi :enviri 
müyeuer olabileceğine, artık, 

1 NA _\J .vl _c\ ! 

L-----------~-----------------~~~-----~--~~----~ 
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....................................... , .... 
Sözün Kısas 

-----
Ercümend Elırf!m Talu B'"~ete

mi:& he•abına Belpada B'İfmİ!tİr. 
Oradan yolladığı mektupları 

6 ncı aaylamıda bulacakaınız. 

Bir lıaç güne kadar aodet edecell 
olan Ercümend Ekrem bu .ütunda 
ya.zrlarma deoam eılecelttir. 1 

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

dan 

Haşmetmeap kaçtı 
Arkasında ( 13,500) Ü zehirli 

ölmüş (50,000) ceıet bıraktı. 

Hatmetmeap 
- Kanımın ıon darnlaıına kadar vata. 

nım için çarpışacağım! Palavrasını, hav• 

dalgalarından antenlere, antenlerden, İD • 

san lı:alabalıklarına hediye ederek kaçtı. 
Haşmetmeap şimdi Cibutide. 
Bilmem istasyonda .kendisini bir ala1, 

Senegalli Fransız askeri seli.miadı mı} 
Bilmem gene gazeteciler, objektifler. et

rafını aldı mı} 

Bilmem şimdi tasavvuru nedir Sa Ma. 
jestenin? 

Belki husuııi doktorları, dünyayı do • 
laŞarak, (şahane sıhhatlerine hangi mem• 
leketin havası daha jyi gelir) diye tetkl• 

kata girişmişlerdir. 
Belki krallar kralını, (Cem Sultan) gibi 

kullanmak için bir takım teşekküller ha • 

rekete gelmiştir. 
Belki (Mwıolini) bu nırasında kaç • ı 

maiı bilen açık &ÖZÜ» tekrar Habeş suı. 
tanlıiına tayin edecektir. 

Ve belki Bay Neırüıı beraberinde gÖlÜl't 

düiü milyonlarla Franaada prap ticareti

ne ba,lıyacak. 
Halbuki General (Döbono) yu (A • 

dua) önünde yenseydi ne olurdu? ı 

Yani, ıiyah sömlekli fatiat delikanlıJa. 
rile. kanlan yüzde yüz, Habeı olduğu hal• 
de, Haheşlerden üniformalan ve nülat 
ki.ğıtlanndaki mühürlerle ayn)an Somali 
müatemle.ke tabur1an mağlup olııaydılaıl 

Yani (11 Duçe) partiyi kaybetseydi! ••• 

O zaman, eminim, lllüatruyon bir nüiıt 
humı imparatorun hayabna tahııia ederdtc 

Nasıl ını katılmamıı dibi doğduğunu, 
Nasıl daha üç yaşında iken müthiş bit 

erkanıharp istidadı gösterdiğini, 

Hele nasıl, 16 yaşına yeni basınca <'ZOf 
bazuıuna>1 bütün babayiğitlerin «pes» de• 
diiini baUandmrdı. 

O zaman haşmetmeap bir kahramaQ 

kesilirdi başımıza. Hem de Napolyon, Sc-. 
zar, Bismark gibi ııEhedilerdenI.. ıı 

* 
Kiallar daima kaçıyorlar. 
Hem de en aıkııık eıralarda, en tehlikeli 

zamanlarda savuşuyorlar. 
' Bir tanesinin bile nulhü ıükWı» anla " 

nnda ortadan kaybolduğu KÖrülmemiştir. 

Hele vatanı için son damlaııma kadar kan 
akıtmak .. , T açlılann işi değil. 

Yirmi sene içinde cici "tabtlarile kıymet• 
li taçlarını.. bilhaeııa zevkine doyulma:& 
«ferman eylemekıı imkanlarını bırakıP. 

sırrolan haşmetlulawdan - bir İ§e yarar DlJe 
yaramaz mı? Bilmem • ferah ferah tam, 
mevcutlu bir manga te~kil edilir. 

Git gide taç ve taht erbabının sıkıyı aö• 
rür görmez firar etmeleri tabiileşiyor. 

Yalnız bu ıon tabiiliğin bir feci, bir de 

komik tarafı var: 
İmparator, hardallı gaze çıplak vücu .. 

)a dayanamıyarak evine dönen kaç Habct 
köylüsünü kurşuna dizdirdi acaba) 

Ve a caba, Adisababa çapulcuları. §ehrl 

yağma için, ııalı:allannı sıvazlıyanık savuf" 

mak. planları hazırhyan bu korkak adamın 
hareketini neden beklediler) 

K. T. 
~-· ......... ' ••••..-:::• . ., ... ' .......... ........-
Biliyor Mıı&ıınıız ? 

l - Rossini kimdir} 
2 - Yengecin kaç ayağı vardu) 
3 - Kırmızı derililer kirnlerdır) 

(CeTaplan Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevapları: 
1 - Balzak Fransız muharrirlerinden

dir. Goryo baba eserile şöhret bulmuştur. 

2 - Leepar .kaplana ve parsa benziyen 
bir yırtıcı hayvandır. 

3 - l\Jarie Antoinette Avustury a i rrıpa• 

ratonı 1 inci Fransuvanın kızı ve 16 net 
Lüinin kan!!!ıdır. 

Özlü sözler: 
Canım ; kopan bir tesbih göriinmiyen 

e) l .. rdc, 

Rüzgar bir göğüs gibi penc ere mde 
ökslırdü. 

Ercümend Behzat 



Bu sene 
sönük 

J 

Hıdırellez çok 
ve " . sessız geçtı Milletler Cemiyeti yeni 

hir şekle mi sokulacak? 
( Baı taralı J ütci .ayltullUlla) 

lt d l d H 
tubu ba_na» dedim bu kadar --La merha· 

R 
a ı o ar ı. em nasıl bir kalabalılde bi- ...-. omanya ı·ıe liyor muaun bugünkü fU kalabalığa hiç to ~et edılmez mi~ .. Gözümde bir bcıi bir· 

Boğazlar 

lngiltere islahat teklifinde bulunacak, karşılıklı yardım 
laahhütlerinin mıntakalara hasredilmesini isteyecektir 

b b 
lık yok, iki sevdalıya hizmet _ !leyun· d--

enzemeyen ambaıka, tertemiz bir kala· d" Ih cu .. -

t t
• d•ı b l '-1 b .. Ha ım .. ve asıl ne yapt .. ea 1 e 1 en a 111. a.. uıun 1 ırellez pazara tesadüf . . h ımaa yaptım o gun 

d ı 
teyıaın, arem •ia•ının "k. 1· k. 

etme i. § ve güç sahipleri hep iılerinde k • vu e a arıaınıa 
b 

aynanasının gözü önünd 1 • 

notalar 
urada olanların çoğu iısiz. aeraeriler. b". .. e ve on ann hıc; 

Lo 
ı 

ırıne goatenneden mektub ·ı f 1 

lil, ndra, 6 (A.A.) - Siyui ......... takım muıtakalara ayrılıu:aktır. H.. hHyu çingene kadm• açok söğsünden ye ve<dim. u yep e .. ce i· 

L_-•• ın -illetler cemı'yetm" m· Ha""- ınese- mıntabda bulunan devletler, hemen . bir tütün tabakası çıkanyor ve sigara sar· - s .... ı· b' d . l """' ...., Anbra b ~ ,..,.., eyo a d•n m• Ka<a F at.. 

•i ... ı:ıde uiramıf. olduğu. muvaf .. fa_kiyet.· kartılıkh yardımda bulun.mai• mec • ll -:··-
1 

6 (A.A_ .. ) - Türlôyenin mağa aılıyor: ma ... ·~ d 1 J - - 1936 hli - Ben bu Kağıthanede belki kı k 

il

:.. o ayuıyle, 
0

giltere bukumeb· bur 
0
lacaldorcbr. .. . tari Boğazlar notaaı ' ' - Almaz olur muyum?.. Senelerce ... ın _,_..,__ f uzerme Rorvft•- kırk beş Hıdırellez gördüm. Ne devirler b d d 

P

•'- e~ur cemiyette bir re onu ya • A-• siyasi mahafil, böyle bir re • b bu--Y•nın Türkiye•e ce • ·• d" B oynum a taşı ım ... Bugün bak. fU etraf-"""' ,.- va ı ve aba ' • 0
' um... u<a" ıu dm kenu• yok mu ıa k ı fu mnı iıtiyeceji mütaleaamda bu· fonnun JngiltereJ• garbi Anupaya kalil cev ela Tiirkiyenin mu- hep gazino idi. Kibu elendile<, beyle<, "yipız ::;rdaaörüykor muau~, ıu kladar tit• IUnaktadır __ LL dl . • .. _,Ld"d edeb 1 ı cevabı metinleri .. t k b f d'I ' .. n ınp ayaıı. atıyor ar amma Öğ • .:. .. karft t ... u,ü enııı ..., ı imek t .. bit Ye teati I mut ere en eye en '"'· pa,.la• bile geli< tu kenuda acaba .ı.,. k d k onı...!"'ıuldıgme ıore bu reform, fU imkinıoı bahfedcceii mütal .. amı ileri R 0 lllUDUflıır: otu<u•lud •. Ku,ulu çev<ilfr. helvalu. ho· B k b":a ~d"' aç pua kuanul ..... 

-•t4Uar1 derplf• edecektir omanya chf bakam T'tü"l k ıaflar, pilavlar pi•erdı'. eş uruı ır .ara a veren var mı onlara) .. 

1 
· sürmektedir. s··1a t-•....: T" . 

1 
es onun ., B 

V ed 

. LI-~ u Cf mu u ki . s·ı·hd • k . 1 en zannetmıyorum. Seneden ıeneye •· 
~ - er1&y muah enamesı aıuuıı· 1 ilt h"•-~ eti. H ~ • • h I r ye lfgüderine 29 nİ• 1 

a aragaya adar gıden yol konak detler d d • . . . ... llun -!il 1 . . k l ng ere UKum ·~ lfl a e • aan 1936 tarihind -ol:~ arabalarından aörünmezd" B' 1 1 1 b e egıştı. Zengın de kalmadı. He· ~ • uıwet er cemıyeb mu ave en•· . • . ... ı • . • e .. _..,.; cenp fU· • •· " nma.ua< e u ı · k ... eaınden tefriki" dılır edilmez bu .....,.yı dildrat ve ıh- dur: le<aceli ya.,..akl• han•mla< bi< 1 •Seon •ene erın ıı ıntıaı ... 
2 

' R . h • zan an ar. - n bugün para k d ) 

- K...,.ııldı yardım teahhüdleri timamla tetkik etmek tuavvuruoda • onwıya bükiimeti kral' • 11 · "Y" çB<şalh kaim peçelile<i gö•dük. On- _ p . k azan •n mı •· 
tblatakaJara haaredilecektir. Dünya bir dD". Wl 1936 tarihli notaoızm ıyea - Dl· lu tabii ukeğe kanşm.,la<d•. Şu ,.dı.,. la baka:~ azanm.ak m•l ..• Ben artok la· 

,_. teyit ile kesbi._. f 1 almdıgını de otururlardı. Askerler de e·ı • yorum kı parayı neyle kazanll• 

Y M 
y-•e ey er. ı· J • g enınege ge· yını ... 

• y·· ki ır crdı sonra y d"kl · · "ki · enı ısır hakkur clakiye! mu.ahedelerin Romanya ortada bırakıp egi~e:ı~~dıtıN crkı şdeylerhi ıhe:p 1 Etrafımız gitgide kalabalık.laııyor. 
m arazıy .. ll'k ahkim . e a ar e va, Sab hl . b b 

K 1 K h
• d la e mutea ı I• ne kadar kuzu ziyan olurd B' b"l 1 a eyın om oı olan derenin üıtün· ra 1 a ıre e ru U lneVZUU m'• 1,... U. iZ I e a • de sandallar • ld S"••• ) • l ,ı w una_,.. yapmamlf mazdık ... O zaman kadınım bizim . . . · ı 1 çoga ı... ogut erın altında Kamutayda 

[) .. U • b"t . Yunu umumıye u çe· 
o uugundan ve 1 d f · ıçımız· ı er eyen aandalla d ı k T .. rki • asa yapmıyıu:ağıııdan, e aki< yoktu ... Hepimiz tükü•le< olaun ' an gaze o uyanla< 

.~ .. ye. ile .. Romanya araımda, te • para tutardık ... ipek şalvar1ar giyerdik ... var ... cavuzu da Ş d b , . içki içenlerin keyfi gitgide arbyor ..• 
sıne fevkalade tahsisat . mu ıurette meneden ve ay· ura a ir mirasyedinin falına baktık mı K l nı zamanda, iki memleket arasındaki o bize bir altın lira atardı. ıra ık atlar Üstünde, zarif aüvariler ( 1) 

, Ankara, 6 _Bugün Refet Canıte· Kahire, 6 (Huıuıi) - Kral Faruk beynelınilel münuebatın eaaıında bu- - Böyle oyunlar da oynar mıydınız>. var.A .. 
1 

k 
kondu 

Parlamento yarın . ilk 
toplanhsını yapacakbr 

~ b b 1 İ l ka F b t ı arıncalar boı duruyor, salıncak· 
lo llfkanlığıncla toplanan Kamu • bugün uraya muvua et etti ve skeo- unan idel.,le buna sarih bir tefsir ena ;, •Öz oöyledim galiba. çingene !uda niobeten iı va.ı ••. 
• Yda 1935 yılı umumi müvazene • deriyede, yol üzerinde, Kahireda fev • veren 3 ve 4 temmuz 1933 tarihli kad•n hşlanm <"''.yon Aılı kanncamn sahibi pek müııekio 
~· llİren daireler bütçelerinde deği • kalide nüıoayiflerle karfılaodı, J(ral l.ondra muahedeleri mevcut olduğun· - B.ız baı~a c'.nstcniz, bu oynayanlar - Geçen aene bugünde on beo lira ka· 
f ik yapıhna11 bııkkuıdaki kanun doğrudan doğruya babasının mezannı dan, ~~~ka "'.notendn d•yo• onlann ötedenb«; zanmışllm diyo• ve at k;.al•yan b' . bı\i ... aL • tti' dan y••_:t..:! ile R sulalelerı oyun oynar şarkı aöyler çal ı ır çın· 

..,..,.. ve kabul edilmittir. zıyaret e ve on aonra aaraya dön- unuye onıaoya arumcla hi• 1 • • • geneo 8 d" b• .. h k T ça ar. G f Utıdıın bath gene fevkalade tab • u. • • • ır fUP ~ • ~durulmuına imkin ol· - Peki siz ne yapardınız).. . - ~çen sene yirmi beş lira kazandım .. 
~~ ~larılk jandarma uınum kuınan • A Ayın ıekizı~de .t?planacak yenı par· ?'1ıyan _bır ıtimat duyruıu ve sulhun - Biz falcı idik. San' atımız faldı. Ana- dıye galıba övünüyor ... ~ı bütçeainin iqe bedeli madde- limentoo~ ılk lfl. a!"' dokuzunda ıdameaı yolunda, 9 tubat 1934 de im· dan evlada kalan b;. mi<••ll bu bize. Biz - O halde bu sene bu tenhalık neden} 
:._, e 350000 lira, Maliye Vekiletiyle kralın -·y~am'.'"uu açmak ve mer- :ıalaııaıı Bellıan paktmm yarattığı bir"d' _falcılık ederek yaşıyorduk. Şimdi artık ~ Hhafta içi kim işinden çıkar da gelir) 
"'Q'- b 1 · d 1 h kral kimi --

1
tan t aib

0 
• f al ..l--tl k b 1 d b · f 1 1 k er alde halk Hıdırellezi pazara ya-

l ,uııu umumiye ütç_e erın e açı an u~. • ın en.., k o ı tayın • ...,. U .~ ~n ııjuodan, ·~. '.'. a" 
1 yapamıyoruz ••• Hem onlan pacaktn . 

• ~•Uıu-a da 2.410.660 lira konulmak • ettıgu11 anlamak ve bunlan ya tasdik Romanya bukUmeti kraliyeai, bil • goruyorsunuz ya onlar İstanbullular aibi p ,...ı. k ah t '( • • • h T!!-'- f' t . . 1 B anayır eğlencelcri kurulmuı tu"f-L •· 
'llf. etme 'y u yem ermı tayın etmek O· aua üra • Rumen mun·· ---L-tının ıı an gıyıyor ar. iz öyle yapamayız Üiz 1 ,..& 

a.cua .. b . t~n ar, yum. ruğunun kuvvetini deneyenler 

lacaktır.. vaafı mümeyyizi olan huıuıi ahvali ve goçe .eyız onun için biz köylüler gibi oal- hıç de ekaık değil. 
Yugoslavya ile Yunanistan M .. ır kanununa göre kral on sekiz ,.._iti nazarı itibara alıınk ve Balkan ..... ye.iz ..• Bü.bütün başkad" bizim ha· Yamma altı yedi yaşmda b" . arasında ticaret muahedesi YOfmcla sİnnİriifl• vuıl olur. Fakat bu emniyetinin icolıatını takdir ederek 11 Y••·ş."·.i: d"kk . çocuğu yakı.,., ... bonden p .. a" .. ~;::'.'.: 
A 6 (H 

• . aenelerin Kameri h- ile ı.-,. edil- nüaıı 1938 borilıli --..ı. "'.' 1 
' at ed•yornm hakikaten ,.ı. O kad .. "'"' ediyo• ki bon de çantam· 

mesı l&UIDQll" U eaaua •• kr l IOUUI miizak ( doatan b" ' - ar aenar a an bir on kuru k l' tına, usuıı) - Yunanıslan . lı!--..1.- B b~--L- bah .__ ınevzuu varlı çınııene kızlan uslu ---•u b' L d d 
ugoslavyo arasında yeniden yapı· Faruk bir • iki l4 ~ a fikir! , • .-;;:.::; en... . e ır ·~~rmuıl.,. titekib elbi~ı;t., ortada da- Ne oldu a~ı!•~ anp eme at1Yo'"m· 

ticaret muahedesi müzakerele - • • aaıe •J ve 11111 IOR • • e ~ ettiiını beyan nup. ıukı .Oyleyip du,.yoda<. s ıı.1- __ ,_. ra .bilfiil kral olacaktır. ile keebı .-eE eyler. İhtiyar icadın hep eski hatıralann • .. evineceğini ümit ettiğim yarı çıplak 
·~ ayın 11 inde batlanauıuır. - B ....._eki • de• • R pe vucutlu yumurcak birdenbire bı'r a:r.lam-L. - R d ü .. ~t lflfÜ nmızİn omanya tinde, anlatıyor: • llA • b< tuıtu•uyo" 

lll.gl
•z,•z QA/i TQnSQ Q Dıt Bakanı Tdült.koya 5 Mayıa 1936- - Hele bir kere bir miraııyedinin bir' j 

da 
_ _ı:~ --•'-L 1 b' h ı. - stemem ben bunu .. , 

Vıcı-uagı muaaui cenp da ,udur: ır paıa anımına aıık olmuo bir Hıd il 

Ek 
•k .. .. b . ıre ez - Neye İstemezsin!.. 

~ • • • OllOml Hüküıııetimiıı 11 oİMn 1936 tarihli •un~ cnı. yanma çağ"d" «Kua Fatma F«yadı ayyüka çık,yor: 
~omıserının notuına ~gönderdiğiniz geçen dbedı ıu elıındeki mektubu görüyor muaun ı 

lh 
Müşkül/er 29 ninn tarihli notanızı ııldığımı be- unu benden ahp ta '" içi penbe kupada = ;;~::;,:~·Aı::~~~e~~denl 

tarafına rag
"'men ·ı k--L· f l • oturan ye§il feraceli kadına verebili • A . . 

L dra 6 F

. h f'I' yan ı e CMJl tere ey enm. b' b . b' ren nneıı gü]üyor: 
on ' - mana ma a ı ı, .. .. • . w • sana ır eşı ıryerde varn .. Duyuyor mu· - Kırk pa . . ~ı'Jı• . .. f ransanın içinde bulunduğu ekono - Hukiam~tnn~n Boğazlar meseleıı 8~.n .k. ızıın ... · Mirasyedinin aık gözünü bil- k ra ıstıyor diyor timdi ldmae 

Stınde galeyan gunden h kk dak t d fik b k 
.on Uru§ sadaka vermedig·i için çocuk d 

mik buhranın halli için yegine çare - a ın 1 ezıne oat ve mütte • 'umu~. " me tup ve.inem bi, be; bi,... h k a. 

k d 

1 k t h"'•-~ t' • • ti' k k yerde O d b d § laa on uruı görmemi§ yalnız bir k.uruolu'-. 

g
üne artma ta ır nin frank kıymetinin indirilmesi oldu- meme e UKume ınm 1f ra etme • . · zaman a en e gençlik var. .. ld ıı; w be t ld w • hında b • Delıkanlıya acıdım. c V b k rın para 

0 uğunu biliyor. 
~~u~~an~~~~~ pn et· eo u~~n~ u~~u-~ ~=====·==er~a~a~y~~~ş=u~m=d:-~===========~:~~ ~ .. lcudüa, 6 (A.A.) - Ali komiser, mektedir. heretten hali kalm•yacağnıt büyük bir _ • • • 

~ nıilli Arap meclisini toplıyarak Bununla heraber ayni mahafil, ya - memnuniyetle anlayarak yukarıda 
ltı "ı> metalibabnı ihtiva eden ve>ika kında tefekkül edecek olıın F ranaız zikredilen nolanız muhteviyatiyle ıa. 
b,:lııin'.? Lo~ılraya gö~.deri~"!i! oldu· kabi."~sin'.'.1 fr~nk kıy'."etinin indiril • mamen mutabık bulunduğunu nazarı 
bt' ~ soylemıt ve fU sozlerı ılave et· mesını mumkun oldugu kadar uzun ittilaınıza arza müıaraat ederim. 

•ttır: . müddet tehir etmek için elinden gelen 1 
't (<~aziyet vahamet peyda edıyor. her türlü tedbire müracaat edeceği Lehistanda biiyük bir yangm 
b~rıkatçılara kartı kanuni bütün ted· zannında bulunmaktadırlar. k 300 k · · ~·~'1•te müracaat edece~ .• Talı~i.k~t: Ayni .,_..ı.afil Fransan~ 

0
ekono'.'.'ik Ç~ lı, iŞi yarala~dı • 

.. arın arkalarından gıtmıyecegmızı mütküllerıni halletmek ıçın yegane Vartova, 6 (A.A.) - Lublın cıva· 
j"!l•nıenizi isterim. Size bütün mi.ting- çarenin frank kıymetinin indirilmesini rında Zamoaed~. , aabahleyin yangın 
en, bütün toplantıları yasak edıyo • açıkça ve sür'atle karar altına alınma· çıkmlf ve alet ıur atle yayılarak 70 evi 
tunı» 

51 
olduğunu beyan etmektedirler. yakmıttır. 300 kiti yaralanmıttır. Bun· 

l<onferansın sonunda umuıni grev Halkçılar frangı tutacaklar lardan onunun yarası aiırdır. Ankaz 
~~l>ılnıası için tetviklerde bulunan Paria 6 - Sabah gazeteleri bilhas- altında bir çok ki'."seoin ölü kalmıt 
~ .tahrikitçı tevkif edilmittir. Dün .. dahili siyaset ve para meselesiyle olnıuı muhtemeldır • 
.:~u~. gün galeyan .h~küm sürw • metgul olmaktadır. . , : • . .., ~tur. Umumi gergınlık a.ımag• Leon Blum, Populaıre de par• me- Yunan standa şıddetlı yagmurlar 
~\lternayildir. selesini tetkik ederek halkçılar cephe· Atina, 6 (Huıuıi) - Mora ve Ma

sinin bir finans paniğine muarız oldu- kedonyaya yajan fİddetli yajmurlar 

Amerikada intihabat ğunu yazmakt~dır. .. • . ,bu h~v~lide mezruata büyük zararlar 

Vatington, 
6 

(A.A.) _ Kaliforni • Övr gazetes~ de, son gunler ~çmde vermıtlır • 
te.da yapılan ilk intihabatta Ruzvelt Fransadan harıce çıkım altın mı~tarı· Yunan kralının seyahati 
~982 rey kazanmıttır. İki rakibi, 6811 nı bir buçuk milyar .frank t~mm et- Atina, 6 (Hususi) - Yunan krah 
\.e 437 l 1 d mektedir. Gazetelerın netrıyatından Jorj 17 Mayııta Korfu adasını :zı'yaret 

rey a mıf ar ır. 1 ld w •• 

• Reisicümhur namzetliğinde Ruzvel· umumi olarak. .an afi ıgına gore, edecektir. 
tın cumhuriyetçi rakibi olan cenubi halkçılar cephesının Fransa bankası • 
bakota a1· . La d 9 362 rey ile na itimadı yoktur. Ve bu cephe frangı O L~ elvı ktsıed' n on, I tutmaya azrnetmİf bulunmaktadır. lçU sahtekArhgı işi 

g me ır. · ·· d b t ·· d A k Boorah İse 8.153 rey ahnıttır. Iskonto fıyatı, yuz e Cf en yuz e n ara, 6 (Telefonla) - Ölçü aah-
altıya çıkm•ttır. tekarlığı yapmaktan ıuçlu olanlarla 

Konyada çiftçiler memnun il .. d T bu isle aliku• bulunan bilumum me 
Konya, 6 (A.A.) - KonY•Y• ve Almanyaya sua e~ gon e~ı ıyor ınurİar hakkındaki tahkikat evrakı v~ 

ci\ranna bol a w murlar yağmı,tır. Çift. Londra, 6 - Taym~s gazetesme g?· bu sahtekarlığa ait diğer evrak ve fez-
çil- . Y g . y w a _ re Almanyaya verılecek suallerm lekeler Adliye Vekaletine veril . t" 

"'' sevmmekterlırfer agmur esn ' .. .. .. d •1 mıt ır. •ında K • . . d ld lar pertembe veya cuma gunu gon en • yakında bu ıt' hakkında adli tahk•k 
.. onya ve cıvarın a yı ırun . h ld' ı at d"tınüıse de insanca zayiat yoktur. ınesı mu teme ır. batlayacakbr. remiyorum, 

güneşi doödudiyorlar, f k 0 a at gözlerim kör oldu, go-



4 .,,. 
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Fıçı ile Şark Şimendiferleri 

Sigortalıların 
Vazigetleri 

Su satılmıgacak Fesh kanın için lstanbuJdjı 
M h beci Ç Damacana wı hçılarla eu eatanıar bir toplanb yapılacak 

U ase • iprut eskiden kurfan mühürleri eökerek tek- Şark f}İmenclifer fiıketi merkezi İl' 
Cevdet gCDl•den '/il_ '-ku"'m 0 I -'11 rar kullanmakta ve hile yapmakta idi- temasta bulunmak üzere Pariae giddl 

J ır~ u.n lUı ~~· Belediye bunun önüne ıeçmek m~ahhaalar tdırimiu dönmüflenlr• 

Birçok sigortahlar alika- tevkif edildi . ıçın badema hr,an mühür kullanma - Parı1teki müzakereJerde firketin ...., 
dar k 1 d maJ6 Dır buçuk sene hapjs ya- maya karar vermiftir. Şimdi teneke kavele müddetinden evvel fesih .karad 

ma am ar an z· pi Şirk . mahaaebea.i . tacak, 60372 lira da para m~hür kulLunlmakta w ha teneke Yermek için l•anbuW. bir topldll 
mat istiyorlar firk~: ait 10 ~ 1:-.,_ • • iken cezua verecek mühürle, eökiiliince bir -- bllenıt. y'T.""m brarlattınlm.,m. 

. m .uayı ZDDmetine ae- -- mamaktadırlar. U& toplaııb 30 mayqta lstanbuldl 
f .. !L_ T·· L· M··~ . çırmekten •uçlu Cevdet dün yeniden c·· D-1~ ---L• v '--- L.__ B .. _._....._ı_ . . 

• onıaa .""e. ur.ıuye - ını •ıc.orta tevkil edilmittir. umrükten kendi namına beyan- . ne~y.:: -.nı mahzmtannı nazan .,,..ap...,.&ur ... u ~~ ~ hir 
fÜketJerinin iftl.lan munMebetıyle, 9· . . . Dame b.tiaerek ÜÇ partide HelızJil dikkate alarak Ladema 8Ulann fıçılar- 8edarlannm yüzde yetmif beti buJd 
T&kiyede mew:at yerli, ecnebi lriitün Je ae~.!t ~Cevdet ıatı~tak .karan- tana aevkediyorum diye 3.100 kilo af- la •tıım-n da ,..a etmeie karm m-d+ takdirde toplenb telUr edileceli' 
8İprta firkederinin heaaplannın tet- ilik . . tak ~. v~ müdderumu • yona bçumaktan euçlu komieyoncu Vermittir. tir. 
lıik edilmekte olduğunu yaz111~k. ~ ' 1atin dair~ bu. kar~ına Neeim Çiprut"un mahakemeei dün bit- Bunun için Mlnl'-a im mühlet Ye- Ba ilinci toplanbda cia hi11e tiarJ. • 

Tetkikata latitito National, Natio- •IPI'. ~ mahkemaa nezdinde ıtıraz miftir. rilecek. bu nriiWet lıil•iktea ..._ flÇI nn yüale 50 m balumnaymca üçü-' 
nal. ve Victoire de Berlin tirketlerin- et~1!tı. . . Muhakeme neticeUnde Çipnıtun kullamlmıyacak. ..Ju münbnulilll da- bir toplantı yapılacak ve eberiyet .,, 
den 1..--•---·- gır ceza mahkeme. evrakı tetkik bi L • • I ...1- --L ohana ._. km ·1ec 1......! n-. ~AUUfUI" • tt•kt Ce detin .6 r &oaueyoncu olm.dıjı w: teklif mac.ııa ve flfT erue, ,. ... ut da temiz ar ven~r. .,.-

Bu üç firket de dahil olmak üzere, e 1 en ~ra bu~--- tevki ne ka - mektu-ı ___ ...._ L __ .J! :--ı L.....L _ _ı_ emaye kaplar iırinde aatıJa--Lbr nu müteakip fidretia laülnh-te ded rar verm .. v llUU1ll' r bildiri) ınan.- &CIKll ..._ uuıunau- orr-• «;a& • • • 

memlekette mevcut olan 31 ecnebi, .. p lia Cee • . po ıse . • iu ve mal ..tıibi olarak aldajı afyon. _ ıçın temuJ.ra '-r' sraktlr. 
7 rli · rta · ke · · ·k aad" mıftı. o vdeti bir aydanberı ara- la L .. L --------

ve ye ·~ . ~ tm~. ı b ı mıf fakat bi t"' ı- abla rın ucaellerini inhisar idaresine bizzat Timarhall ....... lirisili lztli Di I d ha. 
dmumlan, bir ay açmcle kat l)'etle ta - Dü' Ce de. r ~~ u Y.. _yamamifb. kendi yatudıiı aniatıhmttır. MezkGr VlnJO Uft 1 Jlnlll ......... 
vazzuh etmif olacaktır. n . v tm as ıye binncı ceza mah- afyonJan ne e aevketti". · Dün Bey.ana Balmlröy Emnm ak- Dmmyoiancia 124 nawala beır 

Muamelatı tamamiyle durdurulan ke~e;mde :~mua yapı~tı. hükumete bir reymente ~;::, l?'e ve aaabiye baetahanesi otobüeü zinci clülllnmda dün elektrik kablo-
Finib ve Türkiye Milli siprta fiyket- C d ee ~ .~ on daluka ~~~I eöeteremediii ft hu .iti .uf kaçakçılık bir kaza yapJDJfbr. sunun kontak yapmaaiyle bir yangıd 
lerine mensup mes'ul ve selihiyettar _.ev et ~mcı aaliye ceza haf katıplı- mak-.tiyJe yaptıjl teabit edilmittir. Şehzadehe;ı.la 77 DUIDllralı kaaap çakmıftır. 
zevatın, kat'i neticeye kadar burada :•ne .. ıeJm'! ve~~ bazı.~ ~u- SuçJunun bu aebeplerden dolayı 1.5 Cemalin dükkiıımda çalıtan Kemali- Kontaktan dört kiloluk bir benzid 
kalmaları, memleket dı,ma çıkmama- eeT• ~ylemıtt•. Bun~ u~me sene hap.ine ve 60,372 lira c1a ain' yeli 1-1uan oi1a Mehmet Lalelide bir tenekesi atet alııut ve diikkin ..ııibl 
lan temin eclilmiftir. h v t =.ceza. ~h~emesı karariyle para cezam vennaine karar verilmif- eve et götürürken Bakırköy Emrazı ak- Nizam ateşi söndürmek iaterken elleri 

Yapılan tahkikattan ve tetkikattan 7enld .. ıf ~ılmlftir .. C.:vdet Bur • tir. Çiprut bq bin lira kefalet akçeai liye ve aaabİ)'e hutahaneeinin fOför }'Bnmı,tır. 
anı..aldıiına ıöre Föniks •irketinin 88 ~ 0 d u~unu ıfade etmıftir. . vermif olduğu için tevkif edilmemif Mesudun idaresindeki 225 numaralı o- Gelen itfaiye yanpıı eöndürmür 
lstanbul şubesi, buradaki muamelatı - r e~ et~ d~rufmaaı esnasında ve~ı- ikametgiha rapten eerbe.t baraJuJm~ tobüsü kendisine çarpmıştır. Kasabın tür. Dükkanın 2500 liraya ıigortalı 0 ).. 

nm heaabmı veremiyecek vaziyette 1 av~ at ._urı, mahkemeden Cev~t~n tır. yaralan ağır olduğundan Cerrah pap duiu an.larak tahkikata ba,lanmıf' 
değildir. Ve bugünkü akibeti merke- gayrı meva.uf olarak muhakemesının hastahanesine bldlnlmıf ve toför ya- tır. 
zinin iflasından mütevellit r. ' de;;mın~ ~:?1İftir. . . - Sıhhat Müsteşarı ıeldi kalanarak hallmda takibata l.p1an • 

Bugün memlekette yedisi miistea - k e~tı ıme 15 dak~kalık hır mu- Franaada toplanan Cemiyeti Akvam mıfbr. Askerliklerini JlpllllJID 
na olmak üzere diğer bütün sigorta :: ~r e~ ~nra C.:vdet~n mevkuf o- J-lıfzaauhha komitesine giden Sıhhat -- lllllWllr 
şirketleri ecnebidir. Bu şirketlerin bu- ~a mu :ıı~me ~eaıne ~ar~r ver- ve içtimai Muavenet Vekileti müate- Mühibe ÔldÜmÜ Ehliyetnamesi olmadıjı İçin ve yr 
rada yaptıkları muameleleri mürakabe m~, ve m emeyı bafka hır gune bı- şan Hüaameddin dün sabah tchrimize ' hutta ııhhi sebeplerle ukerlilderi bit 
altında bulundurmak mümkündür. Ve ra mıştu • aelmiftir. Hüsameddin bugün Ankara- ÔJdürüJdümü? müddet tecil edilenlerin namut ve yr 
esasen bu cihet, hiç bir zaman ihmale- varı,bo 'an ya hareket edecektir. • hut ücretli olarak memurhıja alınmr 
dilmif değildir. Fakat bu şirketlerin A• ~ L~ lan al&kac:Lulara tebliğ edilmiftir. Ar 
merkezlerindeki hesapları tetkik im - Orhan bulundu Mekteplerde jimnastik tatili Bugün J"pılan tetkikat kerliğini Y•pnıalll1' ve asaleti tasdike-
kim yoktur. Ve itte bu imkansızlık 19 Mayıs jimnastik tenlik1erine it- bunu meydana çıkaracak dihnit olanların da ualet tudikleri 
yüzündendir ki meseli Föniks tirketi- Haakö~de . cam~ ~.kağanda otur~n tirak edecek olan mektepler o gün ve Çukurboatanda Se,it Hanife aokaimda hükümsüz addedilmektedir. Bunlatlll 
nin iflasını, daha erken öğrenmek latanbul lıaesı yedıncı sınıf talebelerın- erteıi gün tatil yapacaklardır. Yabancı 29 numarab evde olman Mühibe aclh bdm namzetlik vasıfları devam edecektir. 
imklnından mahrum kalınmJfllhr. den l 6 Y8f1DC:fa Orhan Gölerin 3 ve azlık mekteplerinden bu şenliklere ninde ölü .,._... La' Niffm. Halk . da 11 __ , __ 

Son iflaslardan sonra tela,. düşen gündenberi kaybolduğunu yazmıştık. iştirak eden mektepler de bu tatilden • ..._ ilııllsw6ıa .- ....- ...... • _ _ IVID • NHl•IDS 
bir çok vatandaşlar, her gün, mektup- Orhanm ailesi poliee müracaat etmif istifade edeceklerdir. edilerek~ - a....I oJımu,tm. Emmonu Halkevinden: 
la, telefonla, telgrafla ve bizzat Ticaret ve oğullarının bulunmaaını iatemifti. Em .......... açlll l ' lıliu iPD .. - Yann saat 17.30 da Evimizin Ça-
Odasına ba, vurmakta, ve kendilerini. Polis ikinci "1be müdüriyeti Orhanın Dünkü duruşmalar kaoedv ........ • 1 • • ,., ·-~ ialoğlu merkez salonunda Asarıatika 
veya ma1Jannı aigorta etmiş olan şir- bulunması muhtemel olan bütün yer- ~~· Mühibenia e.u- il~~ • 1 ·-~ müzeleri genel direktörü Aziz Ogall 
ketin vaziyeti hakkında malumat iste- lere telgrafla malumat vermiftir. Bu Marmara Hasanla arkadafı iclc_lialar 1•!'-9~~ ~· .MllUl.e fais- ~afından (latanbuldaki eaki eserle .-
mektedirler. telgraflardan birine dün akfam geç hk"' JduJar Pik Y•!tısı IÇID wıe.,._. Wr tals ~ rm korunması) konulu bir konferan• 

Onlara, icap eden malumat veril_ vakit cevap gelmi§tir. Bu cevapta Or- . ~a um O.. . . . .. ~~~ul~ her ihtimaJ verilecektir. Konferam bütün yurt-
L d. Şimd·ı·k . rt il ··zc1 hanın lzmirde akrabalarından polis Sırkecıde istasyon bufec111nı döv • siz on e morsa blcll- daşlara açıktır. me-.te ır. ı ı sıgo a ı arın yu e k lu h k lan nhnııtır 

50 hakları müemmen örülmektedir. memuru E,refin nezdinde bulunduğu me ten suç , .•re ~t memur n • · I . ·--.-----
g bildirilmektedir. dan Re,at 16 lıra agır para cezaıma ıhısarlara yem memur ahnacak 

--------- Ailesini meraka diifüren yaramaz mahku~ edilm~ · . .• . . S~~ÇUler İÇİ~ ta~idal inhisarlar idaresinin yeni kadr<>111 

Ôlesı•ye dayak Orhan dün lzmirden lstanbula hareket * Türk Talebe Bırhgı binasından Son gunlerde tehır harıcınden bey- temmuz başlangıcında teebit edilecek .. 
etmiftİr. birlik gazetelerini ve lran kütüphane - ıirlcrle süt getirilerek belediye hudut- tir • 

-------. --- ainin de Vezir hamndaki ardiyesinden ları dahilinde S8t1f yapıldığı ve bu süt- 60 yaşlannı dolduracak olan 70 kr 
Yolcu layyarelerı bugDn Farilİ kitaplar çalan Muhiddin ile Tur- lerin sıhhi ,.rt1ara uyıun bir tekilde dar memur tekaüde aevkedilcccklerİ Sahrayiceditte bir adamı 

ölüncüye kadar dövdüler getiriliyor han .dün hikim karariylc tevkif edilmif- iatih~l . edilmediği nazan dikkati cel - için bunlann yerine, müaabaka imti " 
Nafia Vekaleti tarafından Londraya lerdir. . .. betmıştır. _ .. • ~nı kazanlJllf olan, ve hali hazır~ 

Dün öğle üzeri Erenköyünde Sah- siparif edilen tayyareler bugün fC]ıri _ * Bundan hır muddet evvel Gala - Bu aatıflan yapan sutçulerın ııhht staJde bulunan 45 memur namzedi tr 
rayiceditte feci bir cinayet olmut ve mize aelmif bulunwalmr. Getirtilen tada bir meyhanede rezalet çıkararak muayeneden geçmediği ve süt güğüm- yin edilecektir. 
bir adam dayaktan öldürülmüftür. bu iki tayyare doirudan doğruya Ye_ polis memurlarına karşı gelen sabıka- leri üzerinde de etiket bulunmadığı gi- Bundan batka, 50 memurluk için 

. . I w • fil köye ineceklerdir. Ankara ile latan- h Marmara Hasanla a~ka~a~ı Mehme- bi terkiplerinin de ne olduğu bilinmedi- yeni bir müsabaka imtihanı açılacak'" 
Sahrayicedıtte mam sokagında :U bul arasında yoku aeferlerine yakında din durufmaları dün bıtmıftir. ği Belediye Sıhhat l,leri müdürlüğü br. 

numar~ .. oturan 56 YBfında Eş~ef ılc baflanacak, bu tayyarelerin gümrük Mehmetle Marm~ra ~.a~ .~çla- tarafında~ ~t Mü~~-~ ve Sütçü- Dii.er. t~aftan, m!IDhal kalan 9 hr 
Muhacıroğu)lanndan Mehmet hır tar- muameleleri Ankarada ikmal edilecek- rı mahkemece aabıt görüldugunden ler Cemıyetıne bildinlmıftır. Bu kabı1 demelik ıçın idareye 500 müracaat va " 
la meselesinden kavga etmiflerdir. · Mehmet 1ay20 gün ve Marmara Ha- sütçüler hakkında takıôat yapılacak - ki olmuftur. Bunların içinde de mual .. 

tır. ~0 1 
Meh t -ç1·· L ti. bi ada ).. aa nda 2 ay hapse n şer ira da ağır tır . lim vardır. 

me au u &uvve ı r m o mahk" edil · le d. 
duğundan [frefi evvela yumrukla• lsklı Umum lldllrU lzmitte para oezaama um mıf r ır. 
damakıllı dövmüş ve IODra hırsını ala- lakin Umum Müdürü Cevdet dün 
mıyarak sopa ile de zavallı adamı iyice fzmite hareket etmiftir. lzmitte orta 
hırpalamıftır. Anadoluya yerlettirilecek göçmenlerin 

vaziyetlerini tetkik ve yerlerini tayin 
Araya girenler kavpYJ ayırmıflar ettikten eonra Ankmaya gidecektir. Bu ıeceki nöbetçi eczaneler tunlanlw: 

ve f.trefi banın bir halde evine aötür- tstanbal cilletinclelriler: 

Nöbetçi 
Eczaneler 

miiflerdir. E,ref evde bir saat kadar TUIOll ebperlij imtihanı Akaarayda: (Etem Pertev). Alem _ 

baygın kalmlf ve ağzından kan kusa, Bundan bir müddet evvel mevkii darda: (f.tref Nqet). Balurköyünde: 

• ku~ ölmiiftür. Mehmet yakalanarak mer"iyete konulan yeni Cftütün eksper (Merkez). Beyazıtta: (Belkia). Emin-
tahk.ibta baflanmıftır. leri nizamnamesi» mucibince; gerek önünde: (A. Minasyan) . Fenerde: 

tütün ticarethanelerinde çalıf8D, ge _ (Vitali). Karagümrükte: (Suat). Kü· 

Yerli kurşın kalemleri himaye rekae serbest çahfan eksperler, ahı ay çükpazarda: (Hasan Hulusi). Samat • 
_ı__ı_ yada: (Rıdvan). Şehremininde: (Na-

h ,,_L~ı-A.:_· ,. ,.90 alı içinde ehliyetname IUIDil& mecburiye- b d (A f) 
ı&tıaat vc:aaıeuuın ..-..NJ numar tindedirler. zım). Şehzade aşın a : sa . 

karamame8İ ile aiyah ve renkli kur - Ehliyetnamelerini almıyanlar eL - Be7olla cilretiadekiler: 
L_ı Jeri L • L_ JUi Galatada: (Asri İttihat). Hasköyde: 

fUD IUlleJD • &ontenıan 1U1rarname • rlikten menedileceklerdİT · · KJerins üt "nele lk V pe (Halk). Kasampapda: (Merkez). Sa-
emm eaı n ıı-.t e - Eksperler, ellerinde mevcut veaika- rıyerde: (0.man) . Şitlide : (Kurtu -
kileti V &ate.ine nakledildiği aWua - lar · h. lar üd- ı··w·· c !'L . • . . ı, ın ıaar umum m ur ugune luı). Taksimde: ( ann , Limonci -
darlara biJdirilmittir. gönderecekler ve bu veeiblar muhte- yan) . 

Bu kararname iJe memleketimize lif mıntakalarda tefkil edilecek imti- Oılrildar, Kadd&öy"" Ada•·'riler: 
Avna.-Lm ithal edilecek lturfUD Jta.. han komiayonlan tarahndan tetkik e- Büyükadada: (Şinasi) . He,.'belide: 

Jem miktan tahdit edilmi(' ve dahilde dileceklerdir. (Tanaş}. Kadıköy Pazaryolunda: (Ri-

yapılmakta olan kalem imaJib hima-J Veaikalarını ıöndermiyenler .imtiha-J fat). Modada: (Sdıhat}. Üsküdar ı. -
; e edilmit oluyor. na airemiyeceklerdir. ._k_e_1e_~ __ -c1_•_: _<_Me_rk_ez_>. _____ _.

1 

1 latenbul BelecllyHI lllnlara 1 
Ketif bedeli 6200 lira olan Beyoğlu kaymakambiı binumcla yapılacak 

kalorifer teüaatı kapalı zarfla ebiltmeye lronulmUflur. Elmiltme 14 Mayd 
936 Pertembe pü aut 16 da daimi encümende ~· lateyenlel 
prtnameyi leTUDD mldlıtli6nclen 3 lmnıt mukalailinde ldımr. latekHt -
kanunun ta7İ11 ettiii veaiblarla belediye fen heyetinden bir ehliye fenni,.t 
vesikası ile 670 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektbbmıu havi ka
palı zarflannı yubrda yuıh tünde aat 15 te ı.dar daimi acümene verme-
lilerdir. (2Z46) (B.) 

• * 
Belediye temizlik itleri saraç ate'7eai için 955 kilo ince, orta, kal .. 

sabunlu kö.ele ile 255 kilo vaketa açık ebiltme;re konulm11flur. Kc;.e
lenin kiloauaa 220 kuruf, vaketanın kiloıuna 190 kunt fiat tahmill 
olunmuftur. Şartnameai levaz1n1 miidürlüiünde ıörülür. Ekıiltmey• 
ıirmek iıtiyenler kanmnm tayin ettiii veıikalarla 194 lirabk muvakkal 
teminat, mak}aQz veya mektuhile 13/5/936 çarpmba sünü ıaat tS 
de daimi eaciimende bul1111111&lubr. (8.) (2266) 

• * 
l - Taksim Nahiyesi tarafından buhmup dairefe ıöndmıilen bir edet kur-

cimi lripek. 
2 - Galat. Nahiyesi tarafmdan hulunup daireye ıönderilm bir adet kufi 

cimi lııiipllk her ikisi (8) gün zarfmda sahipı.i mincaat ~ 
....... iliD edilir. (8) (2462) 
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-
Kütahyada durmadan· 
mektep yaptırılıyor 

1 Barlın Halk 
Evinin segaliati 

Çeşme, ·ihmal ve alika
sızlığa kurban olmuştur 
Beledhriiye bu güzel kasabayı bir ıu ve yaz eğl • 

•e 
1 

le ü encesı 
~::.r-'~mııawapma,.,..,..,. zere harekete ıeçecek 

Köylüler için kurslar açılıyor, köy münevverleri 
yetiştiriliyor, her köyde yabh mektep yapbnlıyor 

~hn (Özel) - Halkevi, Zongul
daga kadar uzay---'- lan b" h~rbm ~ 0 ır seyahat 

ı;tır. Bu aeyahafin hed f" 
Bartınlıların Z ---1..I . e l, 
d h Oıq"""ak Halkevlılerile 
da ~ dyakından tanıfDıasıdtr. Y okuluk 
enız en yapılacakt 
K f 

ır. 

aileye Ba t edecekl eli r ın sporcuları da i~tirak 

H 
~- r • Barbnlılar Zonguldak. 

alkevının miaafi . _ '-- k . 
"k" ·· n '"411"8 şehirde 
ı ı gun kalacaklardu . 

. ~u ziyaret veeilıeaile Halkey\Jıde iki 
musamere ve temsil v _ _!L --'-t" Z l er~ır. 

onııu dak Evinin temsil fiibesi de 
buna mukabele eclecekt. 

Kafile ile beraL- a...lrr. L 1 B uar e- ece1L o an ar-tın sporcuları da. seçen defa kendi •- Ç » • ,,Milaı •.ı.. lir ,,., i -ı 
halannda 4 _ 1 ild.kf • z l Çeşme (Özel) - Tabii ·· ıı·'- I ka yenı ı en ongu dak b k . .bar. auze lll. ve ta lları nefaset "t'bar"I k be ere et ıtı ıle Çetme eti bul • ı ı ı e re a t ka· 

bir fehirdir. Umamt hmpten enel ımç:; bu~ etmez Mı ~hr~te maliktir. 
meye her )'il ,.O. binden fwzta b" b eyvalardım ıncır, üzüm, nar, muz, 
gelir Ye harada lrir • ecne ı ergamot, ağaç kavunu, sakız, diğer 

.PN: ••• lir .,,. ""' - nv ~ terdi. Hatta baroda :;•;: ~ - malı.alittan zeytin, Lai<Jay, arpa pelı 
hDı fıiıı-_a ....... d>ı ıiJtıı1 ........ u,M ft Tav; •• ._.,rın· lan büyült __,.,ıer1e lfl tif" J ~· dalyanlarında tutulan Ton 
~ütahya (Özal} ~ Yeai wli 5ed1ı! &, ..... 1 ,...a. ,... • ahi JllPllnl • evler de yaptınaıflaıdı. Çqm°';' lltj •: mebzul olarak iatihııal edilmektedir. 

-....ektedir. Sedat ip b;hds\' r - da• lıiaw lıilJllk • ahi iDfultiril- gün burası ...ıs yukarı ..;'- ~- · B~- :t81 bütün Türkiyenin iati'lıllltinl 
ta vilayet doıhAiııde ,_w.. lılr ....... il8 .....,_ tol • ı' .......,, - yettedir. lzmirliler de ol o u ç;azı· arııladıktan oonra bir o !tadar da ih· 
Dıelrtep ~ :•· Şiıııodi do ,..ı - plljlarını hemen hemen :;:.1 ed m~ r"c;'..{apılabilecek. kadar çoktur. 

~öy okullarının in...-- beıfl-n • Bu yıl Kiitahyacla tam 711 millet kimııe kalmıyaaılr. ıı:ibidir. ece at ": yazık ki al&baızlık, reltlôm ~ıı,ıtır. Şaphane ~iyesinde ye- mektdıi ~buralarda 6 bin yurt- • Çeımede billuıaoa hayvanlarda do- ::=- .. ve .tqelıbmL:re .~ • nı bir illt mektebin -eH a • dot okuyup yazma ;ıpenmiftir. Bun • RW"Uf bereketi vudır. Bütürı hayvanlllı · · .:: ~ ~ "_1kitaf etme-!ılmıştır. Mayısın on ~ Snnıv· dan ı.,lıa ~ ve aza meı1rez1e • ganemiye bir de,fada 6 • 7 yavru yap- :...":ı:ı.ha ~ ak.ine. her gÜJI 

da, 17 sinde de Kütahyada bırer yatı· rı.ct. lıöy aiiaeYVedori yetiıııinaek ı- -ıw.ı.r~. Eıı- iki ynnı doiurım Çe,rne u gölünaelttedır. . lı mektebin temelleri atılacaktır· Şap- • .. • lıayvaa adeta "- telakki edilmekte · . . • m=l harpten evTd.i ..,.. 
ha h' . d I k lan ınek • çın on beşer gunliik kurslar açılmış, dir Ha11:nJL! ı:.__ L-1. bir -L · zıyetinı bıle ele aha inkuf vnf-~-

ne na ıyesm e açı aca o k- l"I it ı.- b · u.,. _, ..- memleket· "h" bir ·~ ,. unwı tep de tıh lacakt oyu ere o uma yazma, oy nunu krde gayri tabii <Mrcli..,·'- d' mu .rm adım ahlmıt tdikki edite-
ya o ır. b'ı. k"ll • rt '-"-'-' ..• ·1m • • cıde w. Ba- cektır Ç ede b" L 

Kütah adaki temel atuıa ~ • tat "' "' ı en. yu .....,_ ogttb ege •. rada h.,..,.- her cimi ;.ıaı. edil • . e!"' ır ÇOK ası1 oteller ve rı"nd y u-ı.· eo-L. v• Ol - ballanılm•ll'& ilk JwnJede kunlardaıı . mi•tir banyo tesısab vardır. Btıtün !ıunlaı 
en sonra ..- m ~Uf J b 1 takımi ' · i d" lele lak köylerinin illi> olndJarımn ııplıf t&- 200 cilll ı..ı. kö)-lll ohliy<ot veoi~ u~ 0 

• d le karıılapcaklardır. Mahsul itilıarlle de Çqme lıir ç k ~~ ta m~IJ bir vaziyettedir. 
rcnleri yapla<alı:tır. Banlaıdan l>afb ıJmlfhl'· lu .:;:, • -~~rtın ~vi temsil ko- t~prak!anmıza niıbetle çolt bereket~- laıce:i" ei'e yı ır ":' ..,, yaz ei • •' • '= ııorulnıeltedu. dır. <;etme a11UOnlan lıüt6 d" • "' yapmak ıçlıı hareket• 

Y 
• b• k B• k d ğr 1 n unya • geçmege karar vermiftir KasaLedakJ enı ıraıa ır a mu una s··., - . ~~ s~anY.a anaaonlaruulan daha lia - sular tahlil ettirilm~tir, y~kında tqeb. 

k 

·.::4 ~ •• ogutte. cınayet ~n bı~ ........ kazanllllfbr. Çeşme tÜ· büslere ba~cak ve faaliyete ıeçiieı 
mer eu k_t .-L-1- biri·L!-1--!-! D tünlen. ~ mandalina ,,. ..... ~tiJ. 

m ~aL uıncnm udaş kötünde bir adam Kızıltepe kasabasJna • au JBl'aladılar komşusunu öldürdü Muşta Bayındırlık 1 Yalvaç esnafı 
getiriliyor ve ağaç dikiliyor / - y . . . . l .. .. - l\WıılJa (Oal) - 8madıı lı:aclın Söğüt (Özel) -Dudı,. ı.- _ d enı hır Beledıye dairesi Bütun esnaf ayai renk ve 

Krnltepe (Ömcl} - Yııkuızamaııfa.. yüzünden bir valt'a olmuştur. lameli· bir cinayet olmUf, tarlaya ;:"" e ile bir. çok binalar biçimde elbise giyecek 
ra kadar köy iken. bu dofa kaa - • ya maiıalleainıis atmu Timw- kızı girme -ı..inden lıir adam k yvan apb J -
kezi olan K...ıteııe ,;tııid9 aiinPtıf • Lynelıin AlıdıoN ilminde bir doııtu sunu ilıliirmüttür. Öldürülen ~~~·- '1 ~yor ~..mç (H-) - Yalnf beledi· ınektedir. vardır· Cevlıorf ..... rinde oturan kiiJiiudea l.mıoil ailu Hasandır. Ka: Mut (Özel) - S.. yıl ,.ı.n...;..ı ,...., -- cliilııoor,-. - du· Kmlıepo, tarihi bir y.r ..lıııekla be- Alinia de Zey.opte ııiJııii .....ıu:. Ali Hüoeyiain ...P köyden lamail 0 • ıu fevkalad& bir imor faa1ö • ·· e ~ u....ı..- a,.m ,.ıülde ...,_. 
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Bir müddettenlıeri ..,,_ ....... •zar •an B. Diyor Ki J 

nuş olan cami önibJdeki yohln her iki 
taraf kaldırımlan ikmal eclibnif.,.. bu
ralara ağaçlar dikilerek. etrafları 4e .. 
rnir parmaklıklarla çevrilıniftir. 

Hamik oila hanmdaa Mücelİ19 Jra.. 
dar giden yolun tamirine de bqlanmlt-
tır. 

Şehrin tenviratına ve temizfiiine de 
büyük bir ebemıniyet vefl°hnektedir· 

Sivasta klJ seyahatlan 

o,anı... 
Köıe b.-aca: 
Bir F-- ..,. ...... in a61lerde 

Fransad. ,....._ moda a1ın..-. 

• • • 
Misafirlik: 
Balkan memleketleıinda .. u oy

nanır; oyunların en aüaelidir. Oıun 1 

cular aruında ımzk~bl. c6rlllll. pa.. 
brtı çıktıiı 11örülmemiftir. 

••• 
Kurtla kuzu: 
Hahefiıaranda OJ118Da9 bW 9J'lllldUc . . .. 

* •• 
Kaptı kaçtı: 

Readeki Alman çocuklarının oyu " 
nudur. 

••• 
El hende: 
T ana &ölü kenarındakilerin oyna 1 

dıkları oyundur, tehlikesi çoktur. 
* • • Sivas (özel) - Halkevi kQ"yetlfik 

l:olu tarafından her haha bir köye se
yahat yapılması Jc;ararlaşbl'llmıştır. Bu 
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6 Savfa 

ISTANBULDA 

Sof yadan 
BELGRADA 

geçerken 
Bulgar yol arkadaşımız "Makedonya bizim için 
Alzas-Lorendir,, dedi. Sonra heyecanını kısarak ilave 

etti: "Fakat hükumet komiteye yardım etmiyor,, 
Yazan: ErcUmend Ekrem 

.B. lgrattan bir manzara : Borsa binası 
Sofya, 3 Mayıs - Arkadaşlarla, tr~nde, ve alaka ile takip etmektedir. 

cüle eynıya geceyi geçirdikten 
bah altıda Bulgar hududuna, 

sonra ııa· Almanyanın Reni işi:ali, Avustur:yanın 

ıimdi de mecburi askerliii ihyası, bizim Boiazların 
buraya vardık. 

Sabahtanberi bizde hasıl olan ilk İntib .. i 
buralardaki harikulade ucuzluktur. Dün 
akıam Sirkeciden hareket ederken, büfede 
içtiiimiz 250 gramlık bir •i~e rakıya bü
feci bizden 1 30 kuruı almııtı. Bundan 
daha az bir para ile, Bulgar istasyonlaıında 
mükemmel bir öile yemeği yeniyor. 

Trende tanıştıiım bir Bulıar diyor ki: 
- Bizde, fiyatları hiç .lcimse kontrol 

etmez. Rekabet bu kontrol itini kendi 
kendine sörür. Ve bu ucuzluk Hyeıinde 

her yıl memleketimize etraftan bir çok 
Hyyah ııelir. Varna plajında, mevsimin 
civcivH zamsnında toplanan yabancıların 

ıayı• iki, üç bini bulur. 

Bu adamın sözlerinde hayret edecek 
bir ciht"' _ ·llttur. Onların kontrolsuz ucuz

luiu itle ... öyle memleke yabancı insan ve 
döviz altını · aailar, bizim sözüm ona kon· 
trollü pahalılıfımız da bili.kiı, ıelenleri ve 

yahut ki ııelmek isteyenleri kaçınr. 
Bulııar arazi.ine ııirdiğimizden lııeri na· 

zarı dikkatimizi celbeden bir cihet daha 

var: Her taraf zümrüt aibi yeıil, mamur .• 

ekilmemiı bir kanı yer hemen hemen yok 

sibi. Daracık bir ülkeye sıkıımıı Bulıar 

milleti bu ülkeyi elinden ıeldiii kadar it
lemeie. i.tismar etmeie çalı9ıyer. 

tekrar askerileştirilmesini istememiz Bul
gar !arda yeni emelle"r uyandırmış: Akde· 

nizde mahreç ve memleketin müdafaası için 
mevcut askeri kuvvetlerin artırılmasını il· 

tiyorlar. 

Muhatabımın, Makedonya üzerinde de 

&Özü var. 
- Makedonya bizim için Alzas - Lo· 

rendir 1 diyor. 
Ve arkasından, heyecanını kı,arak ila

ve ediyor: 
- Fakat, hükumet, Makedonya ihtilal 

komite!line yardım etmiyor .. takip ediyor 1 
Burada, demek ki hükumet halktan 

akıllı . Hiç olmazsa daha dürendiş. Çok 
fey isterse, hiç birine nail olamıyacaiını 

takdir ediyor. 
Muhatabıma, Belgradda Balkan kon

seyinin toplantısını takibe &ittiiimizi söy
lediğimde, bakıılarını dıpndald man7ara
dan ayırmayarak, biraz da kendi kendine 

hitap eder &ibi: 
- Bu konferansta Bulgarya da olmalı 

idil dedi. 
- Niçin) diye sordum. Öbür devlctl"r 

kendisini çaiırdılar, o, istemedi. 
Elini salladı: 

- Bizim daha, çok eksiiimiz var 1. ce• 
vabını verdi. 

* 

SON POSTA Mayıs 7 

• ........ ~·~·········~~·····~··~·-· ..... ··~~~··~ ·~~~~ . ....... ........................................ ...... • • 
Habeş imparatoru Istanbulda 

* * * • 
imparator, muharririmize: "Bir orduyu değil bütün 
dünyayı mahvedecek silahlarımız vardı ,, diyor 

F otojrafçı Cemalle beraberi:.c. Aya -
sofyanın yanındaki ikinci Selimin türbesi 
önünde siyah sakallı, siyah pelerinli bir a
dam var. Gözlerim dört açılıyor. 

- Cemal reMnini çek. 
Cemal fotoğrafı ayar ediyor. Tınk tırak 

resim çekiliyor. 
- Cemal tanıdın mı) 
- Gözüm ıeırır gibi oldu amma. 
- Haile Selasiye değil mi) 
- Ha sahi, ta kendisi .. 
Haile Selasiyeyi gözümle görüyordum . 

Kaçırmamak, kendisile konuşmak li.z.ım -
dı.. Bir iki adım attım. Yanına ıokulmak 
üzere idim ..• Fakat o durmadı, hızlı hızlı 
yürüdü. Bir otomobile bindi. 

- Eyvah kaçıracağız.. Adisababada 
ltalyanlardan kaçan timdi bizim elimizden 

de kaçacak. 
Bir otomobil daha var. Atlıyorum. 
- Çek, öndeki otomobilin peıisıra I 
Otomobiller peşpeşe koştular. Sirkeciye 

indik, köprüyü ge~ik. Tepeba,ından 

Bey oğluna, oradan Nişantaşına; bir sokağa 
saptık. Onun otomobili büyük bir köşkün 
önünde durdu. Otomobilden indi... Köı· 
ke girdi. 

Girdiği köıkün kapıııındayım. Yüreğim, 

Adisababada patlıyan tüfekler ıibi pat 

Haile Selciaiy• l.ıanhulcla dolaflyor 

- Terbiyeli aslanlardır. İmparator haı· 
retlerile, imparatoriçenin salona ııelmelı:. 
üzere olduklarını haber veriyorlar. 

Beni yukarıdan aşağı sü:.cdükten ıon • 

Ne likörü aetireni .gördüm. Ne likör ka• 
dehini elime aldım. Yalnız aizımda bir li.. 
kör lezzeti duydum; boğazımdan aşağı clö• 
küldüiünü hissettim. 

pat ediyor. Parmağımı elektrikli bir bom· ra: - Affedersiniz fazla rahatsız ettim.c 

banın düğmesine basarcasına zile bastım. - Sizin elbiseniz biraz tuhaf dedi, hu· Soracaiım suali aoraam. 
Yarı açılan kapının önünde yan çıplak bir zura çıkmak için frak eiymek icap eder.. - Sormanıza lüzum yok. Biz neler !O! 
zenci göründü. Özür diledim: racaiınızı biliyoruz .• 

Kapıdışarr edileceğimi tahmin ediyor • - Affedenıiniz ıtilmiyordum. - Nasıl biliyorsunuz) 
dum amma kapı dışarı edilmemin teklini - Zarar yok, gözünüzü kapayıp açı • ikisi birden aüJdüler. 
tesbit edemiyordum. nız... - Bizde medeniyet o kadar ileridir ki 

Fakat hayret, kapı yüzüme kapan • Gözümil kapadım, açtım .•• Elbiıelerim biz, bize sorulac k ııuali medeni vas.ıtalat 
madı. Bilakis kapı açıldı. Jozefin Baker deiişmit. yepyeni bir frak olmuıtu. ıayeainde sorulmadan anlarız. Mesela şirTll' 
yüzlü, Jozefin Baker vücutlu bir zenci kızı - Bu naaıl oldu. di sizin soracağınızın ne olduiunu da bi • 

temiz bir türkçe ile.: Jozefin Baker, bir kere daha aüldü: liyoruz. 
- Bay aazeteci, dedi, imparator haz • - Bu çoll kolay, ıiz gözünüri kapadı. - Nedir~ 

retleri de sizi bekliyorlardı. iınız zaman terzimiz yanınıza ıeldl. Üzeri• - Bizim Adieabahadan buraya nasıl 
- Siz benim gazeteci olduğumu nere. nize bir illç damlattı, aiti kostümünüz bir- kaçtıiımızı, hanai vasıtalardan istifade eı-

den bildiniz'? den bire yepyeni bir frak oluverdi. tiiimizi. Cihutiden nasıl geçtiğimizi.. Öyl• 
Siyah dudakları arasından beyu inci - Geliyorlar.. delil mn 

diıleriııi eösterdi: Jozefin Baker kılıklı luz bir anda kay • - Evet. 
il.ta9onlarda, bakıyorum, berkea trea• 

den inecek aeyyar aazete müveniini bek
liyor. Muhtelif partilerin fikir nlfiri olan 

ıazetcleri halk adeta kapışıyor. Bulıarla· 

nn ne kadar politikacı bir millet olduiu 
malOmdur. 

Trendeki bizim yeni iıina: 

- Birazd,n, diyor.. hepsi. kahvede, 

Sofyadan, yirmi dakika ıonra hareket 
edecciiz. Sofya Elçimiz Şevki de bizimle , 
beraber Belcrada aelecekmiı. Bu aece 
Belııraddayız. Şimdiye kadar tatbikinde 
ufak tefek aksaklıklar &örülen yolculuk 
proiramımız büsbütün altıamazıa, Çarib· 
rod' da Yugoslav dostlarımız bizi karııla

yacaklarmıı. 

- Bi:ı. herkesin eöylediii, gazcteleıiı1 

1udıiı aibi hareket etmedik. trene bin "'i 
aıedlk, İn1ıilterenin gönderdiği harp ge ~ 
misine ayak batmadık. 

- Tayyare ile geldiniz elemek~ 
-'Hayır, tayyare ile de deiil.. 

- Ya nuıU 
- Gözlerimizi Adisababada kapadıli, 

bir dakika ıonra lstanbulda açtık. 
- Anlamadım. meyhanede toplanır, saatlerce münakaıa 

ederler. Bizde, pazar cünleri, ıiyasi müna
kaplar ıünüdür. 

Yine bu adamcağızın haber aldıiına 
göre, Bulgar efkarı umumiyesi Avrupada· 
ki son siyasal h8.diııeleri büyük bir dikkat 

Dıı bakanımız Tevfik Rüıtü Araı, 

Yunan Baıvekili Metaksas ile daha önce· 
den &eçmiı bulunacaklar. Bundan ıonra· 

ki mektubumu artık Belgraddan cöndcri· 
rim. 

E. Ekrem· Talu 

__ ,,_. __ ,, .. ·---------------

(; 0 N U l ISLEl<I 
Güzel 
Bir Kızın 
Derdi 

«Güzel bir kızım. Şimdiye !tadar 
kimseyi ıevmedim. Bir kaç kişi evlen • 
mek üzere beni istedi. Fakat beni gü • 

zelliiime kapılarak istediklerini dü~iin • 
,düm ve reddettim. Beni ccmdan ve ha· 

)dk.aten ıeven biri,.ile evlenmeği tercih 
ediyorum. Fakat bunu nasıl bu1acaiım 

\'e nasıl anlıyacağım ~ l~te benim de de·r· 
dim bu. Gü:.celliğim benim için bir hed· 
bahti kaynaiı oldu. » 

Gültekin 

Bir ıenç kızın sevkitahüsi ıevenle 
ıevmiyeni ayırt etmek hususunda en iyi 

miyardır. Siz timdiye kadar kimseyi sn· 
mediiinize nazaran, sizi sevene de he-

nüz r&3t1amaımpıruz demek:ir, çünkü 
ıevai karıılıklı olur. Siz sevince, yahut 

ıevebilecejiniz bir adama rutgelince 
derdiniz kendi kendine hallolunur. 

<ıGenç bir kızım. iki talibim var. Bi· 
ri ağır, sakin, dürüst, temiz bir ııenç. 

Diğeri mesleii parlak, fakat çapkınlığı 

ile tanınmıı biri. Ben hayat arkada,ım-:ı 
yalnız bana bağlı olma'!'lrtı istiyorum. 
Hanıı:isini tercih edeyim~ ıı 

Yıldız Kıvılcım 

Mesleii parlak olan ıenç yaılı ise ve 
artık çapkmJıktan bıkıp evin sükununa 
kavuımak İstiyen bir çaida ise, onunla 
evlenmekte mahzur olmıyabilir. Fakat 

henüz dııanda ıözü olan bir ıençse on
dan kaçınu:, sizi bedbaht ed~r. 

Birincisi daha İyi ba~at arkadqı ve 
e• adamı olur. 

* 
Nazillide Bayan (Ş. Ş.) a: 

Bu •azİyette kadm dilerse mırasa da· 
hil olan malın yekünunun &etirdiii men· 
faa:in yarısına bayatı müddetince sahip 
olur, dilerse dörtte birine kat'iyetle te-

mellük eder, hukukçulara sordum, böy
le söylediler. Fakat çapra•ık, kanuni bir 
ifade ile. 

TEYZE 

Bir ıey daha sormak istiyordum; impa
rator, sormama vakit bırakmadan cevabı. 
nı verdi: 

- Neden mailup olduiumuzu merali 
ediyorsunuz, onu da söyliyeyim; biz h~ 
bir zaman mağlQp olmazdık. Bir orduyu 
deiil, bütün dünyayi bir anda mahv ede • 
cek ıon sistem silflhlarımız Yardı .. Fakat, 
biz ıöyle bir lstanbula kndar gelip gezmeli 
istiyorduk, bunun için bir sebep lazımdı .• 
Mailiıbiyet buna İyi bir sebep olurdu. Bd 
yüzden mağlubiyeti tercih ettik .. 

Muharririmiz 

- Biz her şeyi biliriz 

Yüzüme baktı: 

Haile 
- Teşekkür ederim, fazla rahatsız et • 

SeliUiye ile Jıonuıurlıen . 
meyım. 

- Lütfen gözlerinizi kapar mıeınız) 
f'l:iye olduğunu anlıyamadım amma itaat 

ettim. 

-Açınız. 

Gözlerimi açtığım zaman büyük bir ••· 
londa idim. Salonun iki yanında aslan, sa-
kın aslan postu, yahut ta doldurulmuş as
lan zannetmeyiniz; canlı aslan .. Ben kork· 
muştum amma J ozefin Bak er kılıklı hiç 
korkmuyor gibi görünüyordu. Onun bu ha
li bana da cesaret verdi. Yalnız merak et-
tiğim bir şey vardı: 

Ben kapı önünden bu salona ıöz açıp 
kapayıncıya kadar nasıl gelebilmiştim) A
yıp değil ya, dedim, ıorarım: 

- Biz buraya nasıl geldi.le.) 

- Son siıtem asansörle .. 
- Biz aaanıöre binmedik kil.. 
- Siz öyle sanırsınız, fakat ıon ıistem 

asansör böyledir. İnsan binip, binmediğini 
hissetmez. 

Salonun iki tarafındaki aslanlar bir a ~ 

iızdan bir tango ahengile bağırdılar: 
- Ne oluyor) 

boluvermişti. Nereye aitmiştn Nereden 1 Aılanlıır: 
çıkmııtı) Görememiştim. Aslanlar milli cıEy gaziler yol göründü gene garip se• 
bir marı bestesini tekrarlar ıibi seı çıkar· rime ıı 

dılar. Açılan kapıdan evvela İmparatorİ· Şarkıııını ıöylemiye baıladılar. lmpara• 
çe göründü. Jmparator arkasından yüJii.. toriçe ile imparator çıktılar. 
yordu. Kal'Şımda güzel, fevkalade güzel bir 

- Hoş geldini:.c bay muharrir. kadın belirmişti. Dikkat ettim. Bu kadın 
Hürmetkar bir vaziyet aldım. Greta Garbo idi. 
- Buyurun oturun .. 

Oturun diye gösterdikleri yerde ne bir 
koltuk, ne de bir sandalye vaıdı. Her hal
de adet böyle idi. Yere oturmak llzımdı. 
Bağdaş kurmak üzere idim ki birdenbire bir 
koltuğa ııömülmüş olduğumu hissettim. 

Onlar da nasıl peyda olduğu belli ol
mıyan bir taht üzerine ynnyana oturmu~ 
lardı. 

imparator yüzüme baktı: 
- Bir fey mi soracaktınız bay muharrir) 
- Evet şunu .. 
İmparatoriçe sözümü kesti: 

- Bay muharrire bir likör ikram et -
ıek. 

- Zahmet olacak .. 

- Siz Greta Garbo .• 

Güldü: 
- Hayır, demin sizi karııılayanı tanı • 

yamadınız mı) 

- Hani o Jozefin Bakere benziyen ••• 
- lııte ta kendisiyim, aklıma esti, kıya• 

fetimi değiştirdim. 

Gözlerinizi kapayın. 

Gözlerimi kapadım; açtığım zamanı 

biraz evvel girdiiim kö kün kapısının dı
tında idim. Ne Jozefin Bakerden eser var
dı, ne Creta Garbodan, ne de sırtımdaki 
frak tan. Ben gözlerim kapalı fennin son .. 
dan bir sonraki icadı asansörle aşağı inip 
kapıdan çıkarken terzi sırtıma tekrar ilaç 
damlatmış, frakı eski elbieem haline ge " 

- Eetaifurullah niye zahmet olsun, bu- tirmiııti. 
yurun. lMSET 

......- -·--
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Bir Amerikalı 8 limin ~ialan 
Her insanın kafasında üç Bu 

türlü akıl varmış! 
bir ihtiyarın çocukca 

Bir zenginin hırsızlık yapması, 
1 

bir adamın günün 
h b 1 ası namusu . 

areketlerde u unm ' ff bu yüzdenmış 
birinde mücrim olması ep 

Deniz harp mektebine 
giderlerken ... 

B eı mayıa 1936 tarihli Son Posta • 

nın ilk yaprağında sağlı sollu iki ya-

zı: 

Kırk iki Türk çocuğu deniz lisesini bi • 
tirdiler: Diplomaları daittıldı, bellerine 
meçleri takıldı ve deniz harp mektebine 
geçtiler. Bu münasebetle yapılan mera • 
simde amiral güzel bir nutuk söyledi, genç. 
leri tebrik etti. 

Ve bu yazının karşısında iri harflerle 
okuyoruz: <1Habeş davası bitti, Akdeniz 
davası başlıyor! » 

Dün bellerine meç takan de • 
niz çocukları, Türkiye bir Akdeniz 
memleketidir; ve bu Akdeniz davasında 
en ağır yüklerden biri senin genç omuz
larına yüklenecektir; ve hiç bir zaman u
nutma ki : «muhtaç olduiun kuvvet da • 

1 
marlanndaki asil kanda mevcuttur!» 

Gel seninle şuracıkta, Türk deniz tari • 
hinin şahlanmış dalgalar gibi kültreyip kö· 

•püren yapraklarını çevirelim: 
Burak reisi mi okuyalım, Barbaros ile 

T urııutcayı mı analım, Kılıç Ali Pap ve 
Piyale Paşa ile sefere mi çıkalım, yoksa 
Seydi Ali reisle mi dolaşalım~ .• 

«Vaktidir ey gazi Hayreddin Pata yel· 
kcn açlıı 

Barbaros ile Akdeniz bir Türk denizi 
olmuştu. Akdenizdeki Türk hakimiyeti on 
yedinci asır ortalarına kadar bütün pn ve 
ıerefile devam etti .. Ve on yedinci uır baş· 
lannda, büyük deniz keıiflerinin netice • 
sinde prk ticaret yolları, Akdenizden At
laa Okyanusuna ıeçtiği zaman, Türk ge • 
micileri de Septe boğazından Atlaa deni • 
zine çıktılar. Yıllarca, İspanya ve İngiltere 
1ahilleri Türk gemicilerinin korkusu ile tit· 
redi. 

Bilhaeııa Cezayir Türk ıemicileri Ka • 
narya adalarını vurdular. İngiltere ıahille· 

rini dola~tılar, İrlandaya çıktılar, ve hatta 
lzlandaya kadar siderek yüzlerce e9İr al· 
dılar. Bu kahtaman gemicilerin içinde bir 
taneıi, Koca Murat reis daha ileriye vardı, 
lzlandayı geride bırakarak timali Amerika 
sularına girdi, Murat rciıin 1ıemileri Ter -
Növ aahillerinden göründü. • 

Bu1ıün elimizde, Murat reisin Atlas de
nizi ae.ferlerini terennüm eden bir Ceza • 
yir Türküsü vardır. Bu türküde, Ter • Növ 
sahillerini gören Türk gemicilerinin hayatı 
ne hazin anlatılmııtır: 

Murat reiıin gemileri seksen direkli, 
İçinde tayfalar, ağalar aralan yürekli. 
Enginden bir kut geldi kondu aman ae-

rene, 
Beı Mısır hazineıi vereyim karayı 1ıö-

rene. 
Murat reisin gemileri çarndır dayanmaz, 
içinde tayfalar ağlar uyur uyanmaz! 
Aylarca siıren uzun deniz seferlerinde 

Yağmurlu bir günde 
Çubukluda nele~gördüm? 

• * * 
Bir gazino sahibi "Boğazı diriltmek için fedakarlık 
lazım, Boğaz, emin olun, buraya dökülecek para)ı 

on senede fazlasiyle öder,, diyor 

Çubukludan bir maman 

Sert bir rüzııar eıiyor ve ıiddetli bir l düıünenler kayıklarla buralara ıelereli 
yağmur yaiıyor. Arkad-ı1lanm benimle bülbül dinlerlermiı... Sonradan o boıta• 

beraber Çubukluda dolaımak iıtemiyorlar. nın yerinde Rifat pap zade Rauf pa:ı•. ~· 
Haklan da var ya... Sır11klam kesildik kardeıleri yalılar yapmıılar. Hele Hıd.vın 
ıemsiyesiziz... Fakat her ne olur.. olıun tepedeki köıkünü sörcfünüz mü} .. Köık 
ben kendi hesabıma tl buraya kadar sel· deiil oraıı bir ptodur •.• Bu tatoyu yaptır• 
dikten sonra Çubukluyu görmeden ve bir mak için Abbas Hilmi pap yüz elli bin li. 
Çubuklulu ile görüımeden 1ıeri dönmeie ra aarfetmiı... Onun her tarafı billür mer· 
hiç niyetim yok... mer ve camlarla müzeyyendir. Sedler~en 

Sandaldan çıkıp, koprak iskeleye air· çıkılır, bahçeleri parklan bir cennettir. 
dik. Şimdi yine bizi kota kota iıkeleye ka· - Geçen sene sazinonuz kalabalık ol· 
çıran bu yajmurun altında dolaımak için du mu} 

epey cesaret 18.zım. -Biz çok fedaUrbk yaptık çokta ilin 
Maamafih ben bu cesareti kendimde yaptık epey kalabalık celbcdebildik. Bo

buluyorum. Arkadaılarımdan aynlarak iazı ihya etmek ve buraya para ve raibet 
ıokağa çıkıyorum. celbetmelı için evveli biraz fedakirlıll 

Sokak tenha, kızıl tüylü bir ıokak kö- lazım. Sermaye dökülmedikçe Boiaz bir 
peii bir aiacın altına büzülmüı yaimurun teye benzemez. E.er Boğaza para dökiilüı 
dinmesini bekliyor. Ben Çubuklunun kim· de eüzel oteller, iyi eilence yerleri falan 

d el l B. i'-i yapılır ve ıeyyah celbi için buna da iyi bir ıeıiz ıokakların a o aşıyorum... ır ır. 

dükkan tek '\'e tenha kapılan örtülü ..• Bo. propaganda ilave olunursa Boiaz on ıene• 
fazın bu .. hilinde her bir tarafta metruk de kendiaine harcedilen parayı seri verir. 
köylerin kaıveti var... Acaba Rumeli ea• Şehrin yeni pllnında herhalde Boiaz• 
hilinde de bu yalnızlık içinde mi dolapca· çine çok ehemmiyet verilecektir. 
iız}. 

İskeleye dönüyorum. Kimıe ile ko
nu9mak imkinı yok galiba... Birdenbire 
sözüme bir ilin iliıiyor <1Çubulr.lu bahçe-
il». 

Radyo yağmur damlalarının ahensine 
pek ziyade uyan bir hava çalıyor ... 

Gazinonun bir mabed avluıu sibi söl· 
geli ve loı bahçesine ııiriyorum. Taraaaya 
doiru çıkıyorum. 

Bahçe bomboı··· Ve bir garson benim 
tarasaya doğru çıktığımı ıörünce yanıma 

;yaklaşıyor: 

- Ne istiyorsunuz~ .• 
- Bir kahve istiyorum. Bir de ıaz.ino· 

nun sahibiyle görüşmek... Acaba kendisi 
burada mı) •• 

- Evet ef cndim. 

• • • 
Biraz sonra onunla karşı karşıyayız ..• 

Bir gazeteci ile görüımekten çok mem· 
nun: 

- Burası Boğa:ıtn her tarafı gibi güzel 
çok güzel. . . Göztepe maden suyu bu -
rada çıkar. Çubuklunun bülbülleri meı· 

hurdur. insan bülbül sesinden bıkar mı?. 
Eğer siz Çubukluda oturursanız bülbül ıe· 
sinden bile bıkarsınız.. . Zaten yeryüzünün 
cenneti yüzde yüz Boğaziçidir. Boğaziçi
nin güzelliii. onun manzarası onun havası· 
~ın letafeti hiç bir yerde yoktur. Bu yalı· 
ların bulunduiu yerler, Şirketi Hayriye İte 
baılamazdan evvel boııtanmış. . . Zevkini 

- -

• • • 
Kahvemi bitirdim, yavaı yavaı ycıim• 

den kalkıyorum. Radyo ıimdi İçercl.e bir 
Macar rap.adisi çalıyor. 

Omuzlarımı kaldınyonım ve gazino
dan çıkıp koşa kota iakeleye ıidiyorum. 

Suat~ 

HallAç dUkkAnı açmak yasık 
Belediye daimi encümeni, caddeler• 

de ve meskenlerin ıık bulunduğu so
kaklarda yeniden halllç dükkanı aç • 
tırılmamasına karar vermi,tir. Bu ka• 
rar dün Sıhhat işleri müdürlüğü tara• 
fmdan alakadarlara bildirilmi,tir. Ka
rar mucibince bu gibi yerlerde hallaç 
dükkanı açtırılmıyacaktır. 

Nişan atma şampiyonları 
Bir müsabaka eanumda Moakovalı ni

pncılardan Sorokin, beynelmilel tipte kü· 
çük çapta bir tüfekle -40 lr.wtwı nişan ~t
mıı ve en fazla 400 puvandan 399 puvan 
yapmıştır. 

Bu auretle Fransız niıanc111 Durand'a 
ait bulunan beynelmilel rekor 2 puvan 
farkla kmlmıştır. 

Gene Moskovalı Minin de ayni tarzda 
elli metreden 40 kurtunla 400 puvandan 
398 puvan yaparak ayni beynelmilel re• 
koru geçmiıtir. 

(T ... ) 

Hayatta G6rd0klerimiz 
Şapka ve ıemsige hırsızı 

Bir adam vatz dinlemek için camie 
sidiyor. Vaaz bittikten ıonra çıkarken 
kapının yanından yeni bir şapka ile ye
ni bir ııemsiye alıp yürüyor. Fakat pp· 
ka ile şemsiyenin hakiki sahibi bunu gÖ· 
rüyor. Adamın arkasından koıup elin· 
den alıyor. 

Cami kapısında duran bir polis, va

ziyeti tsebit ettiğinden onu karakola gÖ• 
türüyor, oradan mahkemeye veriyorlar. 

Dinlenen iki, üç ıahit de ıuçu teyit 
ettiler. 

Suçludan ne diyeceği soruldu: 
Sakin bir ıesle cevap verdi: 

Orası biraz loşdu, gö~lerım iyi 
görmez, benim şapkam şcmaiyem zan• 
nettim de aldım . ı 

Fakat şahitler bu makul mazereti alt 
üst ettiler; oraya 1ıelirken; tapka11 v' 
femaiycsi yokmut-

Hakim tekrarladı: 

- Buna ne diyeceksin). 

Düşündü inltiuın faydasız olduğunu 
anlamıştı galiba .• 

- Her camie giditde ppka giyer, 
ıteınaiye alırsam ıonra iki ppka ve iki 
ıemıiye ile oaaJ çıkabilirim) . dedi. 

M na FA.be: 
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._.__ Canla ba§la... tün Mora halkı da benim gibidirler. 

ION POST~ 

__ s_po_r_· __ I 
. Avusturya 
lngiltere maçı 

Ali Paşa korsan reisine keselerle Onların hepsi de sizin galerleriniz- Avusturya takımı iki bir 
altınlar verdi: de çalışmıya, ellerinden relen her fngilizleri mag" I up etti 

- Şimdi hemen yola çıkacaksan. fedakarlığı yapmıya hazırdırlar. 

Y 1 B 
Viyana, 6 (Hususi) -Avusturya -

elken ve kürekle mümkün o an unun için tam fU'aattır, çünkü 
lngiltr.re maçı bugün burada 70 bin 

hızla dü~man donanmasının bu • Türkler ... k~inin önünde oynandı. ilk devrenin 
lunduğu yere gideceksin. Türk do • J Don Jan bu adamın ikide bir haç ikinci ve yedinci dakikasında Avustur-
nanmasının zayıf olduğunu, Ceza • çıkararak söyledigvi hararetli söz • yanın merkez muhacimi iki gol yaptı 
yir gemilerinin kıt yaklaıtıiı ıçın lerden hoşlanmııtı. Onu susturmak ve oyun, ilk devrede, Avusturya fobi _ 

Mayq 

Cezayire dönmek üzere buradan ay- ve Türklerin kuvvetleri hakkında ne bitti. 
rıldıklarını söyliyeceksin. neler bildiğini sormak istiyordu. Fa- ikinci devrede İngilizler bir gol Güzel Y07 l0 ınsanlara lnvsı~ e ederiz. HergUn dişlerıni 

- Batüstüne.. kat İ§te zaten korsan reisi de bu yaptılar ve son clpkikalarda çok iyi oy- KOZ M i N D i Ş M A C U N U 
- Eğer bunu yapar ve dütm'anın n::evzua gelmiıti. namalarına rağmen iki bir mağlup ol -

gemileri hakkında malumat alarak Devam ediyordu: dular. He yıkarlarsa gnzelliklerl hır kat daha artacaktır. 
tekrat buraya dönebilirıen bu ver. - Türkler timdi çok zayıftırlar. lngiliz takımı son lik maçları dola - '----• Fiatı her yerde 15 kuruştur • ._ ___ r 
diğim paranın. bir miılini daha ala- En korkunç bir lrunet olan Trablus yısiyle en yüksek formlarında idiler. 
caksın. ve Cezayir gemileri kıtın yaklaı • İngiliz takımı 9 Mayısta Brükselde 

Korsan reisinin zaten büyük bir ma11ndan ve sert fırtınaların batla- Belçika milli takmiyle oynayacak -

sevinçle çarpan kalbi timdi cidden maamdan korkarak ıimdiden mem- tır. 
heyecanla çarpıyordu. Binbir korku leketlerine dönmek üzere gittiler. Serbest güreş müsabakaları 
ile bet on eıir yakalamak, köylüle- lnebahtıda yalnız lstanbuldan ve Galatasaray güreş şubesi büyük bir 
rin mallarını yağma etmektense diğer Rumeli ve Anadolu ıancakla- serbest güreş müsabakası tertip etmiş
böyle ter temiz altınlara kavuımak rından gelen gemiler var. Bunların tir. Önümüzdeki cumartesi günü yapı· 
hiç şüphesiz daha hayırlı idi. da askerleri eksiktir, kürekçileri ek- lacak olan bu müsabakalara memleke-

- Elbet yaparım. siktir. tin tanınmış bir çok güreşçileri iştirak 
On sekiz çift kürekli alçak ve ha- - Cezayir ve Trablus gemilerinin edeceklerdir. 

fif bir kalite olan korsan ıemiıi he- gittiklerine emin misin? Çoban Mehmet, Ankaralı Hüse.yin, 
men yola çıkmıı, Kefalonya adaıı • - Nasıl olmam? Patraa körfezin- Nuri, Adnan ve Sadık da serbest güre~ 
na doğru yelken açmııtı. Korsanlar den çıkarak cenuba doğru uzaklaı- müsabakalarına gireceklerdir. 
havanın çok ıert olmasına, denizin tıklarını gözümle &'Ördüm. Müsabakalara cumartesi günü saat 

azgın dalgalarına rağmen yollarına Don Janın yüzünde büyük bir za- dörtte Galatasaray klübü salonunda 

devam ediyorlardı. Zaten Kefalon· fer aydınlığı vardı. Türklerin liman- başlanacaktır. 
ya ile Jtaki adalarının arasındaki ,dan çıkmalarını çok istiyordu, fakat I b 1 bBokkı hmaçl~n 'k' . 'k . . . . . stan u o s cyetı ı ıncı teşvı · 
~ırmı kilometre genitfiğindeki ka- bu gıdııle onların lımandan çıkma - .. b k I . . d" t t · . k 1 .. . . . musa a a arını yırmı or mayıs a 
nala gırerek ltakı kıyılarından gi _ lan anca ıtanbula dönmelerı ıçın G 1 t kl"'b" 1 d k . . • a a asaray u u sa onun a yapaca -
derlerse bu fırtınadan kurtulmuı o- padııahtan 1ıelecek olan hır emır tır. Müsbakalar her siklet yzerinden 
lacaklardı. üzerine olurdu. yapılacaktır. Boks müsabakaları pazar 

Bu sırada hıristiyan donanması Korsanı çıkardı ve yukarıda bek- akşamı saat yedide ba lıyacaktır. 
üç kol üzerinde ve borda nizamın- letmelerini söyledi. Sonra batlıca fngiltere lik maçları bitti 
da olarak cenuba inmekte devam e- mÜfB.virlerini topladı. Düşmanı li . On ay devam eden lngiltcre lik 
diyordu. Y okuluk bütün gün ve ge- mandan çıkararak Üzerlerine çek • maçlan 42 oyundan sonra nihayetlen-
ce sürdü. mek için ne yapmak lizım geldiğini miştir. 

Güneş doğduğu zaman Kefalon- sordu. Geçen sene lik maçlarında ikinci 
ya göründü. Günef biraz yükseldiği (Arlcıuı var) olan meşhur Sunderland bu sene ar-
zaman da donanma bu adanın §İ • .............................................................. kasında 48 sayı ile ikinci gelen Derby 

mal ucunda olan Viskardo limanına B A D T O 1 County takımını 8 sayı açarak birinci 

demirlemit bulunuyordu. olmuştur. Bu Akşamki Program Kral kupası galibi meşhur Arsenal 
Askerler ve zabitler pek yorgun- da 4,) puvanla ancak altıncı olabilmiş· 

dular. Don Jan da uyumak üzere ISTANBUL tir. Birinci likteki yerlerini kaybeden 
gemisinin büyük ve süslü kamarası- 18: Dans musikisi (plak), 19: Haber- Aston Villa ile Blachburn Pavers 
na çekilmiıti. ler, J 9, 15: Muhtelif plaklar, 19,30: Sıhhi kt·· 1 . · · 'k' · l'kt bı'rı"ncı' . . up erı?ın yerme ı ıncı ı e 

Nöbetçi zabiti kota ko§a ıeldi ve konferans:. ~~· lh.ııan Rıfat tarafınd1an, ZO: ve ikinci olan Manchster Ünited ile 
kapıyı vurdu. Halk musıkısı: Sıvaılı Veysel ve brahim k I I . . 

f d ?O 30 s ··d k 1 Charlton Atletic ta ım arı ge mıstır. 
Ba•kumandan kapıyı tara ın an, - • : tu yo or estra arı, ' - . • ' -- ·-· • ·• • ·-

:r açtı ve za- 21, 30: Son haberler. 
biti görünce sordu: 

- Ne var? 

- Bir Yunan koraan gemiıini ya
kalamfllar. I•nın dlpnda ıörmüt· 
ler, getirdiler. 

- Nerede? 
- Bordamızda .•• 

- Kaptanını hemen f>uraya ıeti-
riniz ! 

Kaptan geldi. Don Jan onu sıkı 
bir sorguya çekmek niyetinde idi. 
Hatta Türklerin casusu olmasından 
da fÜphelenmemit değildi. Fakat 
kaptan rolünü çok güzel yapıyordu. 
Hıristiyan donanması kumandanı • 
nm önünde yerlere kadar kapanarak 
put çıkardı. Sonra: 

- Çok tükür... Sizi aörebildim. 
Türklerin zulümleri altında inleyen 
milyonlarca zavallı hıriıtiyanı kur
taracak olan büyük kumandan el • 
bet bana da safları arasında döVÜf-

. mek §erefini verecektir. 
Dedi. 

- Bunun için mi geliyordun bu
raya? 

- Hayır, burada olduğunuzu bil
miyordum. Preveza taraflarındaki 

Türk köylerini basmak üzere Lepan
todan çıktık. Sizin burada olduğu • 
nuzu öğrenince tevkif edilerek hu • 
zurunuza getirilmeyi büyük bir ni
met bild k. Donanmanızın büyük • 
lüğünü görünce Türk filosunu mah
vedec .. ir.ize hiç fÜphem kalmadı. 
Ben ve adamların sizin zaferinizi 
can ve gönülden dilemekteyiz. Bü-

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
cektir. 

BOKRF.Ş 
1 3- l 5, 1 O: Orkestra ve haberler, 18: 

Salon orkestrası, 19, 1 S: Konserin devamı, 
2 O, 2 O: Piyano konseri, 21, 1 S : Senfonik 
konser (Athenea'dan). 

BUDAPEŞTE 

19,20: Dan; plakları; e, 20.30: Opc • 
radan nakil, 24: Konferans - haberler. 

MOSKOVA 
19, l 5: Sovyet besteleri. 20: Konser, 

2 1 : Konser, 2 2: Yabanct dillerle konuş -
malar. 

PRAG 
18,45: Alman halle prkıları, 19, I O: 

Muhtelif, 20, 35: Halk musikisi, 21,20: Pi
yes, 2 3, 1 5: Salon orkeıtrası. 

VARŞOVA 

17, IS: Orkestra (bando), 17,45: Koro 
konseri, 18, l S: Oda musikisi. 19, 1 O: Pi
yano musıkisi, 19, 30: Muhtelif, 21 : Koro 
konseri, 22: Radyo piyesi, 22,35: Leh ıar
kıları, 2.3: Ukranya musikisi, 24,05: Dans 
plakları. 

BERLIN 
19: Opera üvertürleri ve fantazileri. 

20.1 S: Balet süiti {plak), 21, I O: Muhtelif 
kahve ve otellerden naklen eğlenceli mu
sıki, 23: Haberler, 23,30: Dans. 

8 Mayu Cuma 
İSTANBUL 

18: Oda musikisi (plak), 19: Haberler, 
19, 15: Muhtelif plaklnr, 19,30: Zehirli 
gazlar hakkında konferans: Kimya mualli
mi Mazhar tarafından, 20: Halk musiki i: 
Osman pehlıvan tarafından, 20,30: Studyo 
orkestraları, 21, 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis sen isi verile • 
cektir. 

Bir kaymakama ve 
arkadaşlarına teşekkür 

Erle nahiyesi müdürü Neıet Çivkin ile 
Eski Satırlar jandarma kumandanı Ahmet 
çavuş hakkında bazı şikayetler olmuş, bu
nun iızerine kaza idare heyeti kaymaka • 
mın başkanlığında toplanarak ıikayetleTi 

ve şikayetçileri tesbit etmiı. tahrirat kati
bini de bu işin tahkikatına memur eylemiş
tir. Yapılan tetkıkat \'e tahkikat neticesinde 
Eski Satırlar jandarma kumandanı Kazı -
mın bu işte de bir alakası görülememiş; 

Erle nahiyesi müdürü Neşet Çivkinin lü • 
zumu muhakemesine karar verilmiştir. Bu 
karar nahiye mudürüne teblii edilmiştir. 

Şikayetçilerin sayısı on beşi geçmektedir. 
Kaymakamın ve kaza idare heyetinin kılı 
kuk yarmak suretile köylünün hakların) 

korumalan ve halkın şikayetlerini nazarı 

dikkate alarak tahkikata başlamıı olma. 
lan bizi çok sevindirmiştir. Cumhuriyetin 
bu kıymetli idarecilerine teşekkür ediyo
ruz. Şikayetçiler namına 

Adil Çelikbaş 

Bigada bakımsız yerler 
Bigada M. Mutlu yazıyor: 
- Şehrimizin büyüklüğüne nisbetle he

laları pek azdır. Mevcut apteshaneler de 
çok bakımsızdır. Bademlik semti helaları 

harnbiden ve bakımsızlıktan içlerine giril
mez bir hale gelmiıtir. 

Bademlik ve civarı kasabanın en kala· 
balık yeridir. Az bir himmet ve masrafla 
bu ihtiyaç yerinin tamiri mümkündür. Şu 
aralık kasabanın temizliğine ehemmiyet 
veren belediyemiz. burasının da biraz ol
sun tamirini temin edemez mi}., 

ADRES TEBDiLi 
Sirkeci Ebussuut caddesindeki 1-3 numaralı KARYOLA ve MADENİ EŞYA 
FABRfK.AMJ tevsian Salkım Söğüt Demirkapı caddesinde 7 numaralı yeni 
b1naya (eski Fort garajı) nakledıldiğini değerli mOşterllerime arzeylerim. 

Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası 
Sahibi Halil Sezer 

Sirkeci - Salkım Söğüt Demirkapı caddesi No. 7 
Telefon : 21832 • T~lgraf: KARYOLA f•tanbul 

L Eeyoğlu Vakıflar DireklörlUöU ilanları 
----------~~----------·-----------------· (Kiralık Emlak) 
Galata Yenicami Fermeneciler Mehmet Ali Paıa hanında 144 N0t 

lı medhalden girilir ve birbirine geçilir iki oda. 
Galata Yenicami Yağkapanı 7 No. 1ı dükkan. 
Yukarada bulundukları yerlerle cinsleri yazılı vakıf mallar30-mayır 

937 ıonuna kadar kiraya verilebilmek üzere açık arttırmaya konmUf 
tur. isteklilerin 13/5/936 çarıamba günü saat 14 te Beyoğlu Vakıfl.t 
direktörlüğü akarat kalemine gelmeleri. (2387) 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 
Taksimde Kuloğlu mahallesinde Ağa sokağında bir tarafı Ollriye Dornidt 

apartımanı, bir tarafı Sotiriyadia hanesi, bir tarafı Mahlul ana ve tarafı 
rabü Ağa sokaiı olan 12 No. lu apartımanm Yunan tab'umdan Lala Al
kivyadi uhdesinde olan 1/10 hissesi vergi borcundan dolayı 29/5/936 t.,. 
ı-ihine rastlayan Cuma günü aaat 14 de aleni müzayede ile sah1acaktır. 

Talib olanlann o/o 7,5 pey akçalarile birlikte Beyoğlu kazasında mütr 
tekkil İdare Hey'etine müracaatlan. (2482) ·--------
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 

idaremiz Eakitehir atelyesi için usta tornacıya ihtiyaç vardır. Taliplerİll 
imtihanları yapılmak üzere timdiye kadar çalıtdıklan yerlerden a1dıldatİ 
bonservislerile doğruluk ki.ğıtlannı, Millet Mektebi f8hadetname1erini, nu• 
fus ve askerlik vesikalarını alarak lstanbulda Haydarp&fa ltletme Müfet• 
tifliğine, İzmir de Alaancak atelyesi Şefliğine müracaatları. 
Haydarpapda ve İzmir de İmtihan olanların gündelikleri, Eakitehirde ıel .. 

dikleri zaman ikinci bir defa yapılacak imtihandan sonra takdir olunacaktır• 
((933» «2359» 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Istanbul Satınalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük Muhafaza deniz vasıtaları için itaret aancaklannda2 15 ~ 
kımın 8/5/936 Cuma aünü saat 14 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutar 480 liradır. 
3 - Örnekleri Komisyondadır, görülebilir. 
4 - istekliler % 7,5 tutarı 36 lirahk vezne makbuz veya 

mektupları ile birlikte Komisyona gelmeleri. 
Bank• 
(2450 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
Hükmü Mayıs 936 sonunda bitecek olan içki satıcılığı tezkerelerinin ye

nilenme muamelesi Beyoğlu dahilindeki satıcılar iç.in 936 Mayıs 15 ili 2Z 
ve .latanbul ile dijer mmtakalardaki satıcılar için de ayni ayın 22~i. 30 teri· 
hi aruında yapılacaktır. 936 Haziranının birinci gününe kadar tezkerelerini 
yenilemiye~ içki ıatanlar hakkında kanuni icabların tatbik edileceğini v• 
mmtıkalan dahilindeki satıcılann eski tezkereleri ve birer fotoğrafla zama• 
nında müracaat ederek yeni tezkerelerini alınalan ilin olunur. (2277) 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni Tertip plamm görünüz. 
1. inci Ke,ıde 11 Mayıs 938 dadır. 

Büyük ikramiye: 2 5 •O O O Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 



SON POSTA 

e-
7 Ma,. 

Londra zabıtasına karıı 
6 muharrir: 2 FEDA EDiLEN KAN [_:-::-:-.1 -~-~-d~_ınk_~~J 

L..------------:
90
:--n Postanın tefrikası : 14 Artık hiç kimse mukaddes hikiye yaz ·ıdiyor, tedfin müzekkeresi yazamam. H._ 

mıyor. Sebep tu: Gayri bayatta mukad- halde merhumu görmeliyim. 
Yazan: (DorotbJ Sayen) sahne hayatım var. Bu yirmi aene zar- dese benzer bir teY kalmadı. Kocakarı diyor ki: 

Dostu uzun boylu ince yapılı, 

1 
fmda görmediğim tecrübe kalmadı. Her türlü milada ı.. karaaplılrlan. - Olur, benimle beraber buyurun. Ş... 

L-~ d d Yumuffk r L.-:ıterenin ea tanınmlf .... -'"ta BeJL: b .. be . h-1- bula--'--- hortlaklar, mucizeler, filin; - nuıl derler racıkta oturuyoruz. uzakta değil.. 
llaD8 pa)tolu bir 3 am I. • ausu a.U:-..__ a.-ıı.. IU Ugun Dl a&llZ c:aJUUI. 

la- beuzı • ne191 Mars-7 ,.......~_, ,..... F k I u ona - mazinin karanlıklanna aömüldü. Doktor iletlerini alıyor, kaloşlarını p 
fapkasmın altında bir çay ga f'OlllUI F Ur.iL r-6a.. a at yarın acn de benim hak 1 OIUU· y-•--- ı·ı zd L rtJ-LJa L.o.l.!O L-b. Ba an 1ııoay a.tdeJ', re_...., '"- _.._.., w . 1U1Wt a aramı a 110 11& r -- U11· yiyor, buraya iyi dikkat edin. Kocaka .ı 
)ordu. yanında bir de genç u Y ao-ld K-. DuaeidlJ s.,.n, gum.u tulım edecekıin. Her genç mu- ki. nyla yo&a düzülüyorJar. 
bulunuyordu. ikisini eelimlayarak. . F:::ı n--tib .............. ~ hanır, bu güçlüklerle karfalatır. Fa - Size yurddqlar, bi.r merhum l.ort&ak lai- Be,iric.i kata brmandıktan 80nra oda • 

- Merhaba Molli, merhaba Şeri-- !. aiti _... ,_ .,.... " ka- kat sonralan bu itele pİfer ve meale kiyeai anlatabilirim. Bu it laakikataa mili- nın içinde abyorlu aoluju .. Hakikaten h• 
elanı tiDsin kelfini .......... - -"' kalmaz. . . . clı laa yortusunun arifainde seçti: birinci tarafta cünlük kokuau .. 

Dedi. ..W. mif.uiti •Geors• Ccınilla• • .. Ske~ bır aralık mukaveJenın fe.hi ünua ayında. Merhumu maaanın üstüne uzatmıtlart 
Şeridan selamı kaJ"fıladıktan sonra IMnloJ•*· ............ Fn-n ~ ıçm Uif&fh ve tamdıklarımn düşünce· Ba- bu hikayeyi bir doktor anlattı. iç bir köşede kocakarı b.zin baz.in aila • 

Ymaındaki kıza: w il Grofla'• .....W olm• Poliıl sini sordu, fakat bir kimae de ve çocuk hastalıkJan mütehauw bir dok- makta .. 
_ Bak I eledi, ifte bana tordugun aııiifeıltiti u fikrini ..ı.tb. B ..... mukaveleyi feshetmek, yahut fea- tor. Doktor yürejinde öyle bir akıntı. öyle 
~ adam. Lonc:lranın en tanınmıf itiltareB ikinci ...-...nr DondaJ Sa- he tetebbüa etmek lehinde rey Bu doktor oldukça ihtiyarda. ve \;>af - bir öğürtü duyuyor ki.. «Hay aksi. diye cliae 
_ı r. --:.... bmfh.Jorm. ed. B"ll!.L! h ı_ tan •taia tüylerine kır clütmÜflÜ. Belki de tünüyor, hiç mü,terilerimi muayenede böy .. •ramati.ti Jon Skels 1 yen • - -~ ..-. pol!_ d!l-tti-· verm 1•• ı ..Ua eraea mu -

Bu -- ı- - -·· ka le k bana anlattıit vak"adan dolayı böyle lur- le aldanmamı9t1m. Yedi ruble için ba,ımı. 
Sonra muharrire döndü ve: . al ~ ---' ta • ettiliai lleedi ve nın ço iyi ve çok eaulı oldu- laım .. tı. Yahut ta kim bilir bdki de umu. za amma beJ' açtık..» 

cıed· .. hretın - fİaİD katili _. ,.. w GariJı: k m.· · · "h ..,. 
- Tebrik ederim! 1• ŞO d., 11i0td• clialeYec*reini•. H .. nımall• ~~-u, pyet en me. aıt. 191~-- m.iyetle ihtiyarlıktan. lıin burU1 malum Hemen oturuyor maaanın batına. Ted• 

dl yürüdü. Arada bizi de hatarl~l ıgıb~r :_ L- de poll ~ Mik6ıa-- ıuuu vermezae o zaman VBZ1yetm eK- deiıl. Yalnız .. ç ve .akalının kır olduiu fin ruhaatiye9ni yazıyor veriyor ve koca • 
oluyor mu) Galibe, kendini yag 1 

• ı ~-; ......... .,....,.._,., ği,eceğini ve icap eden tedbirleri ala- muhakkaktı ve aeai sayetle luııkta.. kanyla vedalaşmadan fırlıyor, dıprıya. 
lllİİ•teriye sattıgıw n için. patron .. una hız·l caklarını aöylüyor ve Garikin kendi- ~s muelesine de aelince: aeaini naal Fırt.yor. Avlu lr.apıaanın önüne kadar se4 

-,. un k · f Sonra eterdeki Ba - L L L-ı--ı-nıetten batka bir ~y dü11ünmuyora de hare et et~•• 1
• • d ~-::.· . ıine temin edeceği f(>hretle daha çok aaybettiii meçhul, belki fU vak

0

adan, bel- Jiyor ve birdenbire bahrlıyor m;i llUI ~'" 

K ·· mem - 5·Jviyenın karakterı e ~ıfmJf. b .. ··k · 1 l ki de umumiyetle kaybedivermiıtir. Fa • m yukanda unutmuo. - Ne yapayım) at ıyyen yan 1 h k h ... uyu ı' ere giri,eceğini an atıyor-
il de"T Belk. d senden fazLa yakıfıklı, atefli ve arp 8 ramanına a- lardı kat yüzü alakadar etmez ta'bü.. «Tu. Alllah .. diye diifünüyor .. Hay ye.. 

un gı ım! 1 
ek J ·mzala- -1. bir kız olmaktan çıkm•?· suratsız, Sk. l Günlerden bir aün bu doktor kabine - di rubleyi almaz olaydun. Şimdi merdi ~ 

ınuztaribim. Fakat mu ave .. e~ ,.- h fak t zengin bir kadın olmuf - e 8 bütün bu mü1ahaza1ara bo- ainde oturuyor: ve dütünilyor: cMütteri • venleri yeni baıtan tırman bakalım.» 
dam. Garik elimi kolumu baı · Y., ' a yun eğecek bir adam değildi. Fakat ler diye düıünüyor, azaldıkça azaldı ar • Merdivenleri yeni baıtan tırmanıyor, 04 

n_ M 11· .. L ... -rak itiraz et- tu. . . k f b O k d ,_: 
ti

. U11yan o ı aoze •-.,.- Elhaaal piyes al.t üıt edılmıf ve ço ena İr vaziyette idi. a ar JU tık .• Yani herkea bedavadan haatanelere daya giriyor. Tabii kapı açık •• BirclenW.. 
• t h . hayretler içınde kalmtftı. Ga- vaziyetin bozukluğu yüzünden bir tedaviye koşuyor. Yani huauıi doktorlara ne aönün .. 

ı · · · L' tı·yatroya 88 - mu arnr k · · k kı0mse de n k d" d ••erı·ne selen kalmadı. Dükkanın kapıaını kana • Merhum Vaaili Ledemof iakemlecle °"' - nean pıyesını uır B . "k harrire teseUi verme ıstıyere : e en ıne, ne e ..- -
ınakle kendini utm .. ıt. olur mu) u Jf rı _musı·z·ın karakterlerinizi bizim se .. - bakmıyordu. Fakat kendisini en çok maz da ne haltedenıin. '' turmakta ve çizmelerini siYmekte.. Çizm-

1 d. Birdenbire kapının zili çaldL içeriye or· lerini giymekte ve kocakarıyla bir Jeyle~ 
1a.rtıhklı istifade ıtidır! . ·ı kat'ı"yyen anlamazlar. Bu yuz· sinir en ıren nokta, bir kimsenin eae-r ta yaılı bir vatandat girdi. Doktora zafi- konuşmakta. 

cı_rı·dan .. . E yırcı de _ .. klı·k yapmak }az... ım geldi. rile, yahut san· atile alakadar olmıya - 1 ye - ı yeti umumiyesindcn tikiyet etti. Koca kanya ge ince masanın etrafınd" 
• 1- ··zelc:h. • den egı• · I d k h · · 1 w )"f h kk - Hayır dedı eser ÇOK gu b d maksat esen daha can 1• a- ra epsının 8 acagı te 1 a ına e • Anlıyacaiınız. mütemadiyen kalbi du- dönerelc: pannaklarile mumlan sQndür ... 

' ' _ .J• f 1--t u ~ Bun an ' · L • h mı·yet J • "d" terinden istjfade ec:lemeaı. &IUI • • li bir hale getırme&, aynı za· em verme en ı 1• ruyor. ve umumiyetle kendisine bu -.izi • melde meşgul 
lla rağmen yine daha iyi bir vazıyette ha s:ı::n'at icabatına hürmet gös - Eserin oynanmasına başladıktan bir tadan aonra ölecclun&f sibi seliyor. Dok- Doktor çok §aşmyor bu iıe. Korku "" 

·· ·· .. man hafta sonra elde edilen hasılat Garik'in tor ha.tayı muayene etti. Hiç bir fCYctii dan bağırmak istiyor amma, gene tutu • 
aorunuyor. terınekti! haklı olduğunu isbat etti. Garik de bu- yok. öküz gıbi kuvvetli, penbe yanaklı ve yor lccndini ... 

Jon Skele: Demi•ti. l · · · d k b ki k d w k 1 ı_ •• K 1 1 f 1 d 
Old k . . ·m I Dedi ,. l beraber Jon Ske s vazıyctı nu ıma e ere : ıyı arı yu anya oııru ıvrı mıı. uu - a oşsuz ma opuz ır ıyor ışarıya .. 

- u ça ıyıyı · · Bunun a ec1· · ld t.. 1 d "nde E · d.. - 1- d. · t w t r 
c::..-rı·dan devam etti: çıkarmadan kabul etm.. ı ve esen.· - Bir eserin muvaffak o uğun un un aza arı a yen ··· vıne onunce Ken ını ya aga a ıyo •c 
~ 1 s d 1 d B · Doktor hastasına nioadır ruhu yazdı. Di leri birbirine vurmakta. Neyae .. Bır kaq 

- O halde daha ı·y·ı ,,f...,..ag"a ça ıtı· se. her •<>tırı u .. zerinde muca e e ettı. ölçüsü getir iği hasılattır. unu tıca-
.. · ... _.. b Ba Vizita için yedi ruble aldı. Kalaıı.ını sa] • damla nifadırh nane aayu içtikten 90nr .. 

Çünkü halk çok tuhaftır. iyi bir makl ive- ;:at arada mu~a:ek)el vard~ w~eyo~ ret zihniyetile söylemiyorum. na za· ladı ve böylelikle ayrıldılar. ukinleşiyor biraz .. Polia müdürlüğüne te. 

ı· d d · · · mal be er. l un ehnı 0 unu g 1 rar getirecek eseri de san'at 3 fkile oy· Erteai aun ayni .aatte doktora karalar lefon ediyor. ıreen aen en aıma ıyı kave e on . · · l '"' 
Y ı_ ) f d ··z yumar. mu w en Skele pıyesın yem- namağa hazırım. Fakat ha11latın bo • aj .. ·mit bir kocakarı geliyor. Burnunu çe • Ertesi gün iı meydana çıktı. oaaa ma ın enasma a go . d Buna ragm . G "k .. "' 

_ Biliyorum. Haydi birlikte birer du. yazılmasına yardım ekt~ı .v~ arı luğu, halkın memnuniyetini ifade e· kiyor ve başlıyor ailamağa... Anlaşıldı, ki ilan toplama ajanı ol1tn 
L_ t t en l .. h ... -tme ıçın. d H lk wbe . h... 1 1. • t" - Du'"n, dı"yor, s"ıze benim sevgilı" yeg"'e- Mitrofanoriç Ledensof üç bin rul>lclik bir 
JUMJen içeliml S'-elsı"n aön ünu vy- • • k ed" er. a ın rag tı, ası at Kemıyye ı 

l Ba • e 1 · · ıstıra ıyo - nim Vaaili Ledensof seldi. Bu aıece sizle- devlet parasını zimmetine geçirmiş. Bu pa .. 
Fakat Şeridan ile arkadaşı.~ an : - Bütün his e~ı: da ancak aizin ile anlatılır. re ömür ö1üverdı yavrucak. KenclWne bir namla t--.n ortadan yolt olup yen"-
~ ıöz verdikleri bir yere gıdıyorlar _ runı. dedi, he~~ fakat yirmi senelik (Arkası var) tedfın ruhsatiyeai yazsanız olmaz mı) mükemmel btr hayata batlamaia az.met .. 
dı. Özür dileyerek yollarına devam et ·b· dütünebılır. Doktor diyor ki: mif.. Fakat muvaffak olamamıı adamca • 
tJ.ler. }on Skels ı·se bı0 r baıa airdi. Fa· 11-~ -- ı e· ~ - Onun bu öluvermeai, diyor, c;ok ıa- iız. 

kat sinirli idi. Çünkü eseri sahneye ko- Af)Earl yanı hayrettır. Şimdiye kadar nipclır ru- Doktora tam miladı laa yortusu gün• 
nulmadan evvel bir hayli kırpılmıştı. lYll hundan nadıren ölünür. Bundan baıka, kaloşunu geri vermiıler. 
O kadar ki kendisi bile eserini tanı~n~· iKTiDAR 
ınw. hatta kendi eserinden tiksin~~~tı: 
Zaten eserinin Garik'e gönderildıaıın• 
haber alınca sıkılmış, buna tavassulde-
d k · den e-en Corc Filpots'un hare etın . 
. b" . k" w tı Fakat galı· rın ır ın ıaara ugramış · . I 

ba Garik 'den başkası da bu ese_~~ ~ -
ınazdı. Garik eserle derind,.n a)p.a r 
olmu.:, ve nihayet kendisi ile konuşup 

fHTIYAQLIGI 
voK.EDli~ 

P K 1255 Hormobin 
oaıata . . -y k mu• .. Tafsilat: 

anla,;bktan sonra sahneye oy ,. ----------
tu. . iDdi icra MemurJuiunclaaı 

Garik eser hakkında: k J.t. 3 ·hı· üah•-

' 
M .. ern - . . 12/ .. /936 tan ı n 

- Muhtesem bir piyes. u . . Gazetenızın " ··t nunda Em· . ·ı" 'L·e etrnıştı: f ın aon su u 
ınelJ demiş, ve hemen J 8 •• c1·· elt _ -4 üncü say asın . 

b Uz nızın .1.. ında gayrı-
y ı ··t berisini ıraz Sa dıüına ait .. tıf 1 an 

- a nız o e niyet n • 3 3 olması ld. 
tnck icap ediyor. la k ı · yeni numarasının 

c:I tevazu • men u un h 33 yazılmıttır. Taahi-

ÇO&ı< 
E TLi OLUR 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: J 
11 Nisan 936 tarihinden itibaren mevkii meriyete konulan 4281 aayıli 

(Tütün ekaperleri nizamnamesi) nin ahkimı dahilinde Tütün Ticarethane
lerinde veya serbest Ebperlik it1erinde çalıfUl ihtiaaı aahibi kimseler altı 
ay içinde ehliyetname almak mec:buriyetinde olduklarmdan lıtanbul, Sam-. 
ıun ve İzmir' de Temmuz iptidaımda leıtekkül edecek imtlıan heyetlerİD4 
ce tetkik edilmek üzere yedlerindeki vesaiki ,imdiden latanbulda lnhigr}aı' 
Umum Müdürlüğüne bir arzuhal ile tevdi etmeleri ve akai takdirde bu müd. 
deti geçirenlerin bu itlerde çahfamıyacaklan ilin olunur. 

Gönc:lerilecek vesikalar tunlardır: 
1 - Mektep phadetname veya taıdilmameai 
2 - Tercümeihal varakuı ve hüviyet cüzdanı dörder adet fotojraf. 
3 - Hüanilhal varakan 
4 - .FJupetiiJr ,aptıldan müdc:leri ve gördük!eri itleri mübeyyin olar~ 

çabftaklan müeueaelerden alacaklan 'Vesika. (2456) Jon Skels son erece madıg~ını, r k• se ven 
h .. yazı yaz :zım ge ır 

':' nd~ içikn ;en'::p roman yazdığını,h ~·=en~ila:n~o:l~un~u~r·~==========~::::::::::::::::::::=~======ııKKAiİDDml~Nt~C~A~ZUIBiıEE!SiiJi I~ 
••m ıye a ar w isikliklere ra- :,_ 
bu yüzden yapıfacak deg · 

.. k .. her halde eserın 
2:1 o)du~unu, çun u w . · bozacak 
~n 'at bakımından degerı~ı dıgıw nı 
b gıw~ man ' 

ı şey yapılmayaca . d san'atı 
k• lan bır a amın 

1aten san"at ar 0 "hfmal bu-
Lozacak bir şey yapmasına 1 1 

lunmadığını anlattı. k ·• · den 
ahne te nıgın ' 

Carık buna karşı s l· tenviratın-
sahne tezyinatından, sa .ne. Nihayet 
d d bahsettı. 

an uzun uza •ya b ukavele 
k l . )andı ve u m . 

ınu ave e ımza ··himce bar 
·ıe . k nçtan mu ı muharrıre aza . kavelenin 
h. d fakat aynı mu ıaac ayrıl ı, k ... ı değişik -
bir maddesi ile eserde ma ~d 
likler yapılması kararlaş.tırı ı. nıağa 

k piyes oynan 
Muharrir, anca el w ~iklikle-

~ladıktan sonra yapılan Gell.k har -
. . . . )adı. arı ' . 

rın ehemmıyetını an muharrirm 
hin ezdiği bir kahr~an~le sokmuş, 
mevzuuna aykırı bır şe . lamış, 
hundan bafka bütün e9Crl h~!: ver • 

L-·ka bir ma •Y 
~e esere bamuaor . . inde adı Yudes 
ınişti. Meseli eserın •t sahnede, tek 
olan bir luz varda. Bu ızw ·ıe tepiyor -

ltollu bir kahra~• ::f.za böyle bir 
du. Halbuki kendıı~ilakiaı bu kız harı> 
~Y yaptırmamlfll: . kar•ılamıf 11e her 
kahramanını çok JYl hep ayni ıekil
harp kahramanına kaışı 

\11..n lckctımızın tık ve kibar b. yanla• 
nnın memnuniyet ve raibetini kazanaıi 
Venüa Ruju, kremi, pudraaa, cilisı. allıi1e, 
.Urmeaini ltullananlann letafet ve cazıbe
aıİne hayran olmamak mümkün değildir .. 
Emniyet ve itimada pyan Venüs müstah• 
:ıaratı: 

Bcyoielunda tanınmıı ve maruf Karl
man, N. T arika, Şark Merkez ıtriyat ve 
tuhafiye mağazalannda aabbr. 

Deposu: Evliya zade Nureddin Eren.; 
ecza ilat ve ltrİyat ticarethanesi. latu.bul 
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OLUN NAMC,ASI 1 Eski Osmanlı Veliahdı öldü mü, öldürüldü .. 'J mu. 
"Son Posta ,. nın tefrikası: 74 Yaz•n A. R. 

Yaver Cemil için saraya hergün birçok 
jurnallar yağdırılmakta idi 

Yusuf İzzeddin 
intihar etmiştir 

1 Yusuf izzeddin katledilmiştir 
Yazan: Ziga Şakir 

. - 9 - ı k111da neşredilen resmi raporlarla, se· 
Yazan: Ercümend Ekrem 1 - lttıhatçılar, nasıl oıaa paditah farethanelerde mahfuz 1an r 

Abd .. Jh "d ·ı · . ._ o eeıaret 
Demeniz kafidir. O takdirde de der-ılan yaver-anı latUreti plariyarid.,. mü· u amı 1 e geçınemıyece~ler; o- doktorlarının raporları aruında ol. 

hal Seyit Hadi tarafından size bin rİ· la:zım Cemil f,eyin her türlü e•babı r•· - 9 - nu başlarından atarak veliaht Retad büyük fark oldu~ unu i itm · ti De tal 
yal verilecek; ve Osmanlı hudutları • fala oe i.tiralaati temin eclildifi cihetle B u kaçıncı gidif hazırlığıdır~ Kaç ef2ndiyi tahta geçireceklerdir. bu raporların bi~ sure:ininlf ~;ine 
nın haricinde, arzu ettiğiniz yere ka • zoti alıde.i laazreti ıelariyarİye hayır .. .. d:fa .. seyahate niyet edilmif ve - R~ efendi padiph olduğu verilmesi için sefarethanelere adam 
Clar serbestçe geçirilmeniz temin edile- dua ile oturup vakit weçirmea lôzım donulmuşturl Maamafih bu sözler, bu zaman, Yusuf lzzeddin efendi (veli - göndermişti. 
cek; bu suretle size olan muhabbet ve welirken, mumaileyh Cemil efendi nci- haber, alakadarlarda emniyet ve sevinç aht) olacaktır ... Ancak fU var ki; Yu· . 
ihlasımız gösterilecektir. nü nimeti padiıahiye kar11 nankörlük uyandırıyor. Derhal icap eden hazır • suf lzzeddin efendi, haıtadır ... Vakıa (Suretı mahremanede) bydile VU· 

wö.ıererelı; oe muhalazaı için ittihaz hklar görülüyor. hastalığı bugün salah eseri göstermek- ku bulan bu talep, bazı •faret • 
Cenabı Hak; sizin, bizim ve cümle- edilen bütün tedbirlere rafrnen zan ve Şehzade kendisile gidecek olanları tedir. Falat her hangi eebeplerden do- ler tar~fı~d~n (sureti n•Z11rlnede) 

mizin yardımcısı olsun; amin... t tahmine wöre kadın Jriyafetine ,irerek birer birer çağırıyor. Hepsine avuç a- layı bu hastalık artarsa, artık tamamile redd~ılmıştı. Yalnız iki eefaret. ıeh • 
Hak imam olan Seyit Kasımın •ir nmti meçhule firar etmİftİr. ~~ • vuç altın dağıtıyor. Ve: mecnun bir hal alacak; (veliahtlık) zanezdenın. bu ~rz.usu.nu aizlice hariciye 

(San'a) daki vekili mail~yhin. imam ueyah~ difer •• .,ıer - Yabancı memlekete gidiyoruz. kendisinden sakit olacaktır. arctiAnc bıldır~ı.ş; naııl mukabele 

dai 
Seyit İbrahim 

nezdıne fırar ederek zotı akdea laa:s • Hiç olmazsa birer takım daha elbise Bir zamanlar Yusuf İzzeddin efendi etmek lazım geldıgıni öğrenmek üte • 
reti padifahiye oe hüküm.ti •eniyele- diktirin Or d 'll t" . . . ... ka aleyhı"nde Abd""lh "d haf" l"k mi~ Bu 1efaretlere bu talep ~--· . 6 . ._ . . . . a a mı e ımızın yuzu ra u amı e ıye ı e- • -.- • 
rıne ır nareketı uyanıyede 6ulunman çıkmasın 1 ç·· k"" I l . . k den V hd dd" f d" . di f 1. . sında sükut edilmenin daha m.rı- • 
ı"lat" 1. b . J ... .... t un u garp ı ar, gıyıme, u- a e ın e en ı fllD aa ıyetı- l uuuıp 

Cemilin gözleri, (dai) kelimesi üze- ıma ıne me nı ueraKap taK•P ve a- k · · o acağı ··yl ki be be t • 
harri edilerek derde.ti için müteaddit Şam~ ço dıkkat ederleri diyor. nın ~ecrasını değiştirmif; Yusuf iz _ buld so enme. c ra r, uıan • 

rinde takılıp kalmıştı. Bir kaç dakika, mülre:zeler çıkanlm••tır. Bunca lütfu Nıhayet hareket günü gelip çatıyor. zeddın efendiyi saftan hariç bırakacak hha bulunan lttıhat ve Terallt mu· 
bu kelimenin manasını tahlil etmek is- 7 Ek h b k l tedb" l l ra asları da m )ed L_L ___ ]L -itileti padiıahiye JıarJı lıülranı nimet- . sprese ususi ir vagon ta ı ması ır er amaya girişmiftL d"I . . ese en •uwc:rau e • 
tiyormuş gibi düşündükten sonra: · · ·ı· ı mıştı te bulunan Cemil efendinin derduti ıçın cmır verı ıyor. Ayn· d y f f edd" f · 

Y D k b Se iL ... • V y f 1 . . . . ı zaman a uıu zz ın ~ en· 
- aaaa?.. eme izim yit 0- KaVıyyen mel/auz Oe muhtemel bulun • e USU zzeddın, kcndısılc gı - di d b" l } ll ak 0 aralık Bahaeddin Şakir bey 1 

rahim Efendi, dai imiş .. Yani, İsmaili- makla beraber ıimdiden mumaileyh dccek olanları tekrar etrafına toplu - iç" \ ırd~d~.V:.e sal ~ata vubşm. . tanbulda idi. Bu meseleyi du-• 'd 
1 

• 
h kit ti ı k 1 . • U k ın en ı uşunce erının gara etını ı- uy· 

ye mezhebinin en mühim şahsiyetle - a ın a yapı aca muame enın emır yor. zun uzun onuşulup görüşü) • .. t b" 1.. . . maz doğruca Yusuf fzzedd" fendi 
rinden biri ... Demek ki ben, ne zaman- ue irade buyurulma•ı, maruzdur fer- dükten, bol bol yenilip içildikten son- gdao~ ebareban ır lpt anAta~a~ tcket~lıdftı. O gitmiş; artık mazinin L---~-~ perdye 

man ) I • sı su an zızın ne ı e ve- .1UU1UU1& e· 
dan beri İsmaililerin içine düfmüşüm de · ra on ara· 1 ·ı ·· t .. im.. lan b "b Şu cevap gelmişti: _ H ·d. d" fat ettiğini ortaya attırarak efkarı u • ~rı ~ or u uş 0 u il i meeelele--
haberim yokmuş. ay l, ıyor. . mumiyeyi, Abdülmecit oğulları aley- rın urcalanmasından, fayda yerine 

Diye mırıldanmıştı. Yedinci orduyu hümayun Akra~alarınızl~ .vedalaşıp gelın f • hine çevirmekti. zarar geleceğini anlatmıt ı tehzadeyl 
Cemili, derin bir düşünce almıştı. Müıiriyeti celileaine Hepsı çıkıp gıdıyorlar. Yalnız hır 1 bu fikirden vazgeçirmİftİ. 

nöbetçi yaver bırakılıyor. lk defa olarak tecrübe için küçük .. . 
Haberi olmadan içine karıştığı zümre San'ada ikamete memuren gönderi • Şehzade yatak odasına giriyor. Ve bir kitap çıkarılmıştı. Bunda Abdüla- Abdul~~ıd, Yusuf lzzeddin efendi· 
ile bugünkü vaziyetini muhakemeye len Cemil efendinin malaaltUa•ı hu•u· yanında yatan kalfaya: zizin ne şekilde öldürüldüğüne dair bir ye olan ıltıfatım günden güne arttın • 
ba~lamıştı. •un~a telranil wö.teren oe firarına -. • - Git bana temiz bir çamaşır getir r takım deliller ve ~hitler ortaya atıl _ Y~~du. !3u suretle de: hem eultan A : 

Bu düşüncesi, yarım saat kadar de- be6ıyet verenlerin tahlıilıile cümle•İ • diyor. mıştı. zızın ogullarını, hem de taraftarlannı 
vam etmişti. Onda, yanındaki küçük nin divanı har•e te•limi ve haklann • Halayık elinde çamaıaırla dönünce· B . d Abd" lhamid . elde tutmak istiyordu. AbdGlbemldin 

d b. k .. w k 1 k ti "b • .. • ... ·ı T • una en zıya e il sevın- en büyük d" . Y f 1----.:1~ 

~nta an ır agıt a em çı armış; ver- a ı retı mue .. ıre tefKI eclecek ceza- _ Oraya bırak ta dışarı çık. Soyu • . . V d Y f 1 • • • en ışeıı, uıu '7"IWD e . 
w. k 1 1 b" . . l "b. ·ı b b • mıştı. e o esna a uıu ızzeddın c· fendının ger k İtt"h t T -LL• l gı ararı, şu satır ara tes ıt etmıştı: ar tertı ı ı e era er, fırari Cemil e • nup değiscceğiml diyor. f d" ·1 k b l b" .. 1 k . e 1 a ve e~ cem • 

S ' d Se "t lb ah' El di fendinin imam Yahya ile oeyahut J 1• • ' en ı 1 e vu u u an ır mu a atında, yetı mensuplarından ve a..rek --Puı· 
ana a yı r un en ye u K lf b" b" b Abd .. I" · · k 1 d"ld"ıc.• · "d ed e- D1111J fer uilerle 6irlqtirilmemea ••babı a a . ıtta ı u emre de İtaat edip . u azızın at e 1 ••mı teyı e- lardan bir çok zevat ile gö.n---= idi 

Azizim: h d l b k rek • ...,......._ iter neye müteuakkıl İ•e İ•tikmali ue şe za eyı ya nız ıra ıyor: · Bu evhamlı padifa}ı en ziyade mab"uı • 
iyice düşündükten sonra, mektubu- Cemil efendi halrkında Ja diuanı harp- Fakat kapı önündeki bekleyiş git • _Ben, katilleri kanunun pençesine Jardan çekinmekte idi. Şehzade ile te. 

nuza şu cevabı veriyorum. ça ,iyaf,en hüküm ita.ile her tarala İ· tikçe uzuyor. iki, üç, ~ dakika geçi- teslim etmek suretile vazifemi ifa et _ masta bulunan meb'uslann ber hangi 
1 - Tekliflerinizi, kimilen kabule· lan~ pre~•a~ır ~lan i~adei •eniyei haz· yor: Şehzade halayığa işinin bittiğini tim. Fakat, haklarında verilen idam bir sebeple kendisini (Hal') ft bira • 

diyorum. retı ~tllf"h• c~lennden ol':"akla ol- haber vermiyor. hükmünü tatbik ettirmedim. Halbuki deri Rctad efendiyi de veliahtlllrten (ie-

2 T bb l d ff k veclule muamele ıla•ı ehemmıyetle tav- .. k t) ed k y f J eddin fen • 
- eşe üs er e muva a iyet nye olunur. On, on bef, yirmi dakikalar uzadık- duşmanlarım benden intikam almak a ere usu zz e dlyı 

hasıl olduktan sonra, bana temin edi - ça uzuyor; tehzadeden yine acı yok. istediler. Şerif tarafından boidurulan tahta çıkarıvermelerini çok kuvvetli 
lecek olan menfaatlerden, tamamile fe- B;:::!P Nihayet kapının önünde meraktan Mithat paşayı, benim boidurduğumu ihtimal dahilinde görmekte idi. 
ragat gösteriyorum. Ve göreceğim hiz- dokuz doğuran biçare kalfanın sabrı iddia ettile~. işte, hakikat meydana çı· Abdülhamid, bu endifCIİnl cem' et 
metlere mukabil, en küçük bir hediye Saray da telaf içinde idi. Sarayın dıfı ~ük~niyor. Olan~ cesaretini toplayıp, kıyor. Benım haklı olduğum anlafıh- erkanına söylemekten de ~it· 
bile kabul etmiyeceğime şimdiden söz kadar içini de tarassut altında bulun • ıçerıye dalıyor. Bır de bakıyor ki tch· yor. ti. Bir gün kendisini ziyarete aiden 
verıyorum. duran ve padişaha akseden her hadi- zade yatakta. Demİftİ. meclis reisi Ahmet Riza beyle Talat 

Bu işlerde benim mükafatım, yalnız seden istifade çareleri arayan hafiye- Evvela ferahlıyor ve: Sultan Azizin katli etrafında başlı- beye, tchzadelerden söz açankı 
şu olacaktır: - (Nasır Mebhut) tan in- lerAbdülhamide şu mealde jurnaJlar _Demek, diyor,: «Şöyle bir uza- yan bu neşriyat, halkı çok allkadar et· - Görüyorum ki, bizim efendiler 
tikam almak ... Binlerce Türk askerini vermişlerdi: nayımh> dctke~ uykuya dalmış ola- mişti. Ayni zamanda saltanat haneda- de meşruti>:~tten pek çolr. lıtifade edi-
Yemen topraklarına gömen bu adamı cakl nı arasında da bir ded:Lodu bat gös • yorlar. Tabu, buna çok memnun olu· 

(Arkuı var) ~ 
elimle parçalamak, benim için en bü- termişti. yorum. Yalnız, efendilerden bazılan-
yük mükafat olacaktır. --- ' ' - n ·-... • • ·' • '· Fakat biraz daha sokulunca, biraz I . A • . . na farklı muameleler edilditini ifiti • 

daha dikkat ediyor ve görüyor ki ıaeh- ttıhat ve T erakkı ccmıyetı, Abdill· Ba k l b d~ d ğ"I 
Şu andan itibaren askerlikten istifa D T • h cak yorum. na a ırsa u, "iP.. e ı · 

en ı• z y O)) ar J zadenin hali: «Şö"yle bir uzanayım I» mecıde ak kazandıra ve saltanat d" H h lk h d h _ _1 __ ediyorum. Ve sizin davaruzın başına ır. em a ve em e ancoan ara· 
derken dalm111 bir adamın vaziyetine hanedanı arasında münaferet uyandı· sınd b" t k d d"kod la d 

geçiyorum ... Leffen gönderdiğim isti- 1 Ş L E T M E S J T • •• • a ır a ım e ı u ra mey an 
benzemiyor. racak bu neşrıyatı hoş gormem~; ce- verebilir B h . • 

fanameyi siz de münasip bir vasıta ile A ._ • . . l . d b "b" . · ence, cpsıne ııyanen 
ceateaen: Karaköy Köprübatı mıyet.ın gaze. te erm c u gı ı neşrıyat muamele edilmelı"dı"r. Ben, otuz do""rt 

kumandan paşaya gönderiniz. Ve ba- Tel 42362 • Sirkeci Mühürdarzade Gözleri açık, ve o gözlerin karaları aleyhınde hır kaç makale yazıldıktan I "d tt" Amma I 
na da; işe nerede ve kimlerle başlıya- Haa Tel 22740 görünmeyen sabit aklarda bir cam do- . h·•kA ""dah I .. 1 sene on arı ı are e ım. nası 

sonra; ışe u umet mu a e ettırı - tt" , O be b"l" · u:..- b' · i 
cakmış bildiriniz. .. •••• ,. .,.•••I nukluğu var. . b I f d e ımr.. nu, n ı ırım .• ..,, ırın 

... mış; u mese e etra ın a yapılan neş· d"W · t "h t d" Hel 
Selam... Mudanya Hattı Korkuyla, merakla, 11üpheyle, te • . t .. .. .1 . • ıgerıne ercı eme ım. e amca • 

rıya ın onune geçı mıştı. w il ·ı h 1..: _ _1 _ _ı_ • * reddütle sokuluyor: Şehzadenin göğ _ • mın ogu arı c mer um pınıucrımın 

10 Mayıstan itibaren Yaz tarife- sünde garip bir hmltı var. Kalfa daha Lakin; Yusuf lzzeddin efendi, bu (yani sultan Muradın) ailesine, kendi 
San'a bir anda alt üst olmuştu. He

men her tarafta: 

- Haberiniz var mı L Burada sür
gün bulunan Cemil bey ismindeki pa

dişahın yaveri, (imam) ın nezdine 
kaçmış. 

Sözleri duyulmuştu. 

leri batlayacaktır. yaklaşıyor .. ve Şehzadeyi, ürke ürke mesele etrafında konuflllayı adet e - evlatlarımdan ziyade ehemmiyet 'Yer· 
Vapurlar İstanbuldan Cumartesi dürtüyor: dinmişti. Pederinin katledildiğine ka- dim. Onların her arzularını yerhıe ge-
günleri 14 de diğer günler 8.30 da - Arslanım f ı. naat getirmekle beraber intiharına da- tirmeye gayret gösterdim. Sadece, 
Mudanyadan Pazardan maada Ses yok. Halayık biraz daha kuv • ir olan iddiaları da büyük bir dikkatle halk ile temas ettirmedim ... Bu da, sc· 
günler 11 de Pazar günleri 18.30 vetle dürtüp sesleniyor: dinler: söyleyenleri uzun uzadıya is - bepsiz değildi. Tahta çıktığım zaman, 
da kalkacaktır. - Arslanımı efendimizi ticvaba çekerdi. İstanbul halkı adeta ikiye aynlmıftı. 
İıtanbuldan Cuma, Salı, Pertembe Yine ses yok. Efendi, inatla susu • Bir aralık sultan Azizin vefatı hak- (Ark.a nr) 

Kumandan pap, evvela bu havadise günleri kal,lcan postalar Armutlu yor. 
inanmak istememişti. Merkez kuman- ve Mudanyaya uğrayarak Gemli- O zaman kemal bulmuş bir şüphey· li hayatını kurtarmak imkanı henüz ı muradına kaVU§muştur. 
danını çağırarak her tarafta taharriyat ie kadar gidecekler ve Gemlikten le, şehzadeyi boğazına kadar örten vardır. * 
ve tahkikat yapılmasını emretmişti. ertesi günleri kalkıp ayni iskele- yorganı çekiyor: Ve dehşetle görüyor Derhal Etfal hastahanesine telefon Hadisenin içinde yaşıyan en salihi· 

Üç gün süren bu taharriyat ve tah- lere uğyarak İıtanbula dönecek- ki, bembeyaz çarpfın üstünde derin ediliyor. Betir ağa da ,ehzadenin bi - yetdar şahitlerin lutfettikleri bu mev· 
kikattan sonra, nihayet Cemilin kale- 1 lerdir. bir kan dereciği, ölümiin kızıl dili gibi leğindeki derin yaralann üstünü bir suk notlar, bu ölümün aşikar mahiyeti 
den firar ettiği tahakkuk etlemişti. Vapurların Yaz seferlerinde sür- gittikçe uzuyor: bezle iyice sıkıyor; sonra o da tele - etrafına gerilen acaip esrar perdesini 

Şimdi başta kumandan pa~a oldu- atleri arttırılmıttır. Şehzadenin üç defa tehlike atlatan fona sarılıyor.. yırtmağa k&fi gelmiştir kanaatinde • 
ğu halde bütün alakadarlar büyük bir Pazar günleri .lstanbuldan 8.30 da sol bileği bu kan deresinin içinde. Ve Doktorlar yetiştiği zaman Yusuf iz- yım. 
telaşa girmişlerdi. Cemili muhafaza e- kalkan vapur Mudanyaya 12.15 sağ elinde bir ustura: Berber Yani'den zeddin hail hayattadır. Vakıa, bu hadiseyi hayali teferru • 
demiyerek kaçırmak yüzünden şüp • , de varacak ve Mudanyadan 18.30 aşırılan şu mahut ustura. Fakat telaş arasında yalnız kalmak- atile söyleyip uzatmak mümkündür. 
hesiz ki padişahın gözünden düşecek- ı da kalkarak lstanbula 22.30da va- Kalbi duracak gibi daralan halayık, tan bilaistifade Beşir ağanın bileğine Fakat bunu yapmak bana değil, sırf 
ler; ve belki de ceza göreceklerdi. racağından Bursayı gezerek aynı dışarıya koşuyor. Ve koridorda boğu- sardığı bezi koparmıştır. Bu da, kendi bu «tezyin>> ve «tevsiı) san'atile geçi· 

Kumandan paşa, öfkesini kale kapı· gün dönmek İsteyenler bu posta- lurcasına bağırıyor: hayatına karşı beslediği çılgınca kast- nen yazıcılara düşer. 
ları muhafızlarıı:ıdan çıkarmak İste _ dan istifade edc:l>ileceklerdir. - Beışir ağa ... Beşir ağa... deki hudutsuz teannüdünün sonuncu Hem ben, münakaşa götürür hiç biı 
miş: hemen hepsini hepsetmi~ti. Son- ...__ «2486n Beşir ağa, nöbetçi yaver, bu ne za- delilidir. tarafını göremediğim bu aşikar intihaı 
ra da. saraya şu telgrafı çckmi-:ıti: .,.•mm••••••••••" mandanberi uzayan facianın son per- Hekimler ona kan vermek istiyor- vak'ası etrafında bundan fazla emek 

desine yetişinceye kadar, beylerden bi- lar. Fakat bileğine Beşir ağa tarafın - harcamayı, lüzumsuz bir zahmet sa· 
Mabeyni hümayunu cenabı mülukilne 

Bu 'dtabetine 

fS .. n'a) da ikamete memur f,uyuru-

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Rqıp 
Sahipleri: A Ekrem. S. Rqap. H. Lütfi 

ri koşup geliyor. Şehzadenin göğsü ha- dan sarılan bezi koparışı yüzünden a- yıvorum ~ 
la hırlamaktadır. Henüz yaşıyor. Ve kan fazla kanlar, bu sonuncu ümidi de 
neye yarıyacağı belli olmayan netame· boğmuştur. Ve o da böylece malum 

E. E. TALU 
(SON) 
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Baldvin düşüyor mu? 

SON POSTA Sofa 1[ 

Belgrad içtimaı bitti 
fnaiJtere bqiialrii meseleler ı..Jdunda 

(B•flaralı I inci MJyl.Ja) bikald bal fikir' teatisine baflamak DİJetİnde-
IL Bugün milletler üzerinde ı.:..- tat ~ Bunan • • döminyoalarla mıii=rebet• 
~ bulunmad y öriilmiiftiir· Milletler dir. • JÇID 

Eyüp Sabri 
Hırsız çetesi 

Zabıta çiftlikli, yazıhaneli hırsız ıebe. 
keai ve bu tebekenin yaptıia haraızlıklar 
hakkıni:laki tetkiklerine devam etmekte• 
dir. Bu ıebekenin çaldığı mücevherlerden 
bir kısmını Emniyet Sandığına terhin et· 
mit olduklannı dünkü nüshamızda haber 
vermiotik. Bu haberimiz Emniyet ikinci 
şube Müdürlüğü tarafından ehemmiyetle 
nazan dikkate alınmıı. bu yolda da tetki
kata derhal baılanılmııhr. 

( Baı taralı 1 inci aayfamızda) 

Tevfik Rüştü Aras'ın beyanatı 
iSi 1 li .. sirecektar. » 

C...U,.eti eYVli kanunu ..lila e~ •• ıur· lnsilterenİn, Milletler Cemiyeti konae-
lde barelı:ete seçmek için tedb• aJmahdır. . . puarteai sUnkü toplanmmclaki ı..t-

Dıtitleri Bakanı Tevfik Rüttü Aruda hu aktam yirmi kırk beş treniyl• 
Pariee hareket etmiftir. Oradan Cenevreye gidecektir. 

.& L L__.___. y u11Utma· JID•n lan aö le 
~nyaıun Re.de DUJUPUuguau b)aareketine ıeliace, iden fUD 1 • 

..... liaDmdırı> demiftlr. mekle iktifa eyı.m,drı • • 
EJen'in B•yanat• 1<HükUınetin deleselerine .... miktar 

Mi.ter Eden hir aralık fU .özleri .c;yle· itimat talep edenem ta.halde A•am Ka-

Dıt Bakanı iatuyonda heyetler ve Türk gazetecileri tarafından uğur • 
lanmıttır. Tevfik Rüttü Aras hareketinden evvel Avala ajansına ~yanattt 
bulunmUf ve hülisaten demiftir ki: 

cc- Bu seferki toplantı hep.inden ehemmiyetli ve müspet olmuştur. 
llıitar· lııenimM .....,_. oı.aıtm• a. 

• L-L mar&llDID • • eJinİ Rehin Miice•herler Aranıyor 
Çünkü Avrupadalti vaziyet her zamankinden naziktir. Meaaimizin neticesine 
de aramızda hiç bir fikir aynhğı olmadığı anlatılmıttır. "lta)yaya U.,ı tatbik aı...v ... •• ...,.. mit eylerim. Bu itd• MikUmetin Hl'· 

1 -.tice verecek tedbir SüveJt kanaldllll lteat bnJanak PJrimlılml Wr te7 olma,.. 
'-idi idi. Fabl ..... da ........ ..-le· aıldlr.» 
lef 1aarp ol.da. . Cenlibi Afrikanm Kann 

Emniyet lkioc:i Şube Müdürlüiü ilk iı 
olarak Emniyet Sandığı ile belediyenin 
Sandal bedestenindeki Şefkat Sandıiından 
ve rehin mukabilinde iltrazat yapan diier 
müeueaelcrden Eyüp namında bir lr.imae· 
nin mücevher terhin ederek para alıp al
madığını ıormuotur. Bu müeueaelerden 
selen cevaplarda Eyüp namına bir çok 
mücevherat terhfo edilmiı olduğu, fakat 
bu Eyübün mevzuubahı Eyüp Sabri olup 
olmadığının tayini için bazı tetkikat yapıl· 
maaı icap ettiii bildirilmiştir. 

Ballıanltaın yapdılılan illıeJeyahancıLuın Ballıan İflerine lıa"" 
mannı tec11i2 eJaneyg.u 

•Milletler Cemiyetinin Habeşistanı ko· Londra 6 (Husual) - Jqilter•. Do· 
ı.. 1~ . n1 dan cenubt Afrika zecrı ted· 

E. E. Tahı 

Belgratta neşredilen tebliğ "'>'arnadıiuu teeseüfle itiraf etmea. aazım· mınyo arın 
.. L k . l d .... lehinde olduiunu anlatmıı-uu. İngiltere, petrol ambargosunun. o~- bar ere eva .. . 

d 1 Sü C b• Afrika mecliıinde cereyan e- Belarat, 6 (A.A.) - Avala ajamu bildiriyor: 
hlaaı lehinde bulunan yeaane ev ettı. • tar. enu ı • . . 
•e,ı kanalı MiJletler Cemiyetinin karan i· d müzakerede meb ualardan bm 111 •· 
Je L C · · bu en.. .. .. lemittir: cKeJlesini feda etmek· 

Balkan antantı daimi konseyinin befinci içtimaı sonunda &fllitdaki tcblll 
nqrolunm Uf tur: 

a:apatabilirdi Milletler emıyeU cı aozu .oy L'I .. 
lı: · h k la L L ayan bir diktatör, meva.ı ennı 
•ran alamazdı. Cemiyeti ısla etme : ten a.or~m h k 

ccBalkan antanta daimi koneeyi, 4 Mayıstan 6 Mayısa kadar Belgratta
1 

Türkiye Dıt itleri Bakanı ve Balkan antantının halihazırdaki batıkanı ekse
lanı RüftÜ Arasın bafkanlığında beş toplantı yapmıştır. 

-..ı J h' · düıcnı '-aybetınekten korkan aiyaıilere mu a • -•r. ngiltere bu yolda ıasesıne s; 

1•Ptnağa hazırdır.» kak ki ıalip ıelir. » • Kabineai 
dem' İtalyanlara Gön lasilb Nihayet Dlf itleri Bakanı Eden, lf• naı.--•-

tir ~: ~ca 
Roma 6 (Huauıi) - Journale d'ltalia 

•lnailtere, ltalya • Habef anlapnazlığı . fnailterede zecri tedbirleri ıid-

Emniyet Sandığına terhin edilen mü· 
cevherlerin hırsız Eyüp Sabri tarafından 
terhin edilmiş olup olmadığının bilinmeei 
için de hırsız Eyühün annesi ile ve babası. 
nın isimlerinin Sandığa bildirilmesi lizun 
geldiği yazılmı~tır. 

Ruznamedc yazılı bütün meseleler en dost bir zihniyetle münakaşa e
dilmiş ve bunlara, dört memleketin milli menafiinin, Balkanlar emniyetin 
ve Balkan antantının her zamandan daha ziyade sadık kalmak niyetin e 
bulunduğu umumi sulhun idamesinin icap ettirdiği sureti haller veril lf~--- _. L -'eni n dera gazeteSJ ., 

--.naa elde edilen tecrü~ e detlendirmek lehinde bulunanlardan bah-
a1-cQbr. F-'-at Milletler CeaÜJ'etİDİn 1 • d 

tir. 
- pi- ıederken bugün tatbik o unan zecrı tf' --..cal kalmakta cle•am etmesi limn birlerin ilga edileceiini ve bunlarla bera- Eyüp Anneaile Babaamıa 1aimlerini 

Sö:rlemlyor 

Dört dışişleri bakanının müzakerelerine mevzu teşkil eden bütün 

diii tabiidir. Devletlerin modern le~- her timdi lnailtere hükUınetinin de düıe· 
bncla, Milletler CemiJeti beJnehnilel it1eriD .. . • Polis Eyüp Sabriye annenle babasının 

isimlerini sormuş, polisin bu İlimleri aor
masındaki maksadı çabucak kavrayan kur· 
naz hırsız anneıile babuının İlimlerini 
bütün ısrarlara raimen ıöylememiıtir. 

leler üzerinde, aralarında tam bir anlaşma kaydolunmuştur. 

Yunanistanm pakt karşısmdaki vaziyeti 
Drraııizaayonanu temin için eJsemıılir. ceaını yazıyor. 

ltalyanın istili P~ogramı bi~emişJ 
(Boffaralı l ind •ylodo) . . 

lacalı: olan hareket, daha ziyade anzı
hat ... • . . · • · 11• tihdaf eden .. e aaay111n temınını 
:tabıta harelı:itı mahiyetinde oJacalı:br. 

Ayni mahafilde Milletler Cemiyeti· 
hin •azif elinin aana emıit olduiu. çün· 
~ü lhezlt6r cemiyetin mevcut olmıyan 
bir lhemleketi himaye eclemi)'eceii be-
1an edilmeltteclir. 

Bu mahafilde ltalyanın, meselenin 
tefenüatını Fransa Ye lnsiJtere ile ve 
hattl Milletler Cemiyeti ile müzakere 
•hnefe amade olduiu beyan edilmek· 
1•dir. Bu tef enüat, muhtelif menafiin 
hiınayuj sibi ıeylerdir. Ancak ltalya, 
liihıl.atın me~ruiyeti ve halihazırda ta-
1n...._ l~an olan Ha'bep.tamn tak· 
ıirni aı1>i ll'le9C!J)e)eri ıörüf1!1eie yana· 
ıarnaz. 

Ayni mahafiJ, ltaJyan teYessüünü~ 
liabeıiıtanın fethi ile hitama ennemış 
~lduiunu ve bu fethin, bu tevessüün 
~lı: merhalesini teıkiJ etmekte bulun· 

uiunu da kaydetmektedirler. 

Mmoıini'nia BeJanab 
londra, 6 (A.A.) - Musolin~, 

Dai)7 Mail aazeteaiıün hususi mubaha• 
ri • Ward Price» e fU beyanatta bulun· 
lnuıhn: 

İtalyanın Mamrda hic bir aözil ol
nıadıiı aibi ne Sudanda, ne de f'ilis· 
Iİllde hiç bir menfaati yoktur. Size sÖZ 

•eriyorum ki, ha)yanın müıtemlekeci• 
lilte hiç bir iatediii kalmamııtır. Do. 
h Afrika11 zaferi Jtalyayı tatmin edil

::İt devletler ara•ına koymaktadıdr. 
·~'L -:. • • b--,_uki muk• • 0-yaotanın 11yası ve 11& 
de H' .. he yok . ratının tayini kalıyor. iÇ f'lP • • . 
li 'biitün alü.adarJann menfaatı ıkt~
:laaa Y•pılacak en iyi fCY halyan oto~ı
teıiııin bütün Habefiatanda tesisidır. 
8'.lt-ı rnetni Romab zihniyetinden ınül· 
hern olrnalıdır. Topal bir 9U)h m~vzuu 
t.l-aiı olarnaz. Dost memleketlenn e· 
lı:onornilt tetebbüslerine kapıyı kapa· 
-.Yacağız. Bu memleketler arasında 
hitta'bi büyük Britanya ve Fransa da 
-.~rdır. Habeıiıtanı inki§&f ettirmek i.
Çln tnali menabiimiz Milletler Cemı· 
Yetinin istatiatiklcfrinin gösterdiğinden 
~olt daha zengindir. 

Beliti de Ogaden"de daha tali dere
cede bazı askeri harekat yapmak ikt.iz~ 
•decelttir. Fakat ben timdi gözlen~• 
A · · um Ha· ."rupanın vaziyetine çevırıyor . .' , 
dıaeler Milletler Cemiyetinin ıur atle 
tcnsilt'ı 1·· b' kat daha tacil et· uzumunu ar 
llıclttedir. İtalyanlar buna yardım et
rncye hazırdır. Milletler Cemiyeti mev· 
Cut olmalıdır ve olabilir de. Ancak 
Vazifesi kudretiyle mütenaaip kılınmalı· 
dır. 

İta)> a gıub devletleri arasında •.çık 
Ve sarıh bir anlaşma husulüne her an 
lıizınet • d d" Bu devletler niha. e ama e ır. 

Yet bir anlaşmaya varmalıdırlar. Eğer 
bun) d k olurlar· ar aralarında harp e ece 
•a bütün Avrupada medeniyetin yıkıl· 
ltıasını İntaç edecektir. . 

ltalya sulh istemektedir ve dış sıya
.. nnda muılihane eayeler takip etmek-

te devam eyleyecektır. 
lta!Jada .. ,...... 

Roma, 6 (Huauaf) - Bütün ltalya 
Uç sün bayram yapacakbr. Memleket 

bqtanbqa donanmıttır. Adiababa~.a 
ı Jyan bayraia İmparatorun araya u-
ta ct..ı.:. ..ıı..• I . • de dalsalaıuyor. ~ .... at e lf• 

zenn el • h 
ıal olunmu,ıur. Ro?1a s~et en uau· 
ıi nü.Lalar netretmitlerdır. 8usün Ro· 

)naz tenlik ile menul olmuıtur. 
ma ya t! • L-- ı· 

1 Marepl Badoıuo ya ıaanaret ı 
Kn. d .. s· . b 'k telgrafı sön ermiftir. myor 
bar te n • . lı: 
Muaoliıü de ~pli ,eki.ide hare et et• 

ıniftir. uh b. 
Marepl Badoglio ıazete m. ~ ı~-

1 
• b yanatta bulunarak demıştır kı: enne e • 

.Duçe. Adi .. baba)'I ~a~ etmemı 
• n'ıu' yerine ıetırdım. ltal

emrettı, em 
k n'nin ne kaltiliyette oldufunu yan aı e . v 

.. d" .. ltalyan .. ken yacmurlar al
ıor unuz. 

d da;;, ba•lannda. yol üzerinde ça· 
tın a, • " . 
lııtı ve cansiparane harp ettı. ~rtık Y~

. b" . ba•lamak 11ruı ıeldL Bu ıı 
nı ır ııe :ır ••• 

kk. lh ve medeniyet ıııdır.» tera ı, su 
Maretal. Habet fmparatorunun ka-

d v muvaffakiyetler hakkında ev-
zan ıgı k 
velce yaptıiı neıriyata ipret edere 

.. leri ilave etmittir: 
fU soz ff-L· 

ccNec&fİ arka arlı:aya muva -ıyet· 

k d ~ için bugün memleketten 
fer azan ı.,. ·ı 

b. de onun karııaında yenı e 
kaçmı1> ız . . 

') Ad' babaya sırmıt bulunuyo-
yenı e ıaa 

ruz.,. ._ _ __. 
Yapllft Habefiat.a --::U-:~ 
n • 6 (Husuıi) - Dünku ve bu 
.-anı, I 

- k'" tezahürat esnuında talya Kra· 
eun u K 1 
1 n sarayı önünde biriken ve ra ı 
~~ıılayan halk ccya1U1nı> Kral» dedik
ten ıonra «'Yapsın Habetistan lmpa· 
ratoru» diye de baiımııtlardır; 

ltalya hUkOmetlerd~n. Adı~ba
badaki sefirlerını 181"' 

çekmesini istiyecek 
B ). 6 (Hususi) - Roma-er ın, . 

dan gelen haberlere göre Siny?r 
Musolini Habeşistanın ltalyaya ıl-
h k beyannamesini hazırlamakta-

a ı . - . 
d Beyannamenin nefr• uzerme 

dır.) ti . Adisababadaki eefirleri eve erm 
,_ l . · tenecek ve devletler çe.1tme erı ıs 

bunları çekeceklerdir. 

Habeş /mP.ara~o~u 
Bütün hazıne&ı~ı - .. 
Beraberinde goturmu._ş 

""~ (Hususi) - Habef ımpa-Roma, u . d 
Adisababadakı sarayın a ratorunun 

. k ti' -Y bulunmamıştır. hiç bır ıyme ı r-

ı hazinesi bombaıştur. mparatorun .. • 
Bulgaristan goçmenlerı 

Bulgaristandan ge1ecek 0 • Bu sene, ... 
~ooO göçmenin nakJı ıçın. arma -

!~~l~;le yeni bir mukavele i~zala~dı-
t k Bu iş için tahsıs edılen 

g~ mı yazmış ı . f .1 
1 b. 'ki güne kadar ilk ka ı evapur ar ır, ı 

. limanımıza getirm~ bulunacakltır-
yı .. 
dır . 

Bu İlimlerin Eyüpten öirenilemiyece
ği anı.,Jınca Eyüp Sahrinin evine giderek 
ilimlerini anneıinden öğrenmitler ve dün 
akpm geç vakit Emniyet Sandığına bil
dinniılerdir. 

Emniyet Sancltlmda Tenin Uauli 
Emniyet Sandıiında herhangi bir rehin 

mukabilinde para alan adamın ann..iyle 
ibabanrun isimlerini de lı:endi iami sibi def· 
tere kaydettirmeai mecburiyeti vardır. Bu
nun için herlı:ea Emniyet S.ndıiana nüfuı 
tezkereleriyle müracaat etmektedirler. Hır· 
ıız Eyüp Sabrinin de aandıia bu tekilde 
müracaat etmiı olma11 tabii addedilmekte. 
dir. 

Bu mil-ye tifr Jı:~ E,.up taraha• 
dan rehin bıra1u1mıı etya bulunabileceii 
için bir yanlıılıp mahal lcalmamaıı, 'f'e 
terhin edilen mücevheratın h1111zl1k mal 
olup olmadığının anlaplm... ancak Eyü
hün annesiyle, babaaının İlimlerinin her
halde öirenilmeaine Yabeete bulunmakta
dır. Polia tarafından dün aönderilen bu 
İlimler Emniyet S.ndıiında tetkik eclile
cek ve netice buaün kat"iyetle anlatılacak· 
tır. 

Polia her ıemtte evinde hnazlık olan· 
ların mütJiriyete müracaat ederek teıhir 
edilen eıyalan aönnelerini polia merkezle
ri vaaıtaaiyle tamimh etmiftir. 

Heraün muhtelif aemtlerden selen e•
leri aoyulmuı olanlar te,hir edilen etyala
n eörmekte, bunlann içinde kendi etya• 
lan da bulunuraa tesbit •e kaydedilerek 
kendilerine iade edilmektedir. 

E,üp Sabriaia Ç'ıftliiiade Radyo 
T eaiaab Da V U'llllf 

Dün Polis Müdürlüiüne Yümni isminde 
bir genç müracaat ederek demi§tir ki: 

- Ben Eyüp Sabrinin kardefinin yanın
da katibim. Bu adamın İsmi lsmaildir. Is
mail bana bir ay evvel bir radyo verdi ve 
bunu Marmara adasındaki Eyüp Sabrinin 
çiftliğine kurmamı söyledi, ben de adada
ki çiftliğe gittim ve radyoyu kurdum. 

Fakat makine bo:ıuk olduğu için iıleme-
di. ben de lstanbula seldim. Dün lsmaili 
köprü üzerinde gördüm, bana yalvararak: 

- Aman Yümnücüğüm. Sakın ha ma. 
kineyi polise göıürüp verme, radyoyu İm· 
ha et. eier poliı sana bunu nereden aldın 
diye sorarsa Eyüpten para ile aldım diye 
söyle dedi. Ben de ıize haber veriyorum. 

ikinci Şube Müdürlüğü Yümnünün bu 
sözlerini ehemmiyetli bulmuş ve lsmailden 
de ıüphelenerek kendiıinl aramaia başla-
mıştır. 

Bu Gümüt Takım Kimin? 

Yunanistan, daimi konsey azalarının müttefik memnuniyetini mucip ola.
cak bir tarzda, Balkan paktı karşısındaki vaziyetini, bu paktı imzalayan 
devletlerle olan teavün bağlılığının fazlalaştmlması istikametine doğru 
tasrih etmiftir. 

Hudutlar1n dokunulmaz mahiyeti -Balkan antantının •iyaaeti hugünkühudutların dokunulmaz mahiyetin• 
ve emniyete hürmet edilmesine dayanmakta olduğundan, daimi konsey, 
Balkan devletlerinin hulunduklan Avrupa mıntakalarında bunların tam ta~ 
bikını temin için en müessir tedbirleri nazarı dikkate alın11tır. 

Avrupa meseleleri ve Balkan Antantı 
Daimi konaey, Balkan antantının, hiJen mevzuu bahiı beynelmilel büyü~ 

meaeleler kartısındaki noktai nazannı da tasrih eylemittir. 
Daimi konsey, evveli Asamblenin 1936 eylul içtimaı eınumda Cenevre

de ve bilahare biraz sonra da Atinada yeniden toplanmayı brarlattarmıftır, 

Atinaya göre pakt nasll tefsir edildi ? 
Arina, 6 - Belpat koneeyinde, Balkan paktının mAna ve tümulünUn 

atıaiadaki surette tehir edildiii resmi mahafilde teyit edilmektedir: 
• J - Balkan paktı ile bağlı olandevletlere kartı bir Balkan devleti tecavüz 
ettiği takdirde paktın hükümleri tatbik edilecektir. 

2 - Tecavüz, Balkan harici bir devlet tarafından vuku bulduğu takdirde 
Balkan antanb devletlerinden aralannda hususi anlatma olanlar birlikte ha· 
reket edeceklerdir. 

Balkan Antantı ve Koçuk Antant 
Belgrat, 6 (A.A.) - Siyasi mahafil, Balkan antantı ltonferansının uza• 

tılmasından maksat Çekoslovakya hariciye nazırı Kroftanın muvasaletini 
beklemek oldufıunu beyan etmektedir. Balkan antantı mümessilleri ile ki1• 
çük antant mümessilleri arasında Av1upanm umumi vaziyetine dair mÜf'! 
terek ıörütmeler yapılacaktır. 

Koçuk Antant konferansı toplandı 
Belgrad, 6 (A.A.) - Avala ajanaı bildiri}or: 
Küçük Antant konferanaı hu akpm .. at 18 de Yugoslavya hariciye nazın 

Stoyadinoviç'in riyaseti altında Romanya ve Çcltosloı; akya hariciye nazırlarının 

ittirakiyle birinci top)antı11na yapmııtar. Mü:ıakere ıaat 19/15 e bclar ıürmüıtür. 
Konferans yarın müzakerelerine devam edecektir. ............................................................... 

Eytilııin D~- Mmifetı.i 
Eyüp Sabrinin reami dairelerde muka· 

velt:ler tanzim ederek bir çok dolandmcı-
lık yaptıiı da teıbit edilmiftir. ' 

Gazetemizin bu it hakkında 

dün yaptığı neşriyat ta aynca na· 
zarı dikkate alınmış. bu huıuıta da 
tahltikata başlanmııtır. Bu dolandmcıhk 
)ar hakkında polis tarafından bir çok yeni 
İpuçları elde edilmiıtir. Noter ve buna mÜ· 
muil daireleırde yapılan mukavelename 
lerin tetkiki için polis müdiriyeti müddt!i· 
umumilikten mezuniyet ve ıalahiyet al
mııtır. 

Bu dolandırıcılıklar hakkındaki netice 
de bugün veya yarın bütün açıklıiıyla 

mt!ydana çıkacaktır, Eyüp S.brinin dolan· 
dıncılık itinde kullandıiı el'amanlar da 
tesbit edilmektedir. Bunların da bugünler• 
de yakalanmaları muhtemeldir. 

Emniyet Sandıiındaki Mallar Nuıl 
Alınacak? 

Mal aahibi çalınan mahnın bir yere M4 

tılmıı veya terhin edilmit olduiunu öire
nir de iatihkak davaıı açaraa malını İltİr• 

dat edebilir. 
Sanclak Da Zarara Girdi 

Anlattığınız va:Uyette Emniyet Sandı· 
iı da dolandmlmıı demektir. Eğer Eyüp 
Sabrinin Emniyet Sandığına terhin ettiii 
mücevherlerin çalınmıt mal olduğu anla
ıılır, aahipleri de bulunun& bu mallar aa• 
hiplerine iade edilir. O zaman Emniyet 
Sandıiının alacağını Eyüp Sabri aleyhine 
dava açarak istemeai icap tttmektedır. 

Sandıkta Ne Diyorlar? 
Emniyet Sandıiı Elmu luamı Mudurü 

Halim de demittir ki: 
- Emniyet Sandıiı getirilen herhangi 

bir mücevher mukabilinde kefil aramadan 

Dün yine çarııda Muıtafa iıminde bir 
çocuğun elinde S 3 parçadan mürekkep bir 
gümuı yemek tak1mı bulunmuştur. Polis 
Mustafanın \ aziyetini ıüpheli görduğünden 
çocuğu yakalamıı ve sorguya çekmiştir. 

Emniyet Sandığına terhin edilmi~ olan 
mlıcevherlcr:in hırsızlık mal olduğu anla. 
ııldığı takdirde hu~ların istirdat edilip edi· 
lemiyeceği hukuki bir mesele olmuştur. 

ikrazat yapar. Eier bize terhin edilen mal 
hırsızlık ise iı mahkemeye intikal eder. 
Mahkemenin vereceği karara gore mal ) • 
sahibine iade edilir. yahut da satılığa çıka· 
rılır. Biz ıımdiki halde sandıkta merhun 
bulunan muct-vhcrlcr içlnde hınızJık mal 
l ulunup bulunmadığını bılmiyoruz. Bunu 
tetkık neticesinde anlayacağız. 

Fakat çocuk, bunları Sarıycrde Mccit 
namında birinden aldığını söylrmiştir. Po
lis dun ak,.am geç vakit Sanyerde de bu 
mesele hakkında tahkikata başlamıştır. 

Bu gümüs takımlarının da Eyüp tarn· 
fından çalınmış olması ihtimali sözönün
dc bulundurulmakıadır. 

Bu hususta kendisiyle goruştüğumuz 

üçüncü hukuk mahkemesi reisi Muııtaf a 
demiştir ki: 

- Hınıızlık malı bilerek almak 11uçtur, 
fakat bu malın bilinmeden alındığı anlaMı· 
lır ve suiniyet görülmezse ıuç vaziyeti or
tadan kalkar. 

Menemencioğlu Leningratta 
Moıkova, 6 (A.A.) Numan 

Menemem:ioğlu bugün Leningrada 
hareket etmiftİr. Orada iki gün kaldık
tan sonra tekrar Moskovaya dönecek· 
tir. 
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GüZelliğin Baharı 

DİŞLERDiR 
Siz de ~nde iki defa 

RADYOLi __ 
Kullanarak ağzınızdaki baharı 

mu haf aza ediniz. 

RADYOLi 
Dişlerin abıhayatıdır 

::.3 
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Çocuğum iştahsızdır delneyiniz. Sev diğl 
gıdalarla besleyiniz ve bttyütünüz 

Yavrularımz her istediğini yemiyorsa kabahat sizdedir. Onu sevdiği gıdalarla bes,eyiniz. 

Özlü Unlarına Yavrular bagılıgor 

Vitamin-Kalori- Gıda-Kuvvet-Sıhhat 
\ 

Pirinç .-
Bezelye 

Buğday - Patates - Bey~z mısır - Arpa -
- Yulaf - Mercimek - irmik - Çavdar -

Badem - Türlü özlü unları 
Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini btktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve 
kalor.si çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neş'eli, sıhhatli, tombul. kanlı. canlt olurlar. Çabuk 
büyürler. Çabuk diş çıkanrlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARİLE yapılan 
mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI 
nefasetini on sene muhafaza eder. Daıma tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklidlerinden sakınınız. Btışka marka 
verirlerse almayınız ve aldanmayınız. H A S A N MARKASINA DİKKAT. 

H A S A N D E P O S U : ANKARA, lST ANBUL, BEYOGLU 

Mes'ud bir tesadüf 
neticesi olarak bir 

Kimyagerin 
Cildi beyazlatmak 
için şayanı hayret 

bir keşfi 
Parisli bir kimyager, laboratuva

nnda tecrübe ve melekelerle meşgul 
iken tesadüfi olarak kolu üzerine dü
şen biraz «Beyaz oksijen» in beyaz

latıcı bir hassası olduğunu görerek 
hayrette kalmıştır. Cildin kırmızılık

ları ve lekeleri hemen zail olmuş, be

yaz, saf ve açık bir cild meydana 
çıkmıştır. Bir çok kadınların yüzlerin· 
de tecrübe edilmiş ve cildlerini 3-5 
levin daha beyazlatmış ve yumuşat· 

mış ve vücudun nazik ve son derece 
itina edilmiş azalarına tamamen ben. 

zemiştir. 

Hususi imtiyaz olarak bu «Beyaz 

oksijen» (yağsız) beyaz yeni Toka
lon kreminde mevcuttur. Cilde nüfuz 
ve bütün siyah benleri hal ve izale 
eder. Açık mesameleri kapatır ve 

tene yeni ve kamaştırıcı bir manzara 
verir. Beyaz rengindeki yeni T okalon 
kremine bu şayanı hayret «Beyaz ok
eijenı> in ilave· edilmiş olmasına rağ-

- men fiyatı artırılmamıştır. Hemen bu

günden kullanmağa başlayınız ve seri 
ve müsmir tecrübelerini görünüz. 

, Saç dökülmesi ve kepeklerden 
kurtuimak için en müessir ilac 

-/ -
PETRO 

NiZAM-' ---
Zayi: - Şoför ehliyeti ve muayene 

cüzdanım ile nüfus tezkeremi ve içerisinde 

on lira bulunan cüzdanımı ;.ı:ayi ettim. Bu

lanların derunundaki paralar kendisine ait 
olmak üzere insaniyet namına aşağıdaki 

adrese göndermelerini· rica eylerim. 

Ortaköy: Türk Petrol Şirketi 
Bohor Mifon, sicil No: 681 

MPİRİN 
·~ 2 "'e 20 komprlmellk •mbei".~rİA", .... 

bulunuc. 

A.,:.b-alaj ve komprlmelerfn 

üzerinde halisliQin timsali 

olan E0 markasım arayanız. 

• 

----.......-.. 

Krem Balsamin 
Tabiatın bahşettiği gOzelliği kıy

metlendirir. Esmer, kumral, 8UlflD 
her tene tevafuk eden yeetne 
kremdir. Latif kokosile sevimli bir 
bava yaratır. Cilddeki leke, sivilce, 
çil ve buruşukluklari kAmilen etde
rir. Gençlik taravetini haiz ymau
şak ve cazib bir ten yarabr. 

KREM BAL&AMIN YAGU 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN YAGSIZ 
Gündüz için beyHz renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
Gündliz iç:in beyaz renkll 

Bntt.w tanınmış ıtriyat ve tuhafiye 
nı ağazalarıııda vardır. 

ECZANESi BevoQlu - lstanbul .._ _ _, 

.STANDARD 

Standard marka dünyanın her lant1'ında maruf Bruyer pipoları hem gtlzel, 
hem zarıf, hem ucuzdur. 

Uınumt deposu: Sultanhanıam Kebapçı karşısında Sahibinin Sesi. Anado
luda arzu edenleı·e tcdiyeli olarak posta ile gönderilir. Posta Kutusu 180 

Kayıp: - 332 senesinde Fatih Vakıf 
mektebinden aldığım tasdiknameyi kay-

bettim. Yenisini alacağımdan hükmü yok-

tur. (621) 
313 Mehmet Ferit 

Kayıp: - 926 senesi Çatalca ilk mek• 
tebinden aldığım şahadetnamemi kaybet• 
tım. Yenisini alacağımdan hükmfi yoktur, 

Çatalca Tayyare muhasibi O.-. 
oilu Adnan Aala.aer (622) 


