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manya, italya ile beraberi 
-Berlin, Habeşistanın 
ltalyan müstemlekesi 

olduğunu tanıdı 
ltalgtı bugün Haheşistanın illıalc"!ı 
ilan edecek, /ngiltere de Zecrı 
tedbirl•r için metingler gapıldı 

Küçük devletlerin bugün Jtalyaya boyun .efmekt~nse 
Cenevreden çekilmeye karar vemu;leri ~ldemyor, 

Marefa) Badogliyo Adisababadald elçilere yol 
verdi, Harrar yanıyor. 

l>eriıa Plhnbk i91Dde Luledula y... J"llllll W.... 

Hırsızlan Emniyet 
Sandığındaki 

Kral Fuadın vasiyetnamesi 
açıldı, fakat parlamento 
Kralın vasiyetini dinlemi-

yerek Niyabet Meclisi 
•ıh lıahiDeJI -.. azalannı bizzat seçti 

:;-... Yeni Krahn radyoda söylediği nutuk 
Kahire,~ (HUIUll m............_) - Yeni Muır parli...._ t.aı0a 

Wplancla. 
lntileılM din Wten A,.. meclidnde de Vefd fD'kuı kahir elmeriJet b. 

zamn .... AJUUD tayin olunan •aunden mühim lair k•tmın1 paete bat • 
mubanilteri tefkil edi:rorlar. Sabak tp.peldl Ne.im Pap ile timcliki batn
kil Ali Mahir P..- da tayin olunan aa arumd.dlrlar. 

Kral Fuadın vasiyetnamesi 

kadın herifleri tanımayor 
Londra 9 (Hususi) ...,... United Preaı l.ıhablrl bildi

riyor: ltalyan membalan tarafından verilen .malômata 
göre Alma~ya bükômeti Habepstanın ~ l~yan 
müsteınlikesi olduğunu tanımııbr. Fransa ıle lngıltere 
ise Habetistanı müstakil bir devlet olarak tanımafa 
~evam etmektedirler 

mücevherleri Abarayda Kemal Pqa caddeeinde P•·ı 
• • tevniyal lieeei kart1mıda 122 ıwmarah n-

Son PGlla mubanirlennın de oturan Nadirenin s6pe aiindU. ...... 

kr--'ettilderi İz dofru çıkb siren üç kiti terafandan ellerinin ayaklan-
~· mn bailanarak elmu ve ;rUdlderile bir 

lngilt"' ve Fransada kararsaz~k Çiftlik ve ya· 

ı.o..... 8 (Hususi) - Onitecl Pres muhüiri Wldlrl1-:: ltal,. ,ana t ahane lfle~rek 
~•ıhtanı klmilen ilhü ettiğini i1in edeielr MIDeder CemiJ~ lm'9I kitaph, defterli. 
~ ftld ppacakbr. Buna kartı .. __. .,;u.der lraranm ~ .... ete- byıth. kuyutlu 
iM-'· ........... tedltirlerin akilMs6 w•·- teredclltler •• .,or. • hırıızlık yapan 

FAan • --L- bir 1aum secrl tı•irlfta llpla, Wr .._. ipim ' Eyüp Sabri çete - ..,_, __ ,.,,,.,.. 
l -~· lllnllm•yt11W1 ei hakkındaki tah-
- t .... lehindedir. • • -•rtı. •----- Pı h8kV tetkD ............ Wr bnr •••....,_~. lff~ kikat devam et-

~b-1ra11a-•,..ı __ _.met ..... -------~-(~,,__..~-~·:-:iılcl=:"·M7fı-~•-•.) __ mektedir. 

LllParator Kudüste 
Haile Selisiye, Cibu6den aynhrken !": ıı.ı:.ı:· BJ11p llabrinln dtııı 
k d• • • abtedemı·yerek ag" lamış ~ Ey1p ~ tevktr edilen kudevı en ısını z ·- ..... . - nnın Emnıyet 1-all Hakkı ' I~ Sandığında merbun mlcevberi bu • 

imparatoru Adisababadan lunup bulun~~dığını tetkik e~ ~e 
hk orada çete ıewı tarafından terbın edil-

llZaklqbran tren 65 saa! 

1 

,,,_,,_ a iaci •y#ad.) 

yolu 20 saatte katetmiş 
e Dahiliye Müsteşarı 

Adiaababa ile Cibuti arasındaki de- 8 ir çok &Gc.. _cimiz. bir çok·~·n·~- Vehbı· du··n ı·stı·fa etti 
Dlİryolunda trenlerin ıür •ati saatte an- aekrinaiz. sörenek dedıaımaz. 
c:ak on iki kilometredir. Meaafe 780 bir çok- hareketle~ vardır ki. bu~- Ankara, 8 (Huıuei muhabirimiz-
kilometre oldujuııa nazaran fİmendi • lana ııebepleri_.U. ~nalanıu. tarihler•· den) - 1-Waer aldıi'una söre Dahiliye 
fer o yolu ancak 65 saatte kat"etmek • ni çojumuz bilnıeyaz. - MültefUI Vehbi iltifa etmiftir. 
teclir. Nipnlandıiımaz ~,.an ~~ tak~- L--- Lb 1 

F ~ ~ : .... -... nz. Niçin"> aNazar dejmMIH dıye eli· Vehbinin iıtiıa8Ulın IUl u edilip e-
ran11z: e iv•-. ..... ..--- ııw..:-"' yn-ı: dilmediı&i - vakte kadar anla•ılama-lo • fı dan •,.aJ . . tahtaya ,,..rmuz. , .. ıyo•r ... ur • -.- e-s T 

r, ~- tara ? . ı de =kadınlan 8aiımıza ahnz. Niçin, mııtır. 
edilerek , bnCH;iftin epr edılı:ı'eetp • n luaalar ,.. vakittenberi nuıl mek -

o. ~ar ~rkm~ ki ~omotıf maki : tup!apyorlar? Danı nedir. nual taam- 7200 Jirahk 
lliatıne bin T~ verer volu 20 ta mfllll etti) Nelere, nuıl inanınz) 

miktar da paruuun çalanc:hilnı dtin bfkUn 
tafailltile yazmıpak. 

latanbulda fimdiye kadar etine rutlan
mamlf olan bu ciiretklrane eoypnculuiun 
Nadireyi yakından tanıyanlar tarahndan 
yapıldıia unılnıaktadar. 

NMire para)anm na..ı IÜlanmf 7 
Herkeain bir itiyadı oldup aibi Ba:ran 

(Devamı 2 nci ayfam•zda) 

ı.a.., .. , 
Tan1ıi -eserler katliamı 

bafVekalet, tarihi luymtlti olan zaktan ıorünebilmeeı için bir bele
binalann yıkbrılmarnaeı hakkında diye memurunun g6zlerl önGncle ve 
her tarafa kat'I ıl"mirlcr verdiği halde belediye karariyle yıktınlmaktlıchr. 
tahribat devam etmektedir. Milli eeerlerimizi kemiren tahrip. 

Reaimde yıkıldığını sördüiünüz lcarlıiın. önüae .ıeçıuenin zamanı 
yer, Tekirdaimda, adedi üçü p(mi- aelmit ve hattl ~ittir. Hük6me
yen ve ,ehre Türk dampaını vu~ tin takdire değer huuaiyetine rai
mut olan etki ve değerli eeerleri- men, Türk tarih ve san'ati için çok 
mizclen bir hamamdır. acıklı olan facialar devam etnıekte-

atte kat"etmenin" "o~U :;;:~UftUr. Bunlan ve bunlar sibi niçin ve naaJ bir ihtilas 
Gene bir F ranaız. ~t ımpa:ı: di)oe zamao zarpan ıülıınimi:d kurcala -

tor halckmda Cibutideia .ıctl fU yan bir çok ...Uerin cnaplannı 9 un- lzmit ı. (Huauai muhabirimizden) - Bu hamam kötü bir yapı olan dir. Bu yıkıcılığın ününe bt't ıuıet· 
8'1ltı n8frebnektedir: • • cu ..Wf....w.. açJıiumz .(Niçin ve~-

c.ıbuti. 4 Map - Necatit a •O 1111111 • ua ı ..... • 1' rsıll"' 
~l ~ile J7 ldıfilik - .--. ........ ca ..... ..,...,,..,. 

Adapaaan inhiaarlar ....mwbeciai Muam· belediye bina11ıun iki yüz metre U· te ıeçilmeeini 
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Herıün ' Resimli Makale a Aile kavgası a Sözün Kısası 

Balkan 
Ve orta Avrupa 
D~vletlerinin vaziyeti 

* -
B elgrad iki haftadanberi Orta Av -

mpanın siyaset merkezi oldu. 

Dünyanın gidişi karşısında Balkan ve 
Küçük antant devletleri aralarındaki kar -
·,ılıklı taahhütleri bir daha gözden geçir
diler, sulh ve harp ihtimalleri önünde ala
cakları vaziyeti tesbit ettiler. 

Avrupanın en karışık tarafı, harbi do
ğurmağa en müsait kısmı Orta Avrupa ol
duğu için bu konuşup anlaşmalar, sulhu 
idame bakımından, çok faydalı oldu. 

Orta Avrupa devletlerinin dertleri ve 
vaziyetleri nedir? Belgrad müzakerelerinin 
ehemmiyetini anlamak için bu sualin ce • 
vabını bilmek gerektir. 

* Yugoslavya 

B ugünkü Yugoslavya harpten evvelki 

Sırbistandan ve Avusturya - Ma
caristandan ilhak edilen Hırvatis • 
tan ve diğer topraklardan mürekkep -
tir. 

Yugoslavya bir taraftan Balkan, diğer 
taraftan Küçük antant azasındandır. Bu 
dost devletin biri dahili, diğeri harici 
iki derdi vardır. Dahildeki derdi Hırvat. 
larla Sırpların muhtariyet istemeleridir. A
rada aırada Skopçinada ıilah patlamalan, 
dahili gürüt1üler bundandır. 

Harici siyasette Yugoslavya müşkül bir 
vaziyettedir. Küçük antant azası olarak 
Fransanın müttefikidir. Fakat bir taraftan 
da Almanya ile dost geçinmeğe mecbur -
dur. Çünkü evvela Avusturyada krallığın 

geri gelmesini görmektense Viyanada Hit
leri gönneği tercih eder. Saniyen Alman • 
ya Yugoslavyanın en iyi müşterisidir. Al • 
manya, Yugoslavyadan zirai mahsul1er a
lır, ona köprü yapması için Krop fabrika
ııının mamulatını satar. 

Yugoslavyanm ummacısı ltalyadır. Yu
goslavya İstir in bir kısmı ile F uimin ken -
disine ait olduğu iddiasındadır. İtalya da 

Arnavutluk vaa.ıtasile onun böğrüne bir ok 
saplamak ister. Arnavutluk ltalyanın Bal· 
kanlara uzanmıı bir süngü ucudur, ayni 
zamanda Adriyatik denizinin Cebelütta • 
nkıdır. 

Yuıı:oslavyanın dostları: Çekoslovakya, 
Romanya, F ranaa, Türkiye • 

Dost olmak istiyenler: Sovyet Birliği ve • Almanya. 

Düımanlan: İtalya, Macaristan, Arna. 

vutluk, ve Bulgaristan. 

Harp tehlikesi: İtalyanın Balkanlara ya

yılmak İstemesi, Macarlann topraklarını 
geri almağa tetebbüı etmeleri, yahut Avus
turyada krallıiın iadesi. 

* ' 
Romanya 

R omanya Balltan ve Küçük antantın 

en sadık azalarından biridir. 
Cihan harbinden sonra Macaristandan 

büyük bir parça arazi ilhakı suretile büyü

Aile kavgasmın sebepleri bir kaç noktada toplanabilir: Kıs
kançlık, küfüv olmamak, dedikodu, parasızlık, huyıuzluk ve 
saire ... 

:zan bu kavgalar yuvayı yıkacak baJ alır. O vakit macera facia 

fddine inkılap eder. 

Evlenmek hayatın en güç ve en mühim itidir. En basit İfe 

baJlaınadan yaphğunı:z hazırlığın onda birini yapmadan evli. 
lik hayatına gireriz. Onun için evlilik çoğumuz için tehlikeli bir 
maceradır. Eve &'İrdikten sonra kıskançlıklar, huyıuzluklar, 

dedikodular hatlar. Evin ıükWıu bozulur. Kav1ralar bajlar. Ba-

Evlenmeden evvel, hayatın en mühim iıine batlıyacağmızı 

düıünerek uzun tetkikat yapınız. Sağı solu düıününüz. Ve ev

lenmek için lazım olan bilgiye sahip olduktan ıonra evlenm.eie 

tetebbw ediniz. Bu macerayı asgari tehlikeli bir bale ancak bu 
suretle getirebilirsiniz. 

( SÖ_Z_A __ R_A_S_l_N_D_A_) 
Mektepler• cazband 
Konulması 
Teklif ediliyor 

·-------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

Kutbüddinin bir sözü 
ııŞirazlı Kutbüddinıı in yanında, a

damın biri için: 
- Batlamyosun kitabını ıerhetme

ğe başladı.. demişler. 

O adam meğerse cahilin biri imiı. 

Bunun üzerine Kutbüddin de demit ki: 
- Eğer Batlamyosun kitabını bu 

makule bir nahelin şerhetmeğe kal • 
kışacağını Batlamyosun babası bilmiş 
olsaydı kendi kendini hadım eder, 

Avusturyalı bir pedagok, davul, sak • Batlamyosun dünyaya gelmesine ma -

400 kilometr• 
Öteyi 
Aydınlatan projektör 

Şikagoda bir e· 
telttrik şirketi iki 
milyar mumluk bir 
elektrik lambası 

yapmııtır. Limba
nın arkasına 1 met• 

re elli santim kut • 
runda bir ayna tak.
mı§br. Bu suretle 

400 lr.ilometre ötede bulunan bir cismi ıör· 
mek kabil olacakmıt-

Bu ihtiraı haber alan Fransızlar Alman-

sofon velhasıl cazbandın terbiyevi tesir ni olurdu 1 !arın Reni işgal etmelerini müteakip, ıimal 
lerini gözönünde tutarak kabına sığmıyan •----------------,-· 'Ve şark hudutlarını tetkik edebilmek. için, 
zamane çocuklarını okutmak ıçın, ilk R U L M A C A 
mekteplere cazbandın sokulmasını, bahçe· 

lerde tangoların, hızla, ımıAarda da gene ı 2 3 "f, 5 6 7 8 9 
kalbe ferahlık verecek parçaların, mualli
min sesini örtmiyecek kadar pesten çalın- ı 1 
masını münasip görmüştür. 

1 

Q 

• • • 1 
iki cumhuriyetin dUnyaya 3 

verdlklerl ders ~ 

<tAramızdilki her 

Bugüne kadar bir
birlerile düşman o · 
larak yaşamış olan 
Senduminiğ ve 
Haiti cumhuriyet • 
leri, dünyaya bir 

beyanname neşre • 
derek şu sözleri 
söy )emişlerdir: 

ihtilafı hallettik, dün-

5 
6 
7 

8~========~==ıt:=J 
.!:>oıaan sağa: 

bu lambalardan getirteceklermİ§. 

••• 
Bir zabıta fllmlnln muvaffak 

Ölması için ne llzımdır? 
Fransız filmciliğine hız vermek makea· 

dile F raruıada bir müteıebbi.s türemig. Bir 

takım genç ve güzel artistleri toplamış, 

tam film çevireceği zaman ortadan kay • 

bolmuş. Bu tuzağa düşenlerin içinde bu -

lunan Matmazel Mary Marguet nihayet a

damı aramağa karar vermiş, dolandırıcı • 
lıktan tevkif edildiğini haber almıı, ken • 
disini hapishanede ziyaret e.derek filmin 
akıbetini sormak. istemiş. Adamcağız: 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamaılı 

Şehir içinde 
ev basan 

.. 
gupegunuuz 
üç haydut 

( Baf taralı 1 İ•ci •aylamızda) 

Nadire de paralarını daima üç şekilde sak" 
lamağı adet edinmiş bir kadındır: Belin • 
de, kavanoz içinde, şiltesinin içinde. 

Kendisi biraz vesveseli ve korkak ol • 
duğu için buralarda paralarının bulunabi
leceğine ihtimal vermezmi§. Fakat hırııız• 

lar paraları buralardan elleri ile koymuı 
gibi almışlardır. 

«Aman bana bir 1ey hatırla.tmayım> 

Dün Bayan Nadireyi polis ikinci şube• 
de gören bir muharr~rimiz başına gelertı 

bu Amerikanvari haydutluğun tafsilatını 

bizzat kendi ağzından dinlemek istemi~ 

fakat şu cevabı almıştır: 
- Hatırlatmayın rica ederim, o günürl 

tesiri hala üzerimden zail olmadı. İste • 
mem, iste1J1em. Bana oir şey sormayın .•• 
İnpllah bu hainler yakalansın, o zaman 
iıtediğinizi ben size kendim gelerek anla • 
tının. 

Nadire üç cüretkar adamdan hala kork~ 
makta ve gelecek ikinci bir fenalığın önün41 
,onlar hakkında bir söz söylememekle geoııı 

,çeceğini ummaktadır. 

Komtular ne anlattyorlar? 
Nadirenin komşularından Sıdıka, Na• 

direnin ba§ına gelenleri ıöyle anlatmak • 
tadır: 

- Komşum paralarına ve elmaslaruıi 
üç yerde saklardı. Belinde ufak bir kese
de, yatağının altında ve kavanoz içindd •. 
Perıembe günü sabahleyin 9,30 ile on a• 
raaında üç kişi kapıyı çalmıı, ve elektriti 
memuru olup saatini muayene edeceklerini 
söyleyince Nadire hiç bir ıeyden §Üphe • 
lenmeden gelenlere kapıyı açmıı. iki kid 
içeri girmi,, bir arkada§ları dışarıda kal • 
mııtır. İçeri girenlerin biri ıri ve temiz bi~ 
kostüm giymiıtir. İkincisi lacivert elbiseli 
ve ön diıleri kamilen altındandır. 

Saat yerinden .&külüyor 

Bunlar elektrik saatini sökmüşler ve ye• 
re koyarak Nadireden geçen ay verdiği pa.• 
ranın makbuzunu istemişlerdir. 

Nadire yukarıdan geçen ay verdiği pa• 
ranın makbuzunu getirirken ikisi birden ka• 
dmın üzerine atılmıılar, batındaki başör • 
tüyü ağzına tıkamışlar ve çantalarından çııı 

kardıkları bir bayrakla da ellerile ayak • 
larını bağlamışlardır. 

Altın dişlisi. kadının göğsü üzerine otu11 
rarak kıpırdanmasına meydan vermemftc 
diğer arkadaşı da Nadirenin eteklerini kal• 
dırarak belini aramıştır. Nadirenin belin• 
deki kese boş çıkınca, hemen yukarı çık• 
mıt. kavanozun içinde bulunan bir elmu 
yüzükle bir elmas küpeyi almış ve yata • 
ğın altından da 1 O beşibiryerde ile bir ka9 
liradan ibaret olan kağıt paralarını cebine 
yerleştirmiş, aşağı inerek arkadaıının al • 
tında boğulmak raddelerine gelen Nadi • 
renin kulağından küpelerini ve bileziklerini 
' 

tülmüştür. Bunun için de Romanya ile Ma- yanın İçinde bulunduğu buhran ve Av • 

1 • Sene, ayin esnasında ıöyler • 
ler. 2 • En büyüğümüz. 3 • lstanbula ya
kın bir kaplıca kasabası, nota. -4 • Valide, 
rüzgar. 5 - Beygir, beygirin boynundaki 
kıllar. 6 • Mutfaklarda bulunur. 7 - Sinirli-

- Ben iyi bir polis filmi çevirmek iıti· 

yordum. Bunun tabii olması için k.endim 
bir takım tecrübelere giriştim. Tam bu tec
rübeleri yaparken haksız yere yakalan • 
dıml demiştir. de çıkararak bunları da cebine koymuş • 

tur. Bundan sonra iki adam üstlerine çeki 
,düzen vermişler, Nadireye dönerek: 

caristan birbirlerine ezeli düşman gözile rupa devlet adamlarının aczi karşısında be. 

bakarlar. 9eriyete bir ders vermek istedik. insan is- Nazır 

• • • 
olmanın ~olu - Kocakarı cavlağı çekti, demişler V~ 

Romanya zengindir ve halinden mem -
nundur. Almanya ile Sovyet Birliği onun 
zengin madenlerine göz koymuşlardır. Fa
kat zarafetile maruf hariciye nazırı Titü -
lesku memleketinin vaziyetini sağlamlaş • 
tırmayı, bir taraftan Balkan ve Küçük an
tanta bağlılıkta, öte taraftan Sovyet Bir
fiğile dostlukta bulur. Fakat kral Alman 
taraftarıdır. Çünkü kendisi ailece. Alman
dır ve Sovyetlerin düşmanıdır. 

Romanyanın dostlar~: Fransa, Çekoslo
vakya, Yugoslavya, Türkiye, Yunani~tan, 

Polonya. Sovyetlerle Almanlar dosıluğu
!lu kazanmak için uğraşıyorlar. 

!ile 8 • Bir ecza, cemi edatı. terse her müşkülü bertaraf eder.>> • l b' d .kapıdan çıkıp gitmişlerdir. Yukarıdan qaiıya: Fransada yeni mebus ar ır ara a top· 
l Biraz sonra Nadire kendine gelmiş ve 

Nobcl mükafatının, bu iki dı-.vlet cum- 1 • Çıgylık. 2 _ Vermek, dert. 3 _ dadı- lanmış konuşuyorlarmış, söz nazır o mağa 
komşunun yan duvarına bin müşkülatla ya" 

hur reisine verilmesi de bu beyanname ü • nın benzeri, bir arap memleketi. 4 • De. İntikal etmiş, içlerinde bulunan eski bir 
1 k d 1 k k ı ,naşıp patırtı yapmak suretile komşuları im• 

zerine düşünülmüş. mire benzer, sız manasına gelir. 5 • Ku • par amento ur u, C<nazır o ma tan o ay 
b k d .dada çağırmağa muvaffak olmuştur. Ge " 

sun ocagwı, küçücük fena hayvan. 6 - ir şey yo turıı emiş. 
--· ' ' • ......... ' ·•-·• ·····~· • ...... ,_. • .. len komşular Nadirenin bağlarını çözmiiş-
masına göz yumacaklardır. Ye belki de bu Beyn, okun eşi. 7 - Beyaz, bir malın değe-
yoldan Bulgaristan Balkan antantına alı - ri. 8 - Hayran, uzağı gösterir. 9 • Tapmak. 
nacaktır. Dünkü Bulmacanın Halli: 

Dostlrı: İtalya, Macaristan, Almanya. 
Bulgar kralı bir İtalyan prensesi ile evlen
miştir. Musolıni bir gün Bulgaristandan 
Balkan planından istifade edeceğini umar. 

Soldan sağa: 
1 - Si, kaymak. 2 - Acı, nail. 3 - Lama, 

gra. 4 - Kral, mi. 5 - Ana, iç. 6 - Macera. 
7 • Ta, ika:L. 8 • Kel, le. 9 • İlbay, o. 

Yukarıdan a~ağıya: 

«Nasılı> diye sormuşlar: 

- Başvekil olacak kimseler aşağı yu • 
karı malumdur. Daima mecliste ve onların 

.ler, adıncağız rahat bir nefes almıştır. J> 

Nadire hırsızları lammıyor 
Polis ikinci şube memurları dün Nadi .. 

gÖzli önünde bulunarak, mahremiyetlerine ,reye bu şekilde hırsızlık yapan sabıkalıla " 

Soklı'm-k '~-- _ı__ f"\- 1-- - - 1-- J_,, seçe rın fotoğraflarını göstermiş ve fakat Na• 
, u. .1."4.a..&~J..L"'-A&•• ....,, ... "... ua. n.c:aua.y - ı 

cekleri zaman mihaniki olarak, gözleri • dire bu fotoğraflardan failleri tanıyama • 
mıştır. 

Düşmanları: Bulgaristan ve Macaristan. 
Harp tehlikesi: Macaristanın muahede. 11• 

leri yırtması, Almanyanın Balkan!ara sark-

Düşmanları: Küçük antant ve komşula-

(Yarın Merkezi Avrupa devle:leri) 

nin öniine siz gelirsiniz. Bir kere de nazır 
oldunuz mu, sizin için artık ölüm yoktur. 

1 • Salkım, ki. 2 • İcar, tel. 3 - İma, alp. H er gelen hükumet tecrübelerinizden isti-

4 - Alam. 5 - An, na, ay. 6 ·Yağmacı. 7 - fade etmek ister, ve binnelice batapu o 
Miri, eki. 8 - Ala, irae. 9 • icaz, o. mevkiin sahibi olursunuz. 

Dün bu işten dolayı polis tarafından 1 O 
kişi zannaltına alınmı§tır. Bunlar Nadir" 
ile müvacehe edilmiş, fakat bu 1 O kişinİd 
arasında evine gelenlerin bulunmadığını 

ifade ettiğinden hepsi salıverilmi-şlerdir. Na• 
direyi soyan 3 kişi şiddetle aranmaktadıt• 

ması. 

* Bulgariatan 

A vrupada kimsenin ehemmiyet ve. • 

mediği küçük bir Balkan devleti. 
Bulgaristan hiç bir bloka da girmemiştir. 
Onun en biiyük arı;u!fü Neuilly muahede -
'ini yırtmak• ve Adalardenizinde bir mah • 
rece sahip olmaktır. Balkan antantına bu 
emellerini reddetmek istemediği için gir -
meıni~tir. Fakat Balkan devletleri onu 
daima a,.alnrına almağa hazırdırlar. Hatta 

bir ania,rna ile Neuilly rnu<ıhedesini de boz-

İSTER · İNAN İSTER İNANMA! 
Eski telefon tirketinde mütehassıs, müdür ve memur sıfatile 

bir çok lngiliz vardı. Şirket hükômet tarafından satın alınınca 
bu İngilizlerin çoğuna yol verildi. 

30 nisanda eski telefon şirketinin idare meclisi, birinci Va
kıf handaki tasfiye bürosunda hir toplan:ı yapıyor. Bu içtima
da memleketlerine dönen sekiz İngiliz memuruna eıya)annm 

nakil masrafı ve tazminat olarak iki yüz bin lira ikramiye ve

rildiği, buna mukabil Türk memurlarına biç bir fey verilmediği 

öğreniliyor. 

Sekiz memura 200 bin lira, yani adam baıına 25 er bin lira 

tazminat. 

iS TER İNAN 1STER iNANMA l 

Dün geç vakte kadar yakalanamamış • 
]ardır. Faillerin bugün behemehal yakalan" 
malan kuvvetle muhtemeldir. 

Bu soyguncular nasıl ceza görü. }er 1 
Dün hukukşinaslardan bu şekil soygun• 

culuk yapanların cezasının ne olduğunıl 
sorduk. 1>1dığımız cevap şuduc 

- Bu şekilde ev basanların cezası 3 ıııe

neden 1 O seneye kadar ağır hapsi müstc:l• 
zimdir. Sabıkaları varsa altıda 1 i d 1 ya· 
rıya kadar bu eczalar arttırılabilir. Bu bir 
nevi şakavetlİr. 
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TELGRAF HABERLERi • • 

İcra mührü taklit ı C' ' 
edilerek yapılan A\)~E 
dolandırıcılık 1.. 

S.11• J 

E f ·ıt • Al d J Balkan pakh ngı erenın manya an çok kuvvetlendi 

Sordug"' u sualler Bir tapu mem:r: (j•tanbulda 100 Habeş harbi bitti, şimdi de, 
Belgradda gizli bir askeri tane Sarı yani vardır, diyor. Bun- diplomasi mücadelesi 

ı lar ıiclcletle takip edilmez•• llÜnÜn b J 
ngiltere Versay muahedesinin hükümsülüğü hakkında protokol imzalandığı birinde •ırtımudaki ce1teıe •ahip aş ıyor 

Almanyanın ileri sürdüğü delileri reddediyor asılsızdır fıktıklarını llÖrcbiliriz.» i talya - Habeş harbi fi'Jen nihayete er • 
di. Çünkü İtalyanlann kullandıklan 

londra, 8 (A.A.) - lngiJterenin Belçika, cenubi tarki, ve fİmalİ tarki Atina. 8 (Huıuıi) _General Me- Tevkif edilen San Yani adındaki meş • modem silahların karşısında Habeşler da· 
Alnıanyaya vermif olduğu muhtıra, hudutlarındaki devletlerle ademi teca· taksa. dün aktanı saat sekiz b kt hur dolandırıcırun işlediği son marifetin yanamadılar. Bu harbin sona ermesi üze
ınutediline ve ıulhcuyane bir lisanla vüz misakı teklifinde bulunmut olma· Atinaya dönınüttür. I tas d u~~t" a tafsilatını öğrenmiş bulunuyoruz. rine Habeş meliki Haile Selase'yi korkak-
ka.ıerne alınmıatır. ıı keyfiyetini de kaydeder. bakanlar, ıivil ve k 

1
.. y~~ a uBuln Sarı Yani admdaki adam, zahiren, dai- Jıkla itham edenler oluyor. Bence bu it-

M h --r M"ll 1 C · · k aa erı ertmn ve a • re! d t k. d" d' d" "" · 1 d h h k H b U tıra, L--lıca sekiz noktayı ihti- Almanyanın ı et er emıyetme an devletleri 1 ·ı . f d er e a ıp e ıp sona er ır ıgı ış er en am a sızdır. a eş imparatoru, bu da-
--,. • ... • e çı en tara m an kar· kom· ı k · · d b. f J ı b ta etmektedir: girmeğe mütemayil old!lguna daır o- tılalllDlftır. fıtaayona t la ah li Fısyon a a~a geçınır. va a ır tara tan ngi terenin, ö ür taraf-

İn ·ı balih d ı habe L_L• -!--'-la a.. •• L-•--- • op nan a akat hakıkatte tapu işlerinde icat o tan da Milletler Cemiyeti'nin kurbanı ol-gı tere, Almanyantn azır a an r, mevzuu rnmll .DUaiUl nn ....,.,uaauuu tıddetle a1L..-Iamı•lardır lunmadık d ı 'b k -
aaırı· .. h Jd k"' • t k J • • M..J.-L aa., "T • a avere ıra mamıştır muştur. İngiltere, muazzam varlıgile, ona 

ırnı muahedeler aktedecek a e mez ur cemıye mu ave enamesmm c&.a.Kaaa, Balkan antantı elçı'leriyle Nihayet son had:- d k h. ı b" 
ol lmad · • dahili d • h"k" d • • ..-.e e anca ayır ı ır mazlumluğunu müdafaa edecek hisainl jp 0 ıimı sormaktadır. çerçeveıı n e ıcrayı u um e e· ııtaıyon aalonunda yaptağ• kısa bir gö. tesadüf sayesinde yakayı ele vermiş v ·- vermiş, Milletler Cemiyeti ise İngiltereden' 

• ngiltere, Verıay muahedenamesi • ceğini ümit etmeğe müsaittir. fÜfme ııruında Balkan antantımn ce zamandır müstahak olduğu akıb~tee k:ı. geri kalmamıştır.· ltalyayı mütecaviz ad .' 
rıın hükümsüzlüğü hakkında Alman· Almanya, uAlmanvanm cenubi Belgrad konferansında k ku t • vuşturulmuştur. deden elli küsur millet, bu harbin hazır • 
Yan ·ı · ... d ı·u · k"' 'imali k"' h d ti ·· · 1 · •---L n ço vve 
t ın ı en sürmekte oldugu e ı erı 'ar .1 ve f f8f .1. u ~ .arı uzenn· enllllf 0UU'llK çıktağım ve fİmdiye ka- A • Bu tesadüfü hazırlıyan şayanı hayret !anıp, yapılıp bitirilmesine kadar misa • 
eddetrnektedir. deki devletler» tabırı dahılme Sovyet dar ula bu kadar kuvvetli olınamıt hadıse, Sari Yaninin çevirdiği dolapların kının sahifeleri arasından çıkarılacak ahU-

31 Mart tarihli Ahnan muhtıraım- Ruıya ile Letonya ve Estonyayı da bulunduğunu aöylemittir. ~ahiyet!eri hakkında da tam bir fikir vere- mı çıkarıp hakkı ihkak etmek lazım gelir-
~ «Reich» tibiri ile «Alman milleti» ithal edecek olursa umumi bir itilif • Atina, 8 (Husuıi )- Pazartesi gÜ· bılecektır kanaatindeyiz. ken hep birbirine bakmak suretile vakit 

tibiri araamcla fark ıözetİlmif oldu • name akdi gen.İf mikvasta kolaylattı· nü liderler meclisi toplanııcııık ve gene- .. .. * geçirmiş ve Habeş milletinin göz göre orw 
iundan İngiltere hükUmeti, Almanya· rılmıf olur. ral Metakaa.a meclise Belgrat konseyi· Buyukderede bir kilise sokağı vardır. tadan silinmesine iğmazı ayneylemiştir. 
~n halihazırda emf!llefini tahakkuk Hitler notayı tetkik ediyor nin neticelerini bildirecektir. ~~sokakta 1 ve 3 numaralı binalardan bi- Bundan bir kaç gün evvel Avam kama-
etti • M kaaa · rısı ev b" · · d dükkA d rasında cereyan eden ve Habeşistanın iz• 

np ettirmemit olduğunu ve Avru· Londra, 9 (Son Poıta) - Berlin- ela Belgratta gizli bir askeri B d.··~r~~ı e ~n ır. mihlalini intaç eyleyen vekayi münaaebe-
Panın halihazırdaki 11iyaai ve arzi ıta· den bildiriliyor: fngilb; muhtırası Hit- protokol imza edildiği hakkında çıkan adın~a bu. kandın ve .e~m Fyakrı hTissesi Tamo tile bir meb'usla İngiliz hariciye nazın 

8
• 

tü .. .. • 'im ... ba la • 1 da I-.! ır a ına aıttır. a at amo Kos 
sunu tamdığını ve bildbare yapıla - ler tarafından tetkık edı ege f D• '8Y18 an tea.zıp etmittir. taki ismine birisine borçlud V h'. : rasında geçen şu muhavere, cidden üze.-"'•k ur. e ıssesı « 

- • müzakere ve serbestçe muvafakat mıttır. B . bu borçtan dolayı, yedinci icra tarafında~ rinde durulmaya değer mahiyettecJır: 
edılhlif ittifaklarla tadil edilmedikçe bu Fransa memnun 11/garı&tan muahede haciz altına alınmıştır. Nazır - Milletler Cemiyeti'nin bir a· 
statüye riayet edeceiini beyan ve ilin Paris, 9 (Son Posta) -İngiltere ta· Ahkdmını çe /ı f • k Bir gün Sarı Yani, Madam Tamoya mü. zası olmasına rağmen Fransa, Cibuti li • 
edip etm• .... • aktadll' rafından Almanyaya verilen nota bu- J' S e mıgece racaat ediyor, ve: manından Habeşistana silah geçirilmesine 

ıyecegmı aorm • Af 8 (H .. • S d" A müsaade etmemiş. Doğru mudur ? İn "it Alm F ve rada memnuniyetle kartılanmıttır. ına, ususı) - Bu)garıata • - en, ıyor, bana vekalet ver ... Ben 
gı ere, anyanın ransa nm Neuilly muahedesi ahkimım feıh· senin hisseni satayım! Eden - Bu cihet bizi değil, Habeı hil· 

Fransız Kabinesi Küçük antant 
edeceğine dair haberlerin aıalıız oldu- T amo, hissesinin haciz altında bulun _ kumetini alakadar eder. 
ğu dıt bakanlığı mahafilinde be an e· du_ğunu söylüyor, ve. ümitsiz ümitsiz il&ve Nazır - Fransa ile İtalya arasında ev.. 
dilmektedir y edıyor: velce yapılan bir pazarlık iizeıi.nedir ld 

81 K f b•tti• b• t bJ•ğ • · E" ·· 1 1 d b Fransa bu yasağı koymuş. İtalyanlar Cib~ uın komu""nı·stıen·n iştira- on eransı ı ·' .ır e 1 - ger oy e o masay ı, u iıi senden h d ld I evvel ben yapardım!. ti attım bozmıyacaklar, Fransızlar d• 
kini temine çalışıyor neşre I l ınai/ferede Sari Yani, Tamonun aafiyetine gülü _ silah geçirmiyecekler. 

lg :6' yor, ve: Eden - Böyle bir anlaşma bizim riza. 
P . So aı=-& Be rat,8 (A.A.) - Küçük antant Mı h ı I 

•na 9 (Husmi) - sy ..... pupu k . . akdetm' ldu"' l • ecburıA - Marifet, diyor, haciz altında olan ma. m~zın. i a ı bir ~ydir. Biz, Milletler ~ 
lconaeyi Yarın Modem otelde toplanacak· on:nın 1 lf b? .;:; ..... et ·~~m h satmaktır. Yoksa, haciz altında olmıyan mıyetı azası aıfatıJe her zaman vazifem~ 
tar. konseyin M Bluma yeni kabineyi teı· ıeın DefrO unan ır t il'- e • A k l •k ? malı kediler bile satar ı yapmaya hazırız. 
~için kat'ı ..W.iyet vermeıi b~eniyor. hasla fÖyle denilmektedir: s er l mi Bir müddet sonra da, Madam Tamo, OV• * * * 

un Üzerine Blum, Daladiye ile g8rii • Küçük antant devletleri, Avuıtur • • • deki ve dükkandaki hissesine müşteri a _ Habeşistan istilaya uğradık.tan 80nr,_ =:*· ~stler hükômetd) &inne • yanın iıtikWi ve Hababurı hanedanı- Londra, 8 (~~) - lngıliz aake • t:amıya ba,Jıyor. timdi de, türlü rivayetler çıkıyor. 
_._ -..._. lntizaberetlerini eairsemJ • nm tekrar Altanat m•kemına selmeai ri nuıkemab, milli müdafaa lnwYetle- Bunu haber alan alacakh Kostalı:i. der- Bazılarına eöre artılı: zecri tedbirlere 

)'ec1CKJer" • •• • • -..&&..-•--- . • -!l~L ltma alm h 1 ' p . illi aoylüyorlar. meHlelerindelr:i hattı hareketlerini de- nnın lll'U~ı ıçm Rlllll • • a iıe karıııyor, ve Madam Tamoya: devam etmek lüzumsuzdur. Bu aebeple f,. 
arıs 8 - Leon Blum Populaire pze·ıiiftirmİf dejilclr. muı zarun olan efradı bulmak buıu • - Sen çıldırdın mı) diyor. Haciz al • talyanın Doğu Afrikası üzerindeki hakki 

teainde Yazıyor: ' Kil ük tant devletlerinin mevcut ıunda büyük miifkülita uğramakta • tındaki ev satılır mı) tanınmalı ve Milletler Cemiyeti, yeni eaa..! 
Komüniatler, hükfunete iftirakt• imtinaı ah~ bu muabedelerin uke • dırlar. San Yaniden aldığı teminata güvenen lar üzerinden tensika uğramalıdır. ' 

~ecek. olurlusa bizim saflannuzda ve hiç ~uh""kümlerine riayet fdilmealne ve Milli müdafaa kuVYetlerinin arttınl- Madam ~amo: . . Bugüne kadar Milletler Cemiyetini vt 
füPhesaz bizün aaEJarmuz haricincle hiall rı ~ • "'teallik olan nok· maaı zarureti, ıönüllü efradın bünye- - ~vın haczı fekkedılmiştirl diyor. Habeşistanı prensip itibarile haklı göre~ 
olacak hayal İnkiaan çok büyük olacaktır.: k~ll :mıc:t ~det tamda leri itibariyle matlaba muvafık olma- K Üz~~ı~de. ısrar edilen bu kat'i cevap İtalya ve hatta Fransa, böyle bir esası nasıl 

ı taı nazar m V • al da ileri im kted' K ' osta ıyı şüpheye düşürüyor. Biçare a - kabul edebilir~ Sonra, F ransada, bug'u'nkn' 
Du T f t "t k u11maJar m arın n ge e ır. ur a d d h 1 u n Kamutayda kabul e errua a aı. on T • meclisleri önüllü kaydedilmek Üzere _am. er a tap~ ~airesine koşuyor. Ve va· tartlar dünküleri değillerdir. Yeni seçileni 

• Belgrad, 8 (A.A) - Küçük an• •• '~ f d k" d zıyetı anlamak ıstıyor. Karşısına çıkan me- mecliste, ekseriyet solların eline geçmiştir' 
edilen kanunlar tant konferansı di.in ak9am resmen it· mura~t en e ra 1 ... e u?un .an an- mur ona: Ve bunlar, ltalyanın Habeşistan teşebbü ~ 

• Ankara 8 - Bugün Kamutay toplanb· ferini bitirmİf olmasına rağmen, Yu- cak yuzcle kır1'!an apgı bır ~~~ını - Doğrul diyor. Haciz hakikaten fek- ıüne son derece muarızdırlar. Bu sebeple 

4':'1-• ~skeri ve mülki tekaüt kanununun goslavya, Romany.a ve Çekoslovak • ~udel etm~ed.:r~r. Tayya~ec:ıUk ile • kedilmiş. daha dün mütecaviz ilan olunan ltalyaya,' 
bıe lftcı ve ihtiyat zabitlerile, ihtiyat askeri ya dlfifleri bakanları, bugün de bazı mınBazıvazahıyeafilt :: ~ırd b• Ve Beşiktaş icra memurluğunun reımt bu tecavüzünün mükafatı olarak Doğu Af. 
bir:urlan kanununun 3 üncü maddesine teferruat üzerinde kunu9malarda bu - ~ •• : m • • ·~ e ız • mührünü taşıyan bir kağıdı göstererek ila· rikada bir hak tanırlar? Bunlar öyle su . 
~ !•kra ilavesine ve Maliye Vekaleti• l lan:lır. Öjrcnildiğine ~öre bu met uıulünun ilam ihtimalinden bah- ve ediyor: allerdir ki karşılıklarını bulup verebilme} 

tçeaıne 500 b' lir lık tah . ili . unmuf il r_ı. tmektedirler - İşte evrakı. h k"k ll4Q,. m a sı.sat vesıne k malarda Yugo~lavya • e ~oı • 18 • a ı aten güçtür. Bundan dolayidır ki Ha 
kanunları kabul e-=·tir onUf • mik " Bu vaziyet, Kostakinin hayretini ı'yı'ce b .. d 1 . b' . 1 

....... • 
1 
ıovakya arumdakı ekono muna • Prens Starhemberg yakında eıı muca e esı ıtmış sayı abilir. 

L
--h-----. __ L_&ler de mev:ıuu bahaolmuftur. "d' arttırıyor. Biçare oradan da derhal Beşik- Fakat bu harbin diplomatik safhalannı • t d M:UCU R g JO taş icra memurluğuna koşuyor. e IS an a Krofta bu ak.am Praga harekel omaya 1 1 r (D ait karışıklık asıl şimdi kendini göateriyoı 

Y- evamı 1 O uncu •aylamızda) d d r d , _/ 
e hişçiler meydana 

etmİftİr. Paria 8 (Son Poata) - Avusturya &,- c ense:; .i ir. - Selim R.qıp 

~kanldı, 100 kişi yakalandı Zehirli gazlar 
vekil muavini prem Starbembersin 12 Medeniyetin zaferi 
mayısta Romaya siderek Muaolini ile ıö-
riifeceii Viyanad1111 bildiriliyor. 

Lir Var~va, 8 (A.A.) - Polis gizli ltalya ~ill~tler Cemiy~tine Mısır ile Arabistan arasında 
tethıtçi tqkilitı meydana çıkarmlf yenı bır nota verdı 

~~ Yiiz kiti tevkif etmittir· Bunların • Son p-:;) _ Milletler Ce • bir muahede imzalandı 
Çoğu ıuikaıtta bulıınmak üzere Paru 8 ( ~ ~ak etmek .. Ba Kahire 8 (Hususi) - Mısır bükOmeti 

).JcaJanmlfbr. Evlerinde yapılan arq- miy~::lan::-c!:vre,.e ...::e ede: ile Suudi Arabistan hükUıneti arasında yeni 
brıııalarda da mühim miktirda ailib roa • y bir muahede imzalandı. Bu muahedeye gö. 
~e cephane ele aeçmi•tir. c:ektirt • bük" .. t' Milletler Cemiyetine re iki taraf birbirinin hilltUınetini tanımak-

• --.,. talya ume ı . . .. b 1 t . '-
tacl 13 1 k 'teainin e ta ve sıyası munase et er esıe etmededir 

verdiii bir no a er omı z • • 

Polis teşkilatı 
kanunu 

birli pz1ar ~eleaini ıöriipneie aalilıi • 
yeti olmadlfını bildirmek~edir. 

Şarapçıların bir müracaatı 
l\f .. · Ankara, 8 (Hususi) - Bozcaada 
erkız memurlukları kal- şarapçıları Ekonomi Bakanlığına mü-
kacak, maaşlar artacak caat ederek geçen seneki şaraplar • 

Selanikde Grev 
Ve Nümayiş 

işsiz tütün ameJ.-sinden 
ve polislerden 40 yaralı var Ankara, s _ tç Bakanllk taraflndan ha· ~:n bir kısmının satı!mad1ğını bildir • 

aıt-lannı11 bulanan polia tetkilit kanunu li· mişler ve bazı temenniierde bulun • Selinik 9 (Hususi) - Selaniğe civar 
ıiba _kasabalarda bulunan 6000 den fazla iısiz 
1_ •ının ihtiva ettiii eaulara ıöre, mer• muşlardır. 
"~ l'llenıurluğu kaldınlmakta, birinci ko- =.:..._------.--- ,tütün amelesi dün burada hükumet kona-

~rler .. batk.. omiaer, ikinci ko.nıiserıer k_o·. Habeşistandan ılk kahve ğı caddesinde toplanarak gürültü ve nüma-
·-e h 1 yiı yapmiya kalkışmışlardır. Nümayişçiler 
İill r, uçuncç komi.erler komuer muavıru ma su u ,kendilerini teskin etmek istiyen polisleri 

•anını almaktadll' l..iyibaya bağlı kadro • 
ile pol' d d" . 1 __ 1_._ lar Roma 9 (A. A.) - İlk Habeı kabveaı taşlamıya başlamışlardır. Bunun üzerine 
L ıs a e ı çoiafbuna&r.a ve maat . .. . 
lr rnikd -•- kt d A • r-=ı.- ytiklü bir germ dun Taryeateye Vanntfbr. jandarma ve polis kuvvetleri silah kullan-

il ar arttır1UDa a o-. ynı a,..... • . · il M d" • 
e birlikt Ank d •---•- k lis ens· LoyitTneatmo Tnyeate e oıa ııcıo .mağa mecbur olmuş, neticede iki taraf tan 

tir.ıı_ e ara a ıuu,uaca po d . A ta b' · k k 
.. .._ii kanun p • • d "--utava verile- arumda aunı ve mun zam ır aervu , ır kişi ağır surette yaralanmışlardır. Nü-.. _,_ . ro,ıeaı e fta&U ı ed ektir 

..._lir ibclaa ec • tmayişçiler dağıtılmıılardu. 
- • ··~ın aguyorsun, anne? 
- Çünkü muzaffer oldum •• 
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Yeni maliye 
Teşkilatı 

1 

Maliye tahsil şubeleri 
va!ıiye müdürlüklerine 

bağlanacak -Bina vergileri 1 Hazirandan itiha -
ren hususi muhasebelere geçmekte • 
CJir. Bunun için lstanbulda yeni mali • 
ye t~kilatı yapılacak, maliye ,uhele· 
rinden müh'im bir kısmı da belediye 
emrine geçecektir. 

Yeni yapılacak olan teşkiiat 1 Ha· 
zirandan itibaren faaliyete geçecek, 
belediye emrinde işe baŞlıyacak olan 
her semtteki maliye tahsil şubeleri de 
bulundukları semtin bağlı olduğu na· 
hiye müdürlüklerine raptedilecekler· 
dir. 

Bir nahiye dahilinde bir kaç maliye 
tahsil fUbesi varsa bun'lar birleştirile .. 
cek ve her nahiye bir şube tarafından 
idare edilecektir. Yani artık belediye
nin ayrı tahakkuk ve maliye şubeleri 
çalıştırmalarına lüzum kalrnıyacak -
tır. • 

Vergi tahsil muamelatı da yeni yapı
lacak olan bu teşkilatla sadeleştirile • 
cek ve halka gösterilmesi lazım gelen 
bütün kolaylıklara baş vurulacaktır. 

Bir maliye tayini 
Divanyolu Maliye tahsil şubesi ta -

hakkuk başmemuru Faruk gösterdiği 
gayret faalliğinden dolayı re·sen tak· 
dir komisyonu riyasetine terfi ettiril
mit1tir. 

Vazifeşinas yurtdaşa yeni vazife • 
sinde de muvaffakıyetler dileriz. 

Deniz ortasında 
yakalanan hırsızlar 

Evvelki gece sabaha kar~ı denizde 

- Hakkımız Yok Ma? -
Esnafı tuzult •••raflardan 

kurtarmak ıazu11 

D ördüncü Vakıf hanında bir 
müıterek eanaf cemiyetleri bü

rosu vardır. Her eanahn bir cemi -
yeti. her cemiyetin bir umumi ka
tibi, bir reisi, hazan bir binası ve 
b.ülua bir masrafı vıudır. 

Bu cemiyetler kurulduf\& zaman tica • 
ret odasında esnaf ıubesi müdür -
lüiü, belediyede de müstahdemin 
ve esnaf sicil tctkilatı yoktu. Esnafın 
tescili, bunların mazbut bir ıekilde 
çalışmalarının, sılıht ve fenni mua
yenelerinin temini igin bu cemiyet • 
lerin kurulmasına lüzum görü]mÜ§ • 
tü. 

Şimdi her esnaf ticaret odasına kayde
dilmeie, belediye müatahdemin şu
besinde tescile mecburdur ve bu ka
nun icabıdır. Esnaflar bunun için de 
maddi bir mükellefiyete tabidirler. 
Bunun haricinde de cemiyete ıenede 
en az 3 lira taahhüt parası vermek, 
ayrıca da bir takım nakdi mük.el • 
lefiyetlere tabi tutulmak, katibi u -
mumi, reis ma.a11, bina kirası, kır -
tasiye masrafı ödemek vaziyetinde
dirler. 

Bu işlerin dar zamanında devlete olan 
vergi mükellefiyetini bile müşkülat
la ödiyebilen esnafı fu°zuJi masraf • 
lardan kurtarmak lazımdır. 

Esasen esnaf bu cemiyetJerden mem -
nun değildir, taahhütlerini zar zor 
ödemektedirler. Bu vaziyette müş -
terek büro masraflarını kısmak mec
buriyetinde kalmıştar, yakında bi -
nasını da değiştirecektir. Fakat bu 
kafi değildir, işi kökünden hallet • 
melidir. 

Ticaret odasının esnaf ıubeııi müdür • 
lüğü, belediyenin müstahdemin ve 
sicil teşkilatı faaliyete başladıktan 
sonra artık bu cemiyetlere, bu gayri 
resmi teşekküllere lüzum kalmamı§
tır, esnafı fuzuli ve lüzumsuz maa -
raflardan kurtarmalıdır diyoruz. 

çok heyecanlı bir hırsız kovalama Hakkımız Yok M.u? 
vak'ası olmu~ ve üç deniz hırsızından..._ ______________ __, 

biri yakaıanmJfbr. Elektrik abonele-
sabıkalı hırsızlardan izzet evvelki 

gece yanında iki arkadaşı daha oldu- rine müjde 
ğu halde Samatyadaki sandallardan 
birine atlamış ve orada bağlı bulunan 
bütün eandanarı dolaşarak bazısının 
küreklerini, bazısının da yelkenlerile 

Kofra paralan yarı yarıya 
indirildi 

döşemelerini çalarak sandalına yükle- Elektrik Şirketinin, timdiye kadar 
mi,tir. Hırsızlar Samatyadaki bütün şube kirası namiyle her ay aboneler • 
sandalları soyduktan sonra Y enikapı- den aldığı 25 - 50 kuruşluk munzam 
da demirli bulunan Murat reisin rno • para vekaletin nazarı dikkatini celbet
törüne yanaşarak içeri girmişler, baş- miş ve vekalet bu hususta tetkikatta 
altının kilidini kırarak ambardan tay· bulunduktan sonra yeni kararlar 
fa Şevkiye ait bir takım yeni elbise al· vermiştir. Kablo ile cereyan alan 
mışlardır. binalar ayda 12,5 havai şebeke-

Bu sırada motörde yatan Şevki ile den cereyan alan binalar ise ayda 10 
diğer üç arkadaşı hırsızların yaptıkları kuruş vereceklerdir. Bu munzam para 
gürültüden uyanarak hırsızları tut - sarfiyat parasiyle birlikte alınacaktır. 
mak istemi~ler ve hırsızlar da hemen 
sandallarına atlayarak motörden ayrıl
mışlardır. 

Bundan sonra denizde heyecanlı bir 

Yeni ticaret 
mukaveleleri 

yarı\! başlamış, hırsızlar kaçmağa ve Bugünlerde hükumetim-izle Arjan· 
motör tayfaları da hırsızları diğer bir tin hükumeti arasında ticaret müzake
sanc:lalla kovalamağa başlamışlardır. releri cereyan etmektedir. Bu suretle 

On bcış dakika sonra motör tayfaları- iki hükumet arasında ilk defa olmak 

nın sandalı hırsız sandalına yanaşmış, üzere ticaret muahedesi yapılacaktır. 
kürek ve basamaklarla biribirlerine Kendisiyle ticaret muahedesi yapa • 
girmişlerdir. Mücadelede hırsızların cağımız Arjantin hükumetinin mali 
sandalı devrilerek hırsızlar denize dö- vaziyeti çok iyidir. Birinci kanunda 
külmüşler ve her üçü de ayrı. ayrı is- Arjantin maliye nazırının verdiği bir 
tikametlere doğru yüzdüklerinden beyanata göre 935 yılının varidatı 
bunların içinden ancak İzzeti yakala - tahmin edilen miktardan 20.000.000 
mak kabil olınufjtUr. Su üzerinde yü • kağıt Pezoluk Arjantin lirası bir fazla
:ıen Cfyalar toplanmıf ve İzzet de bağ- )ıkla kapanmıştır. 
)anarak sahile getirilmiştir. izzet poli- F enlandiya ile de bir ticaret ve kam-
9e teslim edilm~tir. Arkada;şları aran· biyo muahedesi imzalanmıştır. En zi

maktadır. yade mazharı müsaade devlet esasına 

iki hırsız yakalandı 
Şark Şimendiferleri atelyesinden 

külçe demir çalmaktae suçlu Salih dün 
ikinci sulh ceza hakimi karariyle tev· 
kif edilmiştir. 

* Orozdibak mağazası önünde 

dayanan ve gayri muayyen bir miid -
det için aktedilmiş olan bu anlaşma 
G ay evvelden bir ihbarla muahedeyi 
imzalayan devletlerden biri tarafından 
feshedi1ebilecektir. ------

Halkevinde konferans 
Avramın cebine elini sokarken cürmü· Dün akşam Eminönü Halkevi sa -
meşhut halinde yakalanan sabıkah lonunda lstanbul müzeler müdürü 
yankesicilerden Ali oğlu lsmail hakim Aziz tarafından projeksiyonlu bir 
lrnrariyle tevkif edilmiştir. 1 

konferans verilmiştir. 

Türk kuşu 
/Jersleribaşhyor 

Bugün kaydedilen talebeler 
hocaları ile bir toplantı 

yapacaklar 
• 

Türkku~u talebelerinin adedi son 
günlerde çok artmıştır. Bunlar içinde 
muameleleri tekemmül eden yirmi 
b~ talebe, Türkkuşu muallimi Sav
minin başkanlığı albnda bugün saat 
15 de Türk Hava Kurumu İstanbul 

. · " ':··~ 

MEKTUPLARI 
İddia mutlaka ispat edilecek mahiyette olmalı 

G ültekin imzası altında bir mektup tiremiyeceğiz. Mes'uliyet yalnız kendisin~ 
aldık, memleketimizin epeyce uzak değil, bize de aittir. Fakat bizim asıl çe • 

köşelerinden birinde oturmakta olan bu o
kuyucumuz bir doktorun evvela ihtikannı. 
sonra da suiistimal yaptığını haber ver -
miş, onun suç üstünde yakalanmasına yar
dun etmiş, fakat sonra da o doktoru esir
geyen birinin intikam hissi ile karşılaşmış, 
bize: 

kindiğimiz mes'uliyetin altına girmekten 

ziyade bir yanlııılıkla, suçsuz bir vatandati 

tefhir etmiş olmanın günahını çekmektiı't 

onun içindir ki hu gibi iddialan serdedd 
okuyucularımız, dertlerinin gazete sütun1' 

na geçmesini isterlerse, iddia ettikleri h~4 

_ Yazınız meıı·uliyeti bana ait, diyorl disenin vesikalarını da birlikte gönderme • 
Bu okuyucumuzun iateğini yerine ge - lidir1er. 

k ~ ...,.,..,.~ ,... ......... "'* ~--- 4 .. 

mer ezinde bir toplantı yapacaklardır. Adana beledlr••lnden bir rlc• &lvrlce h•lkı çok mateesalr .• 
Bu toplantıda talebelerin reyl~ri a- Adananın eski lıtasyon mahallesinde o- Evvelleri Huk adı altında tanınan Si~' 

lınmak suretiyle ders ve çalışma proğ- tuunakta olan bir okuyucumuz ııeceleri rice son zamanlarda kaza merkezi olmut' 
ramlan tesbit edilerek pazartesi gü - sabaha .kadar tempo tutan kurbaaa sea • tu. Çok memnundu, fakat §imdi büyük bit 
nünden itibaren tedrisata başlanacak - lerinden muztariptir. Biraz sonra sıcaklar teessür içindedir, çünkü kaza merkezinid 
tır. Şimdiye kadar Türkku~una mü - ilerleyince sivrisinek hücumuna uğnyaca- başka yere alınacağını iıitmiştir. 
racaat edenler 200 kadardır. · ğından da korkmaktadır: Köyün idare heyetinden bir çok imza ~ 

Heybeli camii 
Heybeliadada yapılacak camiin 

yerinde tetkikat yapmak ve müteahhi
de cami yapılacak mahalli göstermek 
üzere dün evkaf mimarları HeybeJia
daya gitmişlerdir. Orada müteahhide 
carniin yeri gösteri1miş ve icap eden 
malumat verilmi~tir. Bir iki gün için· 
de camiin inşasına başlanacaktır. 

Köy mekteplerinde isla.hat· 
Köy ilk mekteplerinin teftişi devam 

etmektedir. Kültür müdüriyle müfet -
tişler Şileye gitmişler, yaptıkları tef • 
tişlerde köy mekteplerinin noksanla ~ 
rını tesbit etrniıŞlerdir. 

Önümüzdeki yıl içinde bu noksan
lar tamamlanacak, ve köy mekteple
rinde islahat yapılacaktır. 

Kurtuluşta iki 
ev yandı 

Dün saat 13 de Kurtuluşta Bozkurt 
caddesinde Enverin fırınında yangın 
çıkmıştır. Yangın fırın odalarında bu
lunan mangalın devrilmesinden ileri 
gelmiştir. Fırının üst kısmı tamamen 
ve yanınc:lak'i 80 numaralı Panayotun 
evi de kısmen yandıktan sonra ateş 
gelen itfaiye tarafından söndürülmüş· 
tür. Tahkikat devam etmektedir. 

Olgunluk imtihanları 
Eski usul bakalorya imtihanların -

dan ikmalleri olan talebelerin imtihan-

ları olgunluk imtihanlariyle birlikte 
yapılacaktır. Bu gibi talebeler hangi 

dersten ikmaileri varsa o dersten ol
gunluk imtihanına dahil olacaklardır. 

Haziran devresinde muvaffak olamaz· 

!arsa Eylul devresinde tekrar kaldık • 

lan dersten imtihan vereceklerdir. 

Yedinci defa ikmal İmtihanına gi -
rip de muvaffak olamıyan talebeler 
lise haklarını kaybetmiş olacak1ardır. 

r-
Nö betçi 

.., 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
İstanbul cibetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (E
sat). Bakırköyünde: (Hilal). Beya • 
zıtta: (Asador Vahram). Eminönün • 
de: (Salih Necati). Fenerde: (Arif). 
Karagümrükte: (Kemal). Küçükpa • 
zarda: {Necati). Samatyada: (Teofi • 
los). (Şehremininde: (Nazım). Şeh • 
zadebaşında: (Hamdi). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galata da: ( Kapıiçi). Hasköyde: 
(Ha.Ik). Kasımpaşada: (Merkez). Sa
nyerde: (Asaf). Şişlide: (Maçka). 
Taksimde: (İtimat, Kinyoli, Tarlaba • 
şı). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adadakiler: 
Büyükadada : (Merkez) . Heybelide: 
{Yusuf). Kadıköyde Söğütlüçeıımede : 

(Osman Hulusi). Muvakkithanede: 
(Saadet). Üsküdarda Çarşıboyunda: 

{İtimat) . 

- Çünkü diyor, ıemtimizde bir bataklık larla bir mektup aldık: 1 

var ki üzeri yemye§il bir yosun tabakası - füze büyük bir heves gelmişti. di • 
ile Örtülmüş, bir hastalık kaynağıdırl O • yorlar. Üç bin liıa sarfederek bir mekteJ1 
kuyucumuz bu derdi söylemekle beraber yaptık, yol açtık, ev yaptırmıya koyul -
çaresini de gösteriyor: duk, diyorlar, ve köylerinin diğerine naza• 

Seyhan nehri sayesinde kum tedariki ran kaza merkezi olmak için haiz olduğıl 
kolay, Allaha ıükür belediyenin çöp ara • iyi vasıfları yazıyorlar, mukayeseler ya ' 
baları da epeyce çoktur. Bir himmet et -

pıyorlar. 

seler · · • İç İşleri Bakanlığının durumu inceliye .. * ceği tabiidir, tavsiye ederiz: Köy halkı de• 
Biz bu mektubu okurken uzun müddet lillerini makine yazısı ile yazarak bir defıC 

Adanada kalmış bir mühendis dostumuz. da asıl salahiyetli olan o makama gön • 
Adana belediyesinin faaliyetine §ehadet e- dermelidir. 
derek: 

- Muhakkak görmemi§lerdir, eminim 
yapacaklardır, diyordu. 

Haydar Karadar1n arizeaL. 
Bu ismi taşıyan bir okuyucumuz Ka • 

mutaya bir temenni mektubu yollamııı, bir 
suretini de saylavlara dağıttıktan sonra bi
ze de yollamııı: 

- Gazeteye yazınız, diyor Darılmazsa 
bu isteğini yapamıyacağız, çünkü diğer O• 

kuyucuları ilgiliyecek mahiyette bulmu -
yoruz. Okuyucumuz arizesını istediği ma
kamlara vermif ya, bununla iktifa etme
lidir. 

. lıt. ikinci illa. MemDJ'luğundan: 

Müflis Bernar Freyman Masa11na 

müracaat eden Hazinei Maliyenin iste

diği 4242 lira 40 kuruı hakkında iflas 

idaresince yapılan tetkikatta alakadar 

olduğu maliye ıubesince evvelce veri • 

len cevapta müflisin yalnız 749 lira 

borcu olduğu bildirilmif ve bu para ka

bul edilmi§tir. Halen tahakkuk ebnİf 

bir alacağın mevcudiyeti anlatılamadı -
ğından 4242 lira 40 kurut alacak kayd 
talebinin davada muhtar olmak üzere 
reddine karar verilmiş olduğu bilin • 
mek üzere ilan olunur. (22845) 

Bütlln İstanbul gençliğinin gOrmesi 
lAzımgelen bir ~ilm 

ESRARENGiZ TAYYARE 
Tayyareciliğe aid en bUyUk film. 

Baş rollerde : 
NOAH BERRYYİR ve sarışın 

JEAN ROGERS 
•• SUMER Sinemasında 

Aynca: P AUL HORBİGER tarafından 

ViYANA GECELERi 
İki film birden 

Suvarede saat 9 1/2 da 

ViYANA GECELERi 

Doktorumuzun cevapları 
Karamanda Hüseyin Sevile: 
- Burun kanaması baıı ağrılarile be " 

raber olduğu takdirde kan tazyikinin art~ 
masından ileri gelebileceği düşünülür. Bu~ 
na karşı yapılacak tedbir bol portakal ye• 
mek ve tansiyonu tedricen düşürecek müd• 
rir ve iyotlu ilaçlar kuUanmaktır. 

Eğer purunda et büyümesi ve şişmesi 
gibi araz mevcutsa arasıra gelen kan Si .. 

zılan yüzde 20 antiseptik mahlulden kıı .. 
nıyan burun deliğine tampon yapmak ..ı• 
retile önüne geçilebilir. 

htanbul Heledıyı.ısi Tepeba11nda Anfi 
~ehirTryatrosu Tiyatrosunda 

111111111111111 akşam sa1: 20,30 da 

111...111 LO~~;AT 
BüyQk operet 

111111111 3 perde 

BugUn 

SARAY Sinemasında 
Görlllmemiş güzel bir filin 

ZEVK GEMiSi 
NANCY CAROLL ve GENE RAY
MOND tarahndan temsil edilmiş 

zengin, lüks ve eğlenceli bir fılm. 

Ayrıca: 

il K. GECE 
GARY COOPER ve ANNA STEN 

Seanstan 2 • 4,40 - 7,20 · ve 10 da 
Zevk Gemisi, 3ı20 - 6 ve 8,40 da 

tık gece. 

Bugün 1 PEK 
SABIŞIN 

Sinemasında 41
------.. 

K A B M B N .. 

, 

MARTHA EGGERTH 
BBB ŞEY SiNiN IÇl?f 

SHiRLEY TEMPLE - GARY COOPER - CAROL LOMBARD 
Fransızca sözlü 

-FERAH Sinemada ' Bugünden itibaren 
lstanbul'da ilk defa olarak 2 büyük ıfilm T 

MASKE L i BAL O 1 DONANMADA CiNAYE 
GUSTAV FROHLlH ROBERT-T A YLOR- JEAN PA RKBH 
İlaveten Paramount dünya haberleri ve MIKE MA VS 

• 
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MEMLEKET HABERLERİ lzmirde bir sarhoş 

kansını, bir köylü de 
arkadaşını öldürdü 

İspanağın deste, kabağın INafianın bir tamimi 

Karısını öldüren marangoz bundan evvel evli olduğu 
kadını da ağır surette yaralamışh 

I 

.1 Jd "' Türklere ait medeniyet tane ı e sah ıgı yer eserlerininbuJunduğuyer-
-------.-. --- lerdeki yollar yapılacak 

Ceyhanda görülüp işitilmemiş bir 
bereket ve ucuzluk var 

Çanakkale (Özel) - Bayındırlık 
bakanlığı bütün vilayetlere yaptığı bir 
tamim ile, Türklere ait eski medeniyet 
eserlerinin bulunduğu yerlere munta· 
zam yo1ların yapılmasını istemekte -
dir. 

lzmir, 8 (Hususi muhabirimizden) - KahramanlRr mahalJesinde bugi.ua 
feci bir cinayet oldu. Marangoz Mehmet namında bir adam 2.~ yaşındaki ka
rısı Hamideyi 6 yerinden yaralayarak öldürdü. 

Uykuyu takip eden ölüm 

Bilhassa, Çanakkalede, dünyanın 
her tarafından her yıl binlerce seyyah 
celbeden Trova harabeleri vardır. 

Bu, medeniyetin 5000 yıl önce Al
tayik bir kavın olan ccTrakfen> tara -
fından tesis edildiğini bir tez olarak 
müdafaa ettiğimize nazaran, bunun 
bir Türk eseri olduğunda şüphe yok • 
tur. 

Hamide, dallna sarhoş olan kocasından bezdiği için annesinin evine ka~ 
mıştı. Mehmet, sabah erkenden Hamidenin uykuda bulunduğu sırada eve 
girmiş, kansını uyandırdıktan sonra bir çılgın gibi bıçakla zavallı kadınıq 
üzerine saldırarak ô yerinden yaralamış ve öldürmüştür. 

Katil koca, cinayeti işledikten sonra adliyeye giderek teslim olmuştur. 
Marangoz Mehmet bundan evvel evli bulunduğu karısı Naciyeyi de ajır 

surette yaralanmıstı. 

Bir cinayet daha 

Bu kıymetli medeniyet eserimizin 
Ç. K. - Ezine yolundan ayrılan 8 kilo
metrelik bir kısmı vardır ki, yaz ve kış 
geçilmesi büyük zorluklar doğurmak
ta, bilhassa yabancılar üzerinde çok 
fena tesir bırakmaktadır. 

lzrnir, 8 (Hususi muhabirimiulen) - Bayındır kazasının Uladi köyün
de öğleden aonra bir tabanca alım satımı yüzünden bir cinayet olmuş, Mu

harrem namında biri, arkadaşı Hiiseyini öldürmüştür. Katil yakalanmlf" 
tır. 

~~~~---------..-..-----------~~~ 

Ceyhan nehri üze rinde değirmen Bu tamim üzerine bu yolun da ya
pılacağı umulmaktadır. 

Koltuk merasimi / Sandıklıda 
Yapılırken imar F aaligeti Ceyhan (Özel) _ İlkbahar ileri - Pazarlarda eski fi~tlarını muhafaza 

ı · h ı bollanmıt. sebzeler ye- eden kuru scbzelerdır. I Damat birdenbire ortadan emış, ma su En . . - -1 .... k Çanakkaleye eski ngiliz tişmiştir. Bu bolluk mühim bir ucuz- 1
Y
1
1 ter?8g

1 
ve yag 

1
1 yoLru lc~y- h 

1
. I kayboldu, aranıyor, Kasabada elektrik 

yapılacak, bir orta 
mektep açılacak 

luğa sebep olmuştur. . nirleri i e yoaurt ar ,aşı acaa auar mu aripleri ge ıyor ar 
On gün evveline kadar, sebze fıat· ucuzd~r w - Çanakkale, {Özel) - Bu ayın 12- bulunamıyor 

l d b .... k b" pahalılık gözo t;.arpı- Halıs tereyaglar 50-::>5 kuruştur. . d (C d 'T'hi S L. ) k rn x. arın a uyu ır ~ . . • .. lO k I sın e unra v. te tar ıne u - Adapazan (\:lzel) _ Adapazannda 
yordu. peynınn ehn ftıyısı50 k uruşa satıl ır. panyasının Lancastria lnginz seyyah h k b b be 

. t esini Geçen a a • uruşa satı an ta- . I 
650 

h l k . er es garip ir gay u t hadisesini 
Son günlerde ise, engınarın an . d' 35 '- ·ı k d" vapurıy e · seyya ge ece tır. tahlil ile uğraşmaktadır. 

7 ba- 7 . . 5 kuru- vuklar, şım ı Jırnruş.ı verı me te ır. B k f'l . b k l - A b Ö 
,5 kuruşa ka gın tanesını B l .. d - b"lh b u a 1 enın aş an ıgını rı urnu tedenberi Adapazarında terzilik eden ' k .1 7 h n 5 kwu· u ucuz uııu oguran, ı assa, u- h . d h d A t I . 

fa, 3 deste ıspana ı e ıya .. kAn dil y·· .. ki d" cep esın e arp e en vus ura ya \e Ziya adlı bir genç evlenmeğe karar 
fa almak kabildir. Maydanos, nane, raya yenı kıs f 1 e.stihen 1 oru erk ır. yeni Zeland sabık K. ordusu kuman - vermiş, Hendekte kendisine miinasip 

·ı - "d ta beda- Bunlar pe az a ı sa yapma ta, d . d"k· M l B" d d 
tere ve derct otu ı e sogan a e . . l k lmak dı anı şım ı ı areşa ır woo yapa- bir kız bulmU§, bununla nişanlanmış-
\radır. bınnetıce ucuz u 0 ta r. cak ve bununla birlikte sabık fngiliz tır. 

H ık • donanma K. Amiral Keyes ve bundan 
Elazizde bir lise Mvşta a evı başka bir takım emekli generaller ve Geçen perşembe günü bu nişanlıla-

• • rütbeli eski muharip zabitan buluna _ rın düğünleri yapılması kar~rlaftlrı!· 

1 k komıtelerı cak1ardır. mış, ge1in alayla damadan evıne getı-yapı aca Ö . . el"k Cemi iki gün KiJye limanında ka- rilmiş, fakat koltuk merasimi yapılaca-El.. . kil ed' Muf ( zel) - Halkevının sen ı - da d d b' d b" da 
aziz (Hususi) - Yem teş ı· . . lacak ve gece gemide balo verilecek • gı sıra _ am.~ .~n . .1r .~n ıre orta n 

len Tunçel" .1,. t yollarının yapılma- kongresı yapıldı, fçtımai yardım şube· t. kayboldugu gorulmuştur. Hemen her 1 vı aye · 1 bd""lb" · d d Ab ır. b 1 sı faaliyet" d etmektedir. Elazız e si komitesine A u arı e e, - tarafta aranmıya ali anan damattan 1 

evam ı....... Ç kk 1 d · den b" · b" b 1 B Ovacık arasındaki yolun geni~liAi ..,.,, dülvehap dede. Sıhhiye memuru Re· ana a e e peymr ~r ız. ır ~ser u unamamıştır. azı 
ınetre olacaktır. sul, Belediye azasından Abdülbaki, zehirlenenler kıms~ler.~ı~a~~n sa~ah t~enile fstan-

Eı .. · d b" ı· binası yapılması ·· b · komitesine Zeki dede .. p . l . bula ındıgını aoylenuşlerdır. Fakat Is-azız s ır ıse muze şu esı ' Çanakkale (Ozel) - eynır erın b I b da d h .. b" h b 
da k ı t im t Yakında intaata K• ~ C"nen Musa Şekip tüccardan I d tnn u za ıtasın n a enuz ır a er 

arar 811 ırı ış ır. a.mıı o • , bakır kaplarda yapı masm an ve maya- ı . t" Zab t z· b"' ""k b" başlanacağı söylenmektedir. b 1 Fethullah, temsil şubesi komitesine ya ehemmiyet verilmemesinden bu ~?k~e~ış ır. ak. ı a ıy~r uy~ ır 
Başka memleketlerde tahsil~• .. u .~k- nüfus başkatibi Orhan, ma· kaplarda yapılan peynirler zehirli olu- ı .at e artlam ta. dza,;a ı gdencbın en 

l1 El .. · ı· ı bu haberı buyu 1 ·ı . mes ut saa arı yaşa ıgı sıra a aşına an azız ı gonç er ]"yeden Tevfik fen memuru smaı • yor Bunları satın alan bir çok kıınse- b " f lAk ld·-· 'lm k d 
b· • ı k .lılam.ıflardır. ı ' . be k · · ) ır e a et ge ıgı sanı a ta ır. ır memnunıyeıt e arT. kütüphane ve neşrıyat şu omıte - ler zehirlenmiş ve canlan zor kurtarı -

sine, maarif direktörü Hüsnü Söyle : mıştır. 
Biğada yeni bir pazar mez, baytar direktörü Hulusi, es~ı • 

Biga, (ÖHI- - Şehrimizin 20 kilo- meclisi umumi azasından Mevlut Bır adamı hayvan ısırdı 
metre batısında bu1unan fpkaiye, na· Güngör. . . .. .. Çanakkale (Özel) - Ayvacık İlçe-
nu diğer Çerkes Yakacık köyünde de Köycülük şubesi ko~ıte~ıne ~.oylu sinin Demirci köyünden Halil, sarhoş 
cumartesi ııünleri bir pazar kurulma- .:ela1 Güngör, Lebip Bıngol, tuccar olduğu halde tahsildar Ahmedin huy-
ğa başlanmıştır. Sıtkı, Nurullah Bingöl, Halil Bozkurt suz hayvanının yanına sokulmak iste· 

bakımından bu h ed' "k d" 1 H Hayvan alım satımı seçilmişlerdir. miş, A m ın ı azını ın emeyen a-
köy pazarı çok kalabalık olmakta, bu ... Jil, alt dudağını ve kolunun bir kısmı-
ıneyanda diğer esnaf dahi faydalan - Bursada tayinler nı hnyv na kaptırarak kanlar içinde 

maktadır. . Bursa (Hususi) - lstanbul sıtma memleket hastanesine getirilmiştir 
Burada mevcut iki un fabrıkasına .. dele cemiyeti fxwkanı doktor /\- - - ----

ilaveten bir de değirmende ince e~ek mucaBursa sıtma mücadele cemiyeti B"ır ihtiyar kadına tecavüz 
. 1 ak tiyle fabrıka sım ·r · taksımatı yapı m sure . reisliğine tayin edilmiş yeni vazı etme 

balı.ne konmuftur. Bu üç fabrıkanın Ayvacığın Yalı Ahmetçe köyünden 
· d başlamıştır. · 9 0 ı d Abd il h 70 d biribiriyle yaptığı rekabet yüzün en Adapazarı emniyet bankası ıdare •> yaş arın a u a • yaşın a 

k l rını ucuz· h · · I k namuslu bir kadına tecavüz etmi tir. ahali istifade etme te ve un a meclisi reisi Cevat fe rımıze ge ere 

Çünkü damatla gelin ailesi arasında 
bir ihtilaf öyle dursun, mahsus bir 
serzeniş bile yoktur. Düğün evi mnte· 
me garkolmuştur. 

Adapazarı hastahanesi için 
müsamere 

Adapazarı (Özel) - Yeni Ay spor 
kulübli temsil kolu, Adapazarı hasta
nesi menfaatine sinema salonunda gü
ze) bir müsamere vermiştir. Elde edi
len hasılat hastanenin inkişafına tahsis 
edilecektir. 

Degirmendere spor klUbU 

1 1 l l Kadın, kanlar içinde hükumet dokto~ ca öğütmektedir. b k ve koza işleri e me.şgu o muş ur. 
an a Türk ticaret bankası Bur- runa müracaat etmiş ve Abdullah ya- du iki yaşına basmıştır. Yıldönümü bü-

Biğada fırınlar azaltılacak Adap~zan hasebecisi Cemal istanbul kalanarak müddeiumumiliğe teslim e- yük merasimle kutlulanmış ve kulübe 

lzmit (Hususi) ~ Değirmenderede 
geçen yıl küşat resmi yapılan Spor yur-

BI. a (Özel) _ Ekmek fiyatlarını sa şu~esı m~led'fmistir. l dilmiştir. yeni idare heyeti seçilmiştir. 
g . . bel d' yakında fı. ~şu~b~es~ın~e~n~a~~,~~·~~======mrı::=:~:=i\';=:~~;=:~;:=~::==,,~~:=;~r;=;========================== ucuzlatmak ıçın e ıye Pazar Ola Has n • Pılyor Ki: 

ı d d . ~ azaltacaktır. Fırınları rın arın a e mı . 
kapanan ekmekçiler bu ite itiraz ettık· 
leri takdirde bir iki sermayedar tara -
fından bir asrt fırın açılacak, 0 zanıan 
fırınların hepsi kapatılacaktır. 

Bursa belediye bütçesi 
B {H A) _ Belediye umumi ursa ususı _ . 

1
. 

l .. b k" bütçeyi 41~ hın ıra, mec ısı u sene ı 
9 

. 
mülhak sular bütçesini de - 9 hın 
lira olarak kabul etmiştir. I 

b -1ı · Annut u 
Gemlik kazasına ag K l 

d lacaktır. ap ı· kaplıcaları yakın a açı ld _ dan 
. . ki makta o ugun ca mevsımı ya aş ' H 1 

b. k I l klar yapılmaktadır. a • ır ço mzır ı k 
kın bu kaplıcalara rağbetini arttırma 
rnaksadile tedbirler alınmaktadır. 

- ı..ı..ıyor u .u u 11 huan Bey, 
afetler ne korkunçtur. 

tab~i J . . ua ... etede o udum : Amerikada 
bir tebrin alb ÜllÜDe gelmifl •• 

l &ııs<J.n ö ey - Ay orada da nu derme 
arıyorlar? •• ' 

1 

Afyon (Özel) -Afyona bağlı San
dıklı kazasında bu sene o1dukça büyük 
bir faaliyet var. Kazanın iman için h.. 
zarlıklar yapıldığı gibf, tenviri için de 
bir elektrik fabrikasının kurulması te; 
karrür etmiftir. 

Kültür işleri de ihmal edilmemekt49 
ve Afyonda yapılma11 tekarrür ede11 
ortamekteplcrden birinin de burada ~ 
çılmasına çalışılmaktadır 

Jlk sene, mektepte ancak bir eınu 
olacak ve talebe sınıf geçtikçe sınıf fa~ 
la1aşarak üçe çıkarılacaktır. 

OUgUnde kavga 
Adapazarı (Özel) - Akyazi nahf.i 

yesinin Süpercn köyUnde bir düğü .. 
esnasında kavga çıkmış, neticede Ak· 
başlı köyünden Hasan oğlu Krunil, 
Diizceli davulcu Dursun oğlu Mehm~ 
di tabanca ile yaralamıştır. Yaralı iz.! 
mit hastanesine kaldırılmış suçlu hak• 
kındada adli takibata baplanmıştır. 

Selamlarımız 
Merhaba, ael&mün alcyküm, 

ıerifleriniz hayırlar olsun, bonjur .• 
- Ne mi aayıyonım? 
Araplar nasıl devenin bin bir adın. 

sayarlarsa ben de ıelimın bin bir cin• 
aini sayıyorum. 

** - Demokratız, ıcrifimiz, ~rafımıa 

yoktur. 

Demeyin, sabahı ıerifimiz de var, ak
pmı ıerifimiz de .. 

** Framıızın: 
- Bonjur .. 
Yani, usta bir terz.inin ıutımıza gÖ• 

re diktiği bonjurdan daha çok kendimi. 
ze yakıııtırdık.. hiç dilimizden düımü • 
yor. 

** Kendimiz ııenciz amma, ııcllimımız ih1 
tiyarlamış: 

Selamün aleyküm 1 

** Seliımıızdn kalmayı, bu kadar ıellm 
arasında kalmaya tercih edeceğim geli• 
yor. 

** Efendi, nğabey, bey birleşti; bay ol· 
du. 

Selamün aleyküm, merhaba, sabahı 
şerifler, fnlnn, filan da birl~ip bir şey 

olsalar dn; nabzına göre şerbet verir 
gibi adamına ııöre selam 
kurtulsak •• 
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6 Savfa SON POSTA 

400,000 İngiliz lirasına bir 
kiinat inşa ediliyor 

Mayıs 9 

Çöken Boğaziçi : 12 

Paçasız,. dalyansız ve 
kalkansız Beykoz! Güneşi, dünyası, ayı ve bütün yıldızları bulunacak, 

yıldızlar arasında asansörlerJe gidip gelinecek, maksat 
halka heyet ilmini öğretmek 

Devrimiz, ilmin kolayca, ucuzca, 

öğrenildiği devirdir. İlim, yalnız bir 
sınıfa mahsus imtiyaz olmaktan çıktı. 
Herkes, hatta tahsil görmeğe, mektebe 

devam etmeğe vakti olmıyanlar dahi, 

artık merak ettikleri her ilmi öğrene - t.lj 

bilir, hatta o ilimde ihtisas kazanarak, / ~ 
yaşayışlarında büyük bir deaişiklik ~ { 

yapabilirler. I 
Medeni mem1ekederde ilmi, her - 1 ~ 

kesin kolaylıkla tahsil edebileceği hale 1 . 
getirmek için her şey yapılıyor. Yalnız \ 
okuma yazma bilenlerin seviyesine 1 , · 

göre yazılan kitaplarla ~e başlıyanlar ; ' 

adım adım seviyelerini ilerletiyor, kül- ' 

türlerini zenginleştirtyor, dimağlarını : 
aydınlatıyor ve bu sayede hayatların- 1 
da inkılap yapıyorlar. ı 

En çetin ilim1erin bile herkes tara -
fından kolaylıkla anlaşılması için kat

lanılan fedakarlıkların derecesini su 
' ' bir kaç misal pek vazih gösteriyor. 

Yapılacak eserin projesi 

Yalvaç esnafı ayni renk ve 
biçimde elbise giyecekler .. 

«Yalvaç belediyesi, marangoz, dülger, 
sıvacı ve duvarcı ustalarının ayni şekilde 
giyinmeleri için bir tamim neşretmıştır. 

Ayni renk ve biçimden elbise giyen usta
ların aded.i günden güne fazlalaşmaktadır. 
Diğer sanatkarlar da muhtelif renklerde, 
fakat ayni biçimde elbise yaptıracaklardır. » 

Bu havadisi okur okumaz gözümün ö
nüne eski esnaf alayları, ve bu alaylarda 
her esnafın kendi sanatına uygun kiyafet ve 
şekillerde geçişi geldi. Acaba Yalvaç bele
diyesi kasaba esnafını muhtelif renklerle 
birbirinden ayırt ederken neler gözetmiş
tir. Hatıra ilk &elen hiç şüphesiz ki iş ile 
o]an alakaşıdır: Mesela kasaplara kırmızı, 
manavlara ye§İl, sütçülere beyaz, kömür -
cülere siyah, meyhanecilere şarabi renk .. 
ler tahsis edilebilir. Sonra, her sanatı za -
rif bir nükte ilo anlatan birer de işaret ila
ve edilebilir. 

.. * * 
Beykoz, bir zamanlar Bitini kralı Aminiküsün İsmini 
taşımış olan ihtiyar belde ... Eğer içinde uğulduyan, 
motörden bir kalbin olmasa bu noktanda bulunan 
bir insanın yirminci asırda yaşadığını anlatacak 

bir emare bulmasına imkan ~y_o_k_tu_r ____ . 

Yakında Amerikanın Şikago şeh -

rinde bir dünya sergisi açılacaktır. Bu 
sergide 400,000 İngiliz lirası masrafla sında bulunduğunu ve nereye gide - muştur. Ben burada ondan bir asır sonra, 

b k ceğini anlayacak, diğer yıldızların na- üçüncü Mustafa zamanında, padişahın bir Harap Beykozdan bir ıörünüt 

Bana eski eanal alaylarını hatırlatan bu 
havadisten söz açarken eıki esnaf alay • 
larmdan birini anlatmaktan kendimi ala • 
""'ıyacağım. Dördüncü Murat zamanında 
yapılan büyük esnaf alayını Evliya Çelebi 
Seyahatnamesinden hemen herkes oku -

ir ozmosarium yani bütün kainatı 
d sıl hareket ettiğini görecektir. kızının doğum şenlikleri sonunda yapıl - Paçası, dalyanı ve kalkanı ile meıhur o- sıl kalabalığı da bu fakirlerden başkası de• ünyası, güneşi ve yıldızlari]e gösteren 

Bu yeni fen abidesi, adeta bir alem- mış alayı nakledeceğim. lan Beykoz iskelesine yanaştığımız zaman iil. ve bunların nasıl hareket ettiklerini 
dir ve kainat hakkında hiç bir şey bil- Hicri 11 72 yılında yapılmış olan ve on vapurdan Beykoza çıkmak için geniş tab - * 

canlandıran bir abide vücuda getirile- b"l ~ l k J l h k gün on gece sürmüş ~lan donanmanın so- laları kalkan balıkları ile dolu balıkçıların Beykoz çayırındayız .• İstanbulun en eski cektir. meyene ı e en mug a mese e er a - b k 
1 kında dürüst bir fikir verecektir. nuncu günü üyük bir esnaf alayı tertip bizden evvel iskeleye çıkmasını bekledi aiaçları burada olsa gerek. Oyu muş göv-

Bu suretle heyet ilmine zerre kadar G b b edilmiş, ve gecesinde de büyük bir deniz dersem belkı· bana inanmazsınız. Fakat va- desinden birinin içi bir eşek ahırı olan mu· ene inanın üyüklüğünü anlat -
aklı ermiyen kimse her şeyi gözüyle k k d . d I k donanması yapılmıştı. zı"yet böyledir. azzam bir agv acın karşısına geçerek, ahır • ma için at esın e o antalar, holler, 
görecek ve anlayacaktır. Esnaf alayında her bir esnaf sa"natlarına Yalnız bu değil, Beykozun meşhur pa • ]arın en şairanesine malik olan bu talihlt 

oteller bulunduğunu söylemek kafi -
Almanya He Amerikada buna münasip rengarenk esvaplar giymişler, çasını yemek için de bir paçacı bulamadı - hayvana bakıyoruz. Ortalık tamamile ees· 

benıer eserler vardır. Bunların biri bü- dir. «nice etvarı garibe ve nice eşkali kahka ~ ğımızı ilave etmek mecburiyetindeyim. siz. Küçük bir kız çocuğu kurumuş bir çeş-. 
tün seyyar ve sabit yıldızların nasıl İlmi bu derece kolaylaştırmak, hal- haferma ıı ııöstererek alaylar tertip et • Beykoz iskelesinin karşısındaki bütün lo- menin oluğuna yatmış uyuyor. İleride yeşil 
hareket ettiğini gösteren bir Planeta- kın f~.n .~~lt~rü~ü yükseltir: Halkın 1 nıişlerdi. Bütün .esnaf çıra~ları kırmızı şal- kantalarda beyhude paça aradık, ve bu - çayırların ortasında yarı çıplak çocuklar~ 
rium"dur. Öteki bütün dünya k~t'aları- fen kulturunu yukseltmek ınsanların l lar sarınıp al mıntanlar iıymişlerdi. lstan- lamadık ve bulamayınca talihimize küserek kazları kovalıyorlar. 

b h ı 1 daha iyi yaşamalarını, daha iyi dü- bul esnafı şafak ile beraber Sultanahmet beyin yedik. ileride bir bostan dolabı dönüyor .. Da· nı, ütün ususiyet eriy e aösteren bir 
s,ünmelerini temin eder. meydanında toplanmışlardı. Her sınıf es- Şunu da kaydetmeden geçemiyeceğim ki ha ileride bir tahta köprü ve onu geçince, küredir , 

naf, önde atlas bayrakları, ardında para bizim bu Boğaziçi gezintileri hakikaten İşti· kocaman bir fabrika ... Beykoz deri fab- , 
Fakat Şikagoda yapılan Kozmosari- Üniversitede konferans ile tutulmuş duacılar ve hanendeler, onun hamızı korkulacak kadar açtı. Ve bana öy- rikası. 

um çok mühimdir. Çünkü bu eserde ardında ustalar, daha sonra çıraklar ve en le geliyor ki bu buhran zamanında Bo - Motörün gürültüsü bu kim bilir kaç YÜll 

Küreiarz fezadaki mevkii ile diğer Zürih üniversitesi eski rektörü pro- geride tahtaravanlar üzerinde kendi sanat- ğaziçinin rağbetten düşüşüne sebep deniz ıenelik ihtiyar ağaçlann ve tahta kırık1 
yıldızlarla arasındaki münasebet ile fesör Flciner tarafından dün akşam larını teşhir için ayrılmış bir grup ile kafile havasının iştihaları bu kadar fazla açması köprünün bostan dolabının gıcırdayan se• 
göze çarpmaktadır. saat 16 da üniversite konferans salo- kafile alay göstermişlerdi. olacak. Herkesin: «Aman hasta olsak ta sinin mana ve ahenaine uymıyan bir uiul• 

Bunun için evvela bütün fezayı nunda bir konferans verilmiştir. Kon- En önde çiftçiler bulunuyordu, sonra iştihamız kapansa» diye dua ettikleri bu tuyu Boğazın bir göl, bir havuz kadar kın•' 
temsil eden muazzam bir küre yapıl • feransın mevzuu modern idare huku- ekmekçiler geliyordu. Ekmekçiler bir ara· devirde ben kendi hesabıma Boğaziçinde o- pksız üstünden belki karşı sahillere kadar 

d·~ k.. ] b • . k 1· .k il .di ba içine seyyar bir fırın kurmuşlardı. On- turmagva ce•"'ret edemem galiba! ''olluyor. m~ ve ıger ure er unun ıçıne yer- unun po ıtı teme erı r. .,.. J 

1 . 'l . . dan sonra kasaplar geçmişti. Kasaplar yan· * Kocaman bir a~acın gölgesinde çimen•, eştırı mışhr. Konferansta rektör Cemil Bilsel, i.i- • 
larında koçlar, kuzular sürerek, kaval ça - Şimdi Beykoz çarşısının tam ortasındaki }erin üstünde uzanmış, etrafıma bakınır "' 

Y 1 · · b'· ··kı··~·· .. l k niversite profesörleri ve yüksek mek- ı k · ı d. Ad d 1 1 
'- k dl 

apı an ışın uyu ugunu an ama ara geçmış er ı. r ın an sırasi e bak- Bağdadi ahşap bir kubbe altında on ün: - ken eğer bu gürültüyü duymasam en • 
için bir küreden bir küreye gitmek tep talebeleri bulunmuştur. ka1Jar, berberler, meyvacılar, çiçekçiler, ke- sinden durmadan su akan bir pınarın le • mi bir kaç asır evvel yaşıyan bir insan 

için asansörlerden, merdivenlerden is- hapçılar, şekerciler, kürkçüler geçti. Hepsi hak Paşa çeşmelerinin önündeki kahve is· zannetmekliğim için hiç bir mani yok. Et• 
tifade edileceğini söylemek kafidir. Hukuk İmtihanları kendi sanatlarını teşhir ettiler. Mesela kürk- kemlelerinde oturmuş, geniş kahve fincan- ra.fta koşuşan yarı çıplak çocuklar bile kı-, 
F akat asansörlerin işlemesi ve bir Üniversite hukuk fakültesi eleme çüler çeşit çeşit postlar ile kimi kurt, kimi !arından nefis bir kahve içerek kahvenin yafetlerile hiç bir devri hatırlatmıyorlar. 
yıldızdan ,.Pir yıldıza seyahat edilmesi, imtihanlarında muvaffak olamıyan ayı şekline girmişlerdi. Mücellitler ve ka- :;.:nç çırağile konuşuyoruz: Beykoz, bir zamanlar Bitini kralı Amini· 
etrafı görmeğe mani olmıyacak, her- talebeler Eylul devresinde tekrar im- ğ:tçılar ~lva~ kağ~tlardan ~übbe ve şep kü- ı - Siz doğma büyüme Beykozlusunuz küsün ismini taşımış olan ihtiyar belde .. • 

lahlar gıymışlerdı. Ellerınde türlü türlü degvil mi? Eğer içinde uiulduyan, atan motörden bit kes, her adımda fezanın hangi nokta- tihana tabi tutulacaklardır. b ki k 
ayra ar ve ağıt fenerler vardı. Haffaf- _ Ev< t efendim. kalbin olmasa günün bu saatinde b-q 

CÖNÜL İSLERİ 
. 1 

Nişanlanmayı 
San' at edinen 
Gençler 

cTam 17 yaşındayım. Altı ay evvel 
tanıştığım bir gençle bir hafta evvel ni. 
tanlandım. Nişanlım dışarda baıka bir 
yere tayin edildiği için derhal vazifesi 
başına gitti. Altı ay tanışıklık z:ama • 
nmda bu gencin beni sevdiğini göste• 
reD, bir çok deliller vardı. Fakat hareke· 
tinden iki gün sonra başkasile nifanlı 

olduğunu öirendim. Bunun üzerine 
kendisine mektup Y.azarak vaziyeti an
lamak istedim. Cevap bile vermedi. Fil
vaki aradan daha çok zaman .ıec;medi. 
Fakat benim asabiyyetimi, ve sabırsız
lığımı tahmin edebilirsiniz. Öteki nişan
lıaı çok çirkin bir kızmış. Ne yapayım?» 

Necla 

Bu felaket yalnız ıizin değil, bir çok 
•ızların batına geliyor. Bu gençler nİ· 
pnlanmayı bir nevi tanıtma ve kızdan 
İstifade vasıtası telakki ediyorlar. U • 
zun müddet korte yapıp vakit kaybet· 

mektense, ni~anlanıp resmen görütme
ği tercih ediyorlar. Bu sebeple bu adam-

)ara inanılamaz, ve nipnlanmalarına bel 
bağlanamaz. Dünkü nİfanlısını bugün 
habersiz barakan bu genç, yann size de 
nişanı bozduğunu bildirebilir. Sir ondan 
evvel hareket ederek nifanı bozuma 
ve kendisine iyi bir dear verinİ2. . .• 

* «Üç aydır ni§anlıyım. Nişanlım bir 
ay evvel babasından büyük bir mirasa 
kondu. Fakat mirasını benden saklıyor. 
Elinden malını alacakmışım gibi, van• 
nı yokunu benden gizliyor. Omm bu 
hareketi beni rencide ediyor. Ben evli
liği bir nevi hayat ortakhlığı telakki e-
derim. Benim varım onun, onun malı 
benim olmak lazım aelir. Bu sebeple ni
fanı bile bozmayı düşünüyorum, ne der• 
siniz? » 

Said 
Kadınlar mal ortaklıjuıı bir taraflı °" 

larak kabul ederler. Erkeğin malına or
tak olurlar, fakat kendi mallarına do • 
kundurmazlar. İstiklallerine sahip ol • 
mamaları, erkek ölünce parasız kalmak 
korkusu, ve nihayet parası için sevildiği 
~ndişeei onları bu suretle harekete sev
kediyor. Onun bu hareketini tabii telak
ki ediniz ve Üzerinde durmayınız. Ka
.~~!' -m!1ına röz konmaz. 

' TEYZE 

lar ise sahtiyan ve meşinden libaslar a ala- _ Boğazın her tarafında hayat tama- noktanda bulunan bir insanın yirminci asır• 
ya iştirak etmişlerdi. Hülasa « 145 ı> sınıf mile deği :ıti deniliyor, Beykozda da ha - da yaşadığını anlatacak bir emare bulma• 
İstanbul esnafı, <madide suretlerleı> alay yat eskisine nisb eten başkalaştı mı). tnna imkan yoktur. Çehren o kadar eski ve 
gösterip marifet teşhir etmi:;ti. Bugün Elbette bizim çocukluğumuzda eski manasile, eski çizgilerini öyle muha • 
memlekette büyük bir esnaf alayı yapılsa, Bey kozda da Boğazın öbür köyleri gibi da- faza etmiş ki... 
hiç şüphesiz ki Yalvaçlılar birinci gelecek- ha fazla kibarlar ve zenginler vardı. Eğ ~ * 
tir. 1 Jencesi de boldu. Sonra tabii bu hay~t ya- - İşte Hünkar iskelesi... Jşte ileride 

Bu yazımdan kimse darılmasın. Kastım 1 vaş yavaş öldü. Bir ara Beykozda bır ga• Beykoz k.asrı hümayunu.. Hünkar işkele-· 
latifedir. iino, kumarhane filan yapılmak istendi si muahedesi ile meŞhur olan tarihi nokta., 

Reşad Ekrem Koçu amma ı... Besbelli şehre çok uzak oldu - Burada aktedilen bir muahede ile muaz • 
.............................................................. ğu için olacak rağbet bulmadı. Beykoz - zam (devleti aliyei Osmaniye) Çarlı& 

1 ~ V.!! ti afi 1 da şimdi pek çok zengin yoktur. Fakat ha- Rusyasının himayesi altına girmiş bulunu· 
~~ yat ve kalabalık eskiden daha fazladır. yordu. 

1 ================== Çünkü bankanın deri fabrikası, kundura Çarlık Rusyasına göre bugünkü İtalya 
Emprime 
roplar 

imalathaneleri hepsi bu civara halk topla- için Habeşistan ne ise o olmağa hazırla J 
mıştır .•. Beykoz civarındaki köyler ve fU nıyordu. 

taraftaki fakir mahalleler her halde eski- Şimdi ise bu noktadan Türk milleti ken""t 
den çok daha kalabalıktır. di en yakın dostlan olanlann sularına U• 

Diğer taraftan Paşabahc;e fabrikaları da 
0

)aşan Karadeniz boğazına bakarken eski 
burada hayatı pek ilerletmiştir. Şiıede ça - ,devirlerin zi1letini ve emniyeteizliğini duy• 
hşan amelelerin çoğu bu iki köyde yaşı - muyor ... 
yorlar. Bu auretle ne de olsa burada ea - Demin ben ne diyordum •.• Seneler de
nafın da yüzü gülüyor. Beykoz Boiazın jişmemit gibi hissediyorum, diyordum ıa-
en kalabalık yerlerinden ~iridir. liba! ..• 

- Boiaziçine işliyen vapurlardan tir - Şimdi ıu dakikada Hünkar iskelesinde 
ket çok fazla bilet parası alıyor diye ti • Boğazın bugün bu havuzu hatırlatan bu 
kayet ediyorlar. Siz de o fikirde misiniz? 

0

yeşil ve kırışık.sız sularına bakarken a• 
- lstanbula gidip gelmeğe mecbur o- sırların ve asırlarla beraber devirlerin ve 

lanlar için bu doğru. Fakat bizim gibi işi vaziyetlerin değişmiş olduğunu pek iyi ve 
Beykozda olan fakir, fıkara bu işin pek te pek kuvvetle hissediyorum. 
farkında değiliz... Ve esasen Beykozun a- Suat Dervİf 

emprime tayyör modelleri vermiştim. Bakın kopların kesilişi desende ne ka -

Havalar ııittikçe ısınıyor, bir kaç gün dar güzel kontrastlar yapmış. Yaka çok 

sonra emprime roplarla çıkabilirsiniz. oıijinaldir. Hem görülmiyen bir şekil, hem 

S Bı"lhassa bu resimdeki mo.del yu""nden de son e"arp modasını da vücuda getiri • ize evvelki yazılarımda emprimeler • " 
den bahsetmiş, emprime gece tuvaleti ve yapılmıştır. yor. M. F. 
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Bunları Siz de 

Arkadaşınıza 'Yapınızı 

Biç Olrtlamlyea 
Yapabilirsiniz. lmnarator -

~ ···. ·- .\~ 
,. ":~~'; '" 
U~~ 

ze de anlatayım: 

Görünmiyen • • 
damın hikayesini 
hepiniz duymuşsu· 

nuzdur. Fakat gÖ· 
rünmiyen impara • 

toru belki siz de be· 

nim gibi duyma • 

mışsınızdır. Bu eğ • 

lenceli hikayeyi si • 

Oyuncağın bitmişi 

Herkes şaka yapmak i ter. Fakat iyi şa• 
ka yapanlar pek azdır. Pek çokları gül • 
dürcyim derken karşısındakini kızdırır. Si
ze biz her haf ta arkada!llarınızı kızdırmıya. 
cak ba2' şakalar öğretiyoruz. Bugün de 
onlardan bir kaç tanesini yazıyoruz 

Neden bef? 

Arkadaşını7.a deyiniz ki: nBir giin an• 
ne, baba ve küçük bi rbcbek yolda gider• 
lcılken büyük bnbaya raslıyorlar. Küçülıi 
bebek sevine sevine cllerıni çırpıyor. Ne 
jyi şimdi beş kişi olduk diyor.lı Acnba ne. 
den beş kişi oldular biliyor musun~. 

Vaktile bir İmparator varmış. Bir gün 

kahvaltısını ederken içini çekmiş ve: «Bık· 
tım, usandım artık .. Bir dakika rahat, din· 

lcnme yok. Sabah demezler, akşam de • 

nıezler, hasta demezler, yorgun demezler, 

dünyanın her tarafından akın akın sara • 

Yıma doluyorlar. Kendimi dinliyecek bir 

aaniye bulamıyorum, kqki görünmiyen a· 
daın gibi. ben de görünmiyen imparator 

olsaydım» diye aöy)enmif... _. 

Bütün modeli :kalınca bir mukavvanın 
.. rine zamkla yapı§tırın. Kuruyunca her 
uze B"" .. k 

parçanın arasına sıkıştırın. P işaretli dclik
Jerdcn birer toplu iğne geçirerek birbirine 
iliştirin. 

şey burada, hu siyah dairenin altında rak
kamlar yazılı olan deliklerden geçirmeğe 
uğraşmaktır. Hangi delikten geçiriraeniz, o 
kadar aayı alırsınız. Arkadaolarınızla he • 
raber bir ıiz, bir onlar atarak oynarsınız. 
En çok sayı alan oyunu kazanmıo olur. 

Arkadaşınız düşünecek, taşınacak, fa
kat bilcmiyccek ve nihayet size <ısöyle» 
diye yalvarmağa başlıyacak, o zaman siz: 

- Küçük bebek daha rakkamları doğru 
dürüst bilmiyordu, dördü beş zanncdi • 
yordu da ondan. . etrafını kesip çıkarın.. uyu res· resmın . 

. . . d ortalarında 1<kesilecck » dıye mın ıçın c, . 
1 lan halkaların da içlerini kesıp çı • yazı ı o 

Şimdi oyuncak hazır. Sıra oyuna geldi. 
Küçük resmin Üstünde bir daire var de • 
ğil mi~ Siyah dairelerden bir tanesini bu· 

Tavtanı horoza çevirebilir misin? 

O dakikada imparator ((arzunuz yen· 
ne gelecektin diye bir aee duyuyor. im • 
Parator başını kaldırmıf. Karşısında bir si· 
hirbaz gÖrmÜf ve ağzını açmağa vakit bul
madan ıihirbaz elini aalJamıf. cıŞimdi, ar· 

karın. d .. v.. .. . .. . k Ö d . d 
S nra resmin bitmişinde gör ugunuz gı· nun uzerıne oyun. teki ucu a resım e 

b . ko 1 Küçük resmi de büyük resmin gördüğünüz gibi şöyle bir bastırın. Siyah 1 at ayın. . . , d . 
1 

. v 

k v d noktalı çizgilerle ayrılan ılu aıre fır ayıp gıdecek. Sizin yapacagınız oyrugun a 

Nasıl beğendiniz mi~ Benim pek hoıu· 
ma gitti. Bu giizel oyunu oynıyabilmek 
için adeta çocuk oluvereceğim geldi. 

Arkadaşınıza yukarıdaki suali sorunca 
belki de 11hiç öyle şey olul" mu canım. Q. 

nu ben değil kimse yapamaz» diye cevap 
verecek. O zaman •İz: 

<ıFakat ben beı kuruşu çukulataya çe• 
virdim» derııiniz. Bu şaka her halde arka· 
daşınızın pek hoşuna gidecek .• 

'- . nesı" b"ırden odaya girmiş. Fakat impara • tı" seni )timse göremez• demış. 
Sahiden de öyle olmuf. İmparatorun ta- torun sesini duyup ta kendini göremeyin- Bu bilmeceleri Biraz da Gülelim: 

ce ıanki havada kalmıı gibi cö- ce hepsinin ödü patlamış ve tersyüzü &eri 

riinmüş. Ceketi bombo1- Ayakkap - dönmüşler.. Bir gün yaramaz Doğan ko~arken 
Vakit Kazanmak için arkadaşınıza sorunuz. 

Heaap meaeleei 
Bir ııün de arkada§ınıza ıunu ııorunuzı 

« 1 ile 2 yi bir araya topla .. Fakat çıkan 
oey ondan küçük olıun». ları öyle.. Bir dakika ıonra da hu f 'd 

UOf elbiseler yerlere yuvarlanmıf. mpa ı.. - f Yalnız bir hizmetçi lrnrkmuyor. çerı e çamurların içine düşmüş üstü başı, 
1 - Çiçekler ne vakit yaramaz oğ

lanlara benzerler? .. uHiç olur ıcy mi bu~. ıc 1 ile 2 yi bir a• 
raya getirince 3 olum. Arkadaşınız size 
belki bu cevabı verecektir. O vakit ıiz c<Öy• 
le iıe bak dersiniz ve 1 ile 2 yi böyle ya. 
zarıınız j. ••• 

rator «imdat, imdat• diye haiırmağa kalıyor. Fakat o da hiç bir şey yapamıyor. baştan aşağı çamurlanmıştı. Annesi o

haolamıı. Fakat ıihirbaz hiç aldırış etme• Zavallı imparator, kendini gösterebilmek nu görünce: (<Gördün mü şimdi yap-

rniı, uzaltlatrnıf, gitmif.. için çırpınıp dururmuş amma nafile.. tığını. Hem elbiselerini hem de seni 
Zavallı un· parator hemen aynaya koıu· 'h' b · a atorun haline a- k 

Cevap - Doğru durmaları için birer 

değnek istedikleri vakit. 

Nihayet ıı ır az, ımp r yıkamak lazım .. bu iş de ak.şama a -Yor, baluyor, bakıyor, nafile. Kendini gör. il . 
k cıyor. Tekrar geliyor, elini sa ıyor ve ım- dar sürer .• ıne imkanı olmamıf. 

2 - Ayni zamanda hem aşağı, hem 

de yukarı giden şey nedir~ .. Öyle değil mi ya, hem 1 ile 2 yi bir ara• 
ya ııetirdiniz, hem de 1 den küçük bir 
rakkam buldunuz. - Hemen lıizmetçilerini çaiJrmıf. Yüz ta- parator da gene görünmeğe baılıyor. Fakat Doğan vakitten kazanmak i-

r~===============~~~~~~~~~=----~, ~~~~nı~Wu.&müstünü~-[ E H j K A Y E LE R . şını hem de vücudunu birden yıknrnış 
Cevap - Merdiven. 

_ 1( O Ç O K LE R olmak için clbiselerile banyo yaptı .. 
Avcısı Çok akı Hı ( 1) çocuk muş değil mi? 

BU HAFTANIN 1 BiLMECESi 

Dört Ördek Küçük Tayyare • * • 
Büyült ınuharehenin 80nlannda baba • 

J•rını kaybeden ve vakti hali yerinde olan 
«Çelik aileai», Ege denizine yakın çiftlik· 

Kardeşin Elmaları 

lerine göç etmiılerdL 
Mektebin tatil zama • 

ilanı çiftlikte eeçirme

ie gelen Mehmedin 

hüyük kardefi Osman 
\re arkadap Mecdi, 
çiftliğin büyilk koru • 

~unda çınar ve çam a• 
aaı,;larının ııölııeledi • 

fi bir tepenm· ucun - · tı'gVı'nı· go .. r 
- bir tayyarenın geç ~a l> 

ır çadır kurmu§. düler. 

~ar, hoı zamanlarını ~ Can havlamasın diye Os • 
ur•da geçiriyorlardı. ~ tt 
Ç . k .. ı man agzını tu u. elik, Nermin ile beraber hır aç gun . 

•<>ab • 1 • • Y 1 nda Mecdı: b 
.. eysıne mi.aflr ee ~ti. an arı B d" tayyareıidirl.. diye a • 1c .. _ u utman Urt lı:öpefi Can da hu küçüğün gece gun· v d 

d.. b k . sır ı. . Uıt baııından ayrılmıyor ve onlara e çı- T anın dışındaki meydana ın· 
l'lc ayyare orm k 
ı ediyordu. . t' A;;açların arasından, içinden çı an 

mıı ı. .. '- . . .. Sıcak ağuıtoı günC§İ bu ye9il ve rüz • 

garların ekıi.k olmadığı çam tepesinde kü· 

çüJc Çelik ağabeysinin anlattığı askerlik hi· 

ltiyelerini, kahramanlık hatıralarını dinli • 
101 ve ellerini ııkarak yumruklarını gös • 
terere.lt: 

- Ben de kahramamm İftel. Ben de 

düımanı yakalıyabiliriml.. 
Diye baiırıyordu. Nermin o zaman ba

lını sallıyor: 

- Ben de, hen de ..... yardım ede • 

riın 1 •• diyordu. Babae1nm harpte naııl kah· 

'•manca çahttıiını ve l.anını dökerek öl· 

Ct6iünü bilen b• çocuklarda «kahraman • 

lık» arzulan eabit bir fikir haline aelmiıti. 
Bu ıırada Anadolu harbi başladığını iti

ten Osman, Y&flnın küçük olmaıına rağmen 
aönüllü aılter olmaia karar verdi. Annesi 

onun noksan çamaoırlannı hazırladı. 

Küçük Çelik aiabeyıine bakarak: 

. 'n ne yaptıklarını pe .. ıyı go· iki tayyarecını 
biliyorlardı. Düıman tayyarecileri ak§& • 

re ·1·hı 
L J v nda ellerinde •ı a ar. mın alaca .. aran ıgı 

d v yürümeie başladı-Çiftlik binasına ogru 

)ar. 
'f ı·k binasındaki annesini teh· O.man çıtı . 

,_ it için orman kenarındakı Jikeden Kurtarma 
: . k dan koıarak gitti. çıtın ar aıın 

Küçük Çelik tayyarenin olduğu yere 

doğru ilerlemeie baıladı. Me~di ~e Ner • 
• L dan geliyorlardı. Çelılı: hıç kork· mın ar .. a 

ınuyordu. 

T ·n benzin musluklarını İşaret ayyarenı 

d M d . Çeliie emir verdi: e en ec ı 

_ Sen küçüksün, gözükmeden maki • 

. · · atla ... Şu muslukları aç ... Ben· nenın ıçıne 

. dı•arıya aksın 1. dedi. 
~n y w 

Çelik benzin deposunu boşaltmaga mu-

vaffak oldu. Geriye döndüler ve çiftliğin 

b na atlıyarak ıehir karakoluna ha -ara ası 

ber verdiler .• - Ben de eeninle beraber ıavaşa gide· 

ceğim !.. diya yalvarmaia başladı. 

O gün akfam üzeri ormanın üstünden 

Üç saat sonra düıman tayyaresi ele geç

mit. tayyareciler de yakalanmışlardı. 

Üçümüz de biliyoruz 

Bir gün Bayan Hacer çocuk1arı Ay

şe, Rahmiye ve Hamidi çağırdı.. «Şu 
tramvay yolundaki şekerci dükkanını 
hanginiz biliyorsunuz bakayım? ı> Ço· 

cuklarm üçü birden «ben biliyorum, 

ben bi1iyorum» diye bağırınca. An · 

neleri: ((Ha işte o şekerci dükknnına 

bitişik bir yağcı dükkanı var. Bana gi
dip te oradan sabun alın gelin» deyince 

çocuklar bir ekşidiler ki.. 

Dört ördek kardcı 
te birer elmaları ol • 
duğuna pek seviniyor
lardı. Anneleri o gün 
pazardan almış, ııeti· 

rip hepsine birer tane 
vermişti. Fakat kimi -
sine büyük, kimisine 

küçük düşmüştü. Ev. 
veJa azıcık mırın kı • 

rın eder gibi oldular. 
Hepsi büyük cima is

ter gibi oldular •. Fa • 
kat sonra anneleri el • 

lerindcn bu kiisük elResimli hikag• : 

imdat, imdat! •• 

Topaç Kuzgunun odasına girerken 
cdmdat, imdat, arkamdan beı suratlı hir 
adam geliyor» diye bar bar bağırıyor • 
du. Korkudan neredeyse ölecekti. 

Koıtu, Kuzaunun koltuğunun arkası· 
na aaklanıvcrdi. Kuzgun şaşırdı. Otur • 
duğu yerden fırladı. Fakat bir de ne gör
sünler, Üzerlerinde surat resmi olan döıt 
balonu ta§ıyan papağan ••• 

maları da alır diye düşünerek herkes ken· 
di elmasından memnun görünmeğe çalıı • 
tı .. 

Zaten kızmağa hakları da yoktu. Çün
kü anneleri ellerine birer İp verdi. Jpleri 
karıştırdı. Her İpin ucuna birer elma bağ
ladı. Ördek kardeşler ipleri çekti. Artık ta
lihlerine ne çıktıysa çektiler .• 

Şimdi acaba her birinin elmaıı hangisi
dir. Elinize dört tane renkli kalem alın. 
Bir elmadan başlayın, çizgi boyunca gi • 

din. İpi ördek kardeıin eline kadar geti • 
rince bu •efcr ba§ka bir renkle öteki kar • 
detin ipini ve elmasını gösterin. Dördü dc:; 
bitince bilmece bitti ıanmayın. 

ilhanla Beria iki kardeş bu ördek kar• 
deşleri gizlice seyrediyorlardı. Resmi her 
tarafa çevirin. İlhanla Serianın ııaklandık· 
ları yeri bulun. l§Bret edin.. İsminizi, ad. 
resinizi yazın, bilmeceyi kesip bize yolla· 
yın. Biz de ıize her zamanki gibi güzel aü
zel hediyeler yollayacağız. 

Geçenki Bilmecemizde Kazananlar 
2 May11 tarihli bilmccemizde birinci,Oivanyolu No. 67 de Abbas, Üsküdar Ah. 

ikramiyemiz olan bir kutu müceuem hen· met çelebi mahalleıi Zünbül zade ııokak 
deıe teklini Jıt. 1 5 inci mektepten 2 19 Jh., I 3 de Macid, Süleymaniye cad. No. 6 da 
sane kazanmııtır. Ekrem. 

Talili okuyucumuzla İstanbulda bulu • 
nan diğer kazananların Pazarteıi Perıem· 
be günleri öğleden sonra hediyelerini biz
zat idarehanembden almalan lizımdır. 
Tatr'a okurlarımızın hediyekri poııa ile 
ııönderilir. 

OYUNCAK 
Samatya 4 3 üncü mektep 5 den 40 Ner· 

min, Samsun liscıi 1 S 3 Cemile Cengiz, 
Kadırga 3 üncü mektep S /B den 4 7 7 İb. 
rahim, lst. Kız muallim mektebi orta 1 1 / A 
dan 166 Fahrünnisa Onat. 

MÜREKKEPLİ KALEM 
1.t. 21 inci mektep l 9 Necdet Şenaör, 

DOLMA KURŞUN KALEM 

Jıt. 18 İnci mektep 2/B den 358 Osman, 
lst. Erkek Lise~i 1 /E den 569 İbrahim. 

LOSYON 
Fatih eski Ali paşa mütercim Aınm so

kak 1 3 de Nuran Akınö:.tü, İst. Nakilbent 
Akkuş sokak 7 de B. Öz, Beyoğlu Yeni 
çarşı cad. 19 da Ali İz.met. 

LASTİK TOP 

İııt. Birinci mektep 3/A dan 543 Ke

nan, İst. J<üçük Ayasofya Medrese soknk 
1 4 de Z. Seley, 1st. Beyazıt CaınCJ Ali 
No. 13 de Emine ilhan, 

(Arbaa var) 



8 Sayfa · 

Mısırda Milliyetperverler bugün 
iş başına geliyorlar 

Kral Fuadın tayin ettiği naiplerden biri olan Adli Yeğen Pata vefat et· 
mit olduğu için milli meclis yeni bir heyet seçmeğe karar verdi ve şu hey· 
eti seçip tayin etti: 

Prens Mehmet Ali, Aziz İzzet ve Şerif Sabri Patalar. 

Niyabet meclisi azaları kimlerdir ? · 
Prens Mehmet Ali eski Hidiv Abbas Hilminin biraderidir ve 62 yafmda

dır. Mısır hanedanmm yaf itibarile büyüğüdür. Kendisi ingilterenin dost ta-
nıdığı, Mısırlıların çok hürmet ettiği bir şahsiyettir. 

Aziz İzzet Pala eski hariciye nazırıdır ve Mısırın en namuslu, en mute· 
ber siyasi tahsiyetleri arasındadır. 

Şerif Sabri Pil'8 kraliçenin birad~ridir ve mümtaz bir devlet adamıdır. 
Evvelce hariciye m;isteşar1 idi. 

Yeni krahn bizzat ökudugu beyanname 
Yeni kral Birinci Faruk, bugün .Mısır milletine hitap etti ve memleketin 

islihı, milletin refah1 için çahşacağını söyledi. Genç kralın pürüzsüz, temiz 
Arapça söz söyledği göze çarpıyordu. 

Kral Faruk beyannamesini radyoda bizzat okumuf ve bu suretle bütün 
Mısır, genç kraluı beyannamesini kendi ağzından dinlemittir. 

Kabine bugün istifa edecek 
Ali Mahir Patanın kabinesi yMm istifa edecek ve kahir ekseriyete ha~im 

olan Mustafa Nahhag Paşa yeni niyabet meclisi tarafından hükumet leıtki
line davet olunacakt•r. 

Mısırda, Kral Fuadıcı vefah doiayısiyle hasıl olan durgunluk geçmİf ta• 
bii hayat batlamu~tır. 

İtalya Habeşistanın ilhakını ilan edecek 
(Baıtarafı l inci aayiada) 

Norveç, Felemenk, Danimatka ve Fenlindiyanm, lıatti İsviçre ve ispanya
nın İtalya kartıımda Milletler Cemiyetinin mağlup olduğunu görmektense 
Milletler Cemiyetini tcrketmek fikrinde oldukları anlaşılıyor. 

Elhasıl Avrupa tam bir fBfkınlık devresi geçirmektedir. 

lngilterede dün yapllan miting 

SON POSTA 

imparator Kudüste 
( Bq tarafı 1 inci aaylamızda) 

halinde 17,30 da Cibutiden bir İngiliz 
kruvazöriyle hareket etmiştir. 

H aile Selase Cibutide valinin kona
ğında misafir edilmiştir. İkameti müd
detince binanın direğine Habeş ve 

Mayıs 9 

Son Postanın Tefrikası: 37 Yazan: Oıman Cemal 

r ransız bayrakları çekilmiştir. Saat - Medihayı ne çabuk unuttun I 
I 6 ya doğru konağın etrafında mah _ Hasanın gözleri yaşardı: 

peşini takip ettim? Ya tutsa boşboğa"' 
zın biri seni o bahçıvan kızile konuşur"' 

buralara ken görse de meseleyi Medihalara ye"' 
tiştirse idi 1 

sus bir hareket görülmüş ve kralın ha- - Medihayı unutsa idim, 
reket edeceği anlasılmıstır gelmezdim! 

Somali askerlerinde~ ~ürekkep bir - Nerelere giderdin ya? 
kıt'a, muhafaza tertibatı almışlar ve - Cehennemin dibine... {Ağlıya-
Senegalli bir alay ise kapının önünde rak) nerelere gitmezdim ki, alemin 
resmi selamı ifa etmistir. Bütün"ı-es- gezdiği, tozduğu, gülüp oynadığı ka -
mt memurlar büyük Üniformayı )abis !abalık, eğlenceli, çalgılı yerlere gider, 
olarak kapının önünde beklesmişJer - oralarda gönlümü eğlendirirdim! 
dir. ' -Bu kızı nereden buldun, bu da 

Necaşi 17 ile 17,25 arasında bazı kim? 
Habeşli zabitlerle İsveçlilerin ziyare - - O Medihanın göstermeliği 1 
tini kabul etmiş, kraliçe ise odasında - Anlıyamadım 1 
çocuklariyle ağlaşarak beklemiştir. - Medihayı ben onda arıyorduml 

Saat 17 ,23 de torpidodan iki lngiliz - Haydi sus ağlama, koskoca heri-
zabiti gelerek harekete hazır oldukla- fin genç bir kadın yanında böyle ağla
rını bildirmişler ve önde lmıl, arkasın- dığmı görürler de herkes türlü mana 
da kraliçe ve çocuklar, konağın taş verirler. 
merdivenlerinden, ağır ağır adımlarla - Öyle ise müsaade et, kızla veda-
aşağı inmwlerdir. O sırada merasimde laşayım 1 

- Aman Allah göstermesin 1 
- Biz, zaten senin beş altı gündür 

bize gözükmemenden bu işi anlar gi· 
bi olmuştuk. Mutlaka diyorduk, Me• 
dihanın ayrılığı ile kırlarda kendi başı• 
na dolaşırken karşısına ba;Şka biri çLk· 
mıştır. 

- Yoksa, benim bu kızla konuştu .. 
ğumu size söyleyen mi oldu? 

- Onu da duymadık değil, o da ku· 
lağımıza çalındı biraz amma, hangi 
bostanda, hangi kızla konuştuğunu i• 
yice öğrenemedik... Biliyor musun 
sen, benim tam üç akşamdır bizim ta"' 
raflarda seni aramadığım bostan kal
madı. Amma nasılsa burası hatırıma 
gelmemişti. Tevekkeli değil, sen de her· 

bulunan kjmseler selam vaziyeti al· - Git, vedalaş çabuk, haydi t 
mış, ve borazanlar selam havası çal - Hasan hızlaşıp Elmas'a yetişti. 

kesin kolay bulamıyacağı o sapa, kuy• 
El- tu bostanları mahsus intihap etmişsin r 

- Vallahi değil Zehra abla t Emin 
ol ki bundan beş akşam önce benim 
yolumu, o sapa, kuytu bostana düşü· 

miyiz bir ren Medihanın yüreğimde bırakmı' ol· 

mışlardır. mas gözlerini silerek sordu: 
Rıhtımda ayni merasim tekrarlan - - Kim o kadın Hasan? 

mış, hükümdar açıkta duran gemiye - Ablam 1 
bir motörle götürülürken, gözlerinden - Artık görüşemiyecek 
bir kaç damla yaş, siyah sal<altarınm daha! duğu ayrılık acısı oldu. 
üzerine düsmüstür. - Belki yine görii.şürüz. Ver elini 

l;,._pa~ator Kudüste sıkayım Elması Artık sen benim kar~ 
Kudüs 8 (Hususi) - Habeş imparato· deşim ol f 

ru ile ailesini ve elli kişilik maiyetini hamil - Beni unutma Hasan, sen çok iyi 

(Arkası var} 
~--

1 
olan Entreprise İngiliz kruvazözü Hayfaya çocuksun, ben seni çok sevdim! 

Londra, 8 {Hususi) - Zecri tedbirlerin akıbeti efkirı umumiyeyi meş • gelmiş ve imparator hususi trenle Kudüse _Sen de çok iyi, melek gibi bir 
gul eden en mühim meseledir. Sir Çemberlayn bunların maksada hiz • giderek kral Davut otelinde kendisine ay· kızsın Elmas 1 Haydi dön, ablamın eli

Spor .J 
Serbest güreş 
müsabakaları met etmediğini ve Milletler Cemiyetinin ana yasasını Islah etmek lazım gcJ- nlan daireye inmiştir. Haile Selasiye '!on ni öp, onunla da vedalaş ı 

k 1 leh d ı . . derece yorgun görünmektedir. İmparator, 
eliğini söyleyere İ gası in e söz &Öy emıttı• rahiplerden bir heyetle Habeş dış baka _ Onlar geriye dönerlerken Zehra da B 

Milletler Cemiyetine müzahir birlikler bugün bir miting yaptılar. Lord Se- k b l 1 kendilerine yetiı::ti. ugün Çoban Mehmet 
nını ·a u etmiştir. mparatorun dairesi ö- ' •ı A 

sil ile muhalefet lideri Atlee nutuklar söylediler, zecri tedbirlerin devamını .. d b' ı· "liz k Elmas: l e nkaralı Hu··seyı·n nun e ır ngı as eri nöbet beklemekte· 
Ve Sı.ddetlendirilmesini ı"stediler. d . y . o·· . ı· . . h nım ablacı •• ki ır. arın ımparatorun gazetecileri kabul - peyım e mızı, a - gureşece er 

KÜçük miUetler cemiyetten çekilecekler mi? etmesi bekleniyor. ğıml Galatasaray klübü güreş şubesi ta· 

Diğer taraftan Milletler Cemiyeti azası olan Küçük milletlerin, zecri ted- Eyüp Sabri Hırsız Çetesi = t:d~:!7z ~=~ çok iyi çocuk- rafından tertip edilen serbest güreş 
birleri ilgaya taraftar oldukları ileri &ürülüyoraa da b. u hususta da kat'i ma- · .. h l b l B müsabakaları bugün klüp sa1onunda 
lumat yoktur. Bilakis küçük milletlerin zecri tedbirlere devam hususunda my ışdmubc.ev lıner er ~ ~kuştbu~. u 

1
me .. tu hanım ablacığım! yapılacaktır. 

. . . . I an a ır e as yuzu , ır pır an ta Zehra biraz ciddi: 
ısrar edeceklen ıddıa o unuyor. y" .. k b' l b"l .k b' k b Güreş federasyonunun kontrolü altın· 

ı ahh ı uzu , ır pır anta ı ezı ır ıy - Sen de çok ı"yı' bir çocug"' a enzi-
sveç, Norveç, Felemenk, Danimarka ve Fenlincliya mur as arının ya· tl' it t d E' .. S b: da yapılacak bu müsabakalar, Fenlaıv 

la k 1. 1 b ... kt M·ıı ti C • t• d · tif me ı a ın saa var ır. yup a rı yorsun kızım! Onun için beni dinle d' d lecek .. k kar , rın top nara ta yaya oyu negme ense ı e er emıye 111 en ıs a e- b I k b .1. d Em . S dı . bil ıya an ge gureş ta ımına şı 
d• k'l ~ ka ki · b'ld" ·ı· un ar mu a ı ın e nıyet an - de artık Hasanı kendıne kardes 1 ık cak bes .. .1 . ..be 
ıp çe ı mege rar verece erı ı ırı ıyor. ğ d 145 r b lm Z k .. d" k d · ib. . ç a ser t gureşçı erı tecru ma· 

İsviçre ile İspanyanın bu devletlere iltihak ede\!eği de söylenmektedir. ın5,and. b ıra borç ~araha 1
1ş~ır.k. d'k- aten aç gun ur ar eş g 1 ı· hiyetinde olacaktır. 

.. • ~ ım ı za ıta u mucev er erın ı - ı 1 
Eden bugun Londradan fiareket edıyor me ait olduğunu tesbit ile meşguldür. - Şimdensonra da yine kardeş ka- N Ç~bSand~e~.et, ~ıı--aı:~· Hütakıseyin, 

Faili meçhul bir hırsızlık daha l k Ç" k .. k H . urı, a ı gı ı mı ı gureş mı Mister Eden yarın Londradan hareket ediyor. Kendisi dominiyonlar mümessille • aca sınız. un u ızım, asanın nı- . . 'im' .. .1 . . . k ed 
rini kabul ederek dücüncelerini anlatmış~ır. Dominiyonlann en belli baflılarından biri Bundan iki ay evvel Fatihte Sinan- ı::anlısı var! ıçın seçı ış gureşçı erın wtrra e .. 

"$ f T N' l '\ cekleri bu müsabakalara dörtte basla· olan cenubi Afrika dütüncesini açıkça söy lemit ve zecri tedbirlere yıllarca devama ağa mahallesinde htiyatlı sokakta 9 - ısan ısı mı var r ak ' 
h ld ·· 1 • · ••!- Ed P · ~ ak ll:"l!!o_d. ·ı " ·· k numaralı evde oturan Saı'menı'n de V' H b d h nac tır. azır o uğunu soy ellllflır. ınıaler • en arıse ugrıyar rıan m ı e goruşece , _ ar amma, asanın un an a- B talamlar çlan 
daha sonra Cenevreye gidecektir. Edenin sol liderleri ile gÖrilftlleSİ bekleniyor. beş bin liralık elması ile antika altın • beri yok ... Biz aile arasında onu am • İ b 

1
·
1
.k 1 .ma B 

Leon Blum'un Londraya gönderdiği mümessil lan ve bir çok kıymetli eşyası çalın - casının kızile nif8Dlama.k için çoktan kımsltan u 1

1 
şambpı~~naKsındıınk .. · ta· 

mış, bu hırsızlığın da faili meçhul .. k . ik 1 arı maç arına ugun a oy ve 
Pek yakında Fransız haf vekili olması muhtemel bulunan Leon Blum, sol cenah soz eysmışt' T aksinı stadlarında devam edilecek " kalmıştı. _ aaa ı 

meb'uslarmdan ve Milletler Cemiyeti mtıkıwelenamesinin ateıli taraflarlanndan Bu hırsızlıg'" ın failleri hakkında bu- Ö l 1 Amma Hasanın da kı tir. 
olan rüfekasından Pierre Vienot'yu timdiden Londraya göndermiftir. - Ye ya • Kadıköyde Süleymaniye, lstanbul • 

t il . . .. 1 güne kadar hiç bir ipucu elde edile - zın da henüz bundan haberleri yoktu. T k d G Vienot, nmliz hariciye nezareti müşavirlerinden William Strang · e ıorüımuı o np sı'm l ta B k ı 
,.. memiştir. Bu hırsızlığın da bu çete ta- bak kızı · d' ··1 spor, a e a a saray, ey 0 ' 

bugün de M. Eden ile görüJmesi muhtemeldir. Haydi ayım m, ~um ı sen gu e F enerbahçe, Güneş takım.lan karşıla" 
Siyasi mahafil, yan resmi olan bu görüımelerin Milletler Cemiyetinin İtalyaya karşı rafından yapılması muhtemel görül - güle evine 1 caklard 

takip etmekte olduğu siyaset .üzerinde mühim bir tesir icra edeceğini beyan ebnek- mekte, ve bu bakımdan da tahkikat Kız tekrar Zehranın elini öptü, ken- şa ır. 
tedirler. derinleştirilmektedir. di bostanına daldı. Türk Olimpiyat murahhası Berline 

A R ba k la gidiyor Muhalefet mabafillnde İngiliz İfçİ par ~isi bll.§kanı M. Attlee'nin bu pazar tatilini yı amazanın f a suç rı Yolda Hasan Zehraya sordu: 
Pariste geçirirken Fransız sosyalist partisi başkanı M. Leon Blum ile yapacağı görü~- Eyüp Sabri çetesine dahil olan Ayı _ Demek, ben sizin yanınızdan ay· Berlin olimpiyadı hatırlık komit~ 

M A 1 ) R b ı b sinden basketbol ve tenis federasyo ' melere büyük ehemmiyet verilmektedir. Söylendiğine göre . U ee, müstakbc amazanın aş ı aşına yaphğı bir kaç rıldıktan sonra sen gizlice peşimi ta -
Fransız başbakanı tetakki olunan M. LeonBlum nezdinde ltalyaya kartı zecri ted • hırsızlık da tesbit edilmiştir. nu reisi Tokat saylavı Süreyya çar " 

kip ettin 1 · şamba günü Berline hareket edecek" birlerin ipkası için ısrar edecektir. Beyoğlu taraflarında beş hırsızlık _ Elbet ederim. Sanki orada senin 

ltalyanın Vaziyeti vak'ası o1rnuş ve bunun failleri bir attığın martavallara biz inanmış mı i- tir. 

Londra 8 (Hususi) - İtalyanın konsey İçtiına.mdan evvel Habefistanın ilhakını türlü bulunamamıştı. Zabıtanın tah - dik} Ali bey baba bile ya1andan sana 
ilan ederek bir emri vaki yapacağı tahakkuk etmektedir. nhak beyannamesi yarın kikatı neticesinde bu hırsızlık vak'a - hak verirken gizli gizli bıyık altından 

Olimpiyada iştirak edecek olan spor 
kafilemiz de 24 Temmuz da Berlint 

larınm Ayı Ramazan tarafından yapıl- bize gülümsüyordu. gidecektir_. --- ----

dığı anlaşılmıştır. _Eyvah, şimdi öyle ise, ben oraya Arap _ Yahudi kavgası 
.. lamail. d.e tevkif ~idi . gitmiyeyim, çok utanacağım! b •• •• 

Eyup Sabrının kardeşı İsmaıl hak - _ Haydi yürü, ziyanı yok. Onlar uyuyor 
Habef hükumeti, Habeıiatanın miş oldukları hükUınet artık mevcut bulun- kındaki tahkikat da ilerlemiştir. Çift- iı::kin insanlardır. (Baf tarafı 1 inci aayfamızda) 

d ~ d "f 1 · · ih b l Ik I hk'k h .. · I p' k rı lehinde tesanu'"t aTevi yapıldıgıw bil ' garbında İmİf ma ıgın an, vazı e erının n ayet u muş i te yapı an ta ı at enuz netıce en- - Annen fena kızaca l o· 

Londra 8 (A.A.) - Habeşistanın Lon- olduğunu bildirmiştir. Fakat nezaket icabı memiştir. İsmai1in bazı vak'alarda bil~ - Kızmaz, kızmaz, yürü, ben işi dirilmektedir. b'ıı 
olarak maresal diplomatlara kendi memle- f' "1 !Ak b 1 d - b. d'i · B"tu··n Surı·yede pa·1 ar gunu · dra elçisi doktor Martin, C<Starn gazete - · ı.ı a a ası. u. un. ugu tes ıt e ı mış, alaya boğarım ı u c. 

ketleri tebaalarının siyaneti işlerine bakma- d İ 1 h-k k k 1 ·· ı··k v ı' laAn edı'lecektı'r Suri'-'e sinde inti'iar eden bir mektubunda Habe • tin smaı a ım arşısına çı arı - _ Siz demin orada Medihanın an- gun u gre · ' 
k 1 k b larına müsaade etJniştir. S 1 h b' · · lh M ·ıı· t l ı' Kudu" ~tekı' lnailiı şistanda kendisi ile müza ere edi ece ir mı~tır . u tana met ırıncı su ceza nesi amca beyle barışmı,ş, hatta edi· mı ıye perver er • "' !!'> 

hükumet artık kalmamış olduğu fikrini pro· Harrar ıehri de yanıyor hakimi, İsmail hakkında tevkif kararı hayı alıp bir gün buraya gelmiş! diyor· fevkalade komisl!rine preıtesto telgrafı 
testo etmekte ve hükumet arşivlerini ha - L d 8 (AA ) j ·ıt · Ad" · · go"ndermişlerdir. on ra . . - ngı erenın ı· ":e!'?!şt_ı~:-........... , ..... ~ ... , dunuz doğru mu~ 
mil bir bakanlar grupunun memleketin gar- sababa elçisinin İngiltere Dış İşleri Bakan· H .. k 1 Bağdattan bildirildiğini! göre, batı 

tır. İsveç hastanesinde bir çok yaralı te • - Tabii doğru t atta, u ağımıza i banda bulunmakta olduğunu hatırlatmak • lığına çektiği bir telgrafa göre bundan bir h Irak meb'usları İngiliz orta elçisine, o• 
davi olunmaktadır. çalındıg- ına göre Medi anın annesi bu-tadır. Doktor Martin, zehirli gazlarile ve kaç gün evvel Adisababada vukua ~el en giliz komiserliği tarafır.dc:n ittihaz e" 

bombalarile İtalyanların oraya saldırma • haller bugün Harrarda vukua gelmekte - Ras Seyyum da dehalet etti gün yarın ya bize, ya sizin eve gele - l d b' uh-
dilen tedbir eri protesto e en ır m 

larına mani olmak üzere bu grupun nerede dir. Harrarda silahlar atılmakla, evler ,.e Asmara 8 (A.A. ) - Röyter ajansı mu- cekmiş .. · l 
h tıra vermiş erdir. bulunduğunu söyliyemiyeceğini ilave ey - mag~ azalar yıkılmaktadır. İngiliz konso _ ha birinden: - Allah Alla t d t1 

S Sk ' d k' ı· ı d Londra, 8 {A.A..) -- Kahire e. lemektedir. losluğu 40 kişil i k bir İngiliz Somalisi polis Ras eyyum. ·ota a · ı ta yan me - Tevekkeli mi ben şim i senın f 
1 d h 1 t t "<:t. verilen b ir habere oöre, Mısırdan , .. Badoglfo dip"lomatlara yol verdi müfrezesi t a rafından muhafaza edilmek - mur arına e a e e mı ı r. " 1 

Ad. b b El ··· w· • k • ... .. ' ... '"' . '•U-- k.. . ·- d .. ·-T~- ı ·ıstı'ne tayyare ile İn sı.iliz kıt'atı g önc_e' 
Roma 8 ( A.A. ) - Salahiyettar İtalv.ın tedir. Bir çok kişi İngiliz konsolosluğuncla ısa a a çı ıgımıze VU H gaşalık ve soygunculu esnasın a ürk ~ . 

b 1 1 h. k d N ı· · ı · k 1 b l n taa r • Elçı·1ı·g~ ı· de taarruza ug~ramı" ve yapılan mu"- rilmistir. Bunların kaç nefer oldusıl men a arından öğreni diğine göre, Ma • ımaye arama ·ta ır. e ngı ız onso os- U a r u.... Y • b 
reşal Badoglio, yabancı devletler diplo _ luğu, ne de o civarlardaki İsveç hastanesi Roma 8 (Hususi) - Adisababanın dafaa esnasında sefaretin iki Türk kavası belli değildir. Hava hakanlığı bu ha e' 
matik mümessillerine, nezdine tayin edil - "'imdiye kadar hiç bir taarruza uğramamı~· İ§gallnden evvel ıehirde vuku bulan kar· maktul düflllütlerdir. 1 ri henüz teyit etmemiştir. 

netrolunacaktır. 

Habeşistanda son vaziyet 
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FEDA EDİLEN KAN 
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SON POST~ 

bl .' , o ~--•_on 
_,-ı_.. H.ı=.8r-ve7~ j' 

Nişanlanınca niçin yüzük 
takarız? 

.,,. . 
Hikaye 

L·----------------------------------~ 
Karımı öldürdüm 

'Yazan: (Dorothy Sayerı) 

lngilterenin en tanınmıı altı za-
6.ta romancı11 Margery Allington, 
Anthony Berkley, Freeman Vill• 
Grolt• Fatlaer Ronaltl Knox, Do
rothy 

1 

Sayer•, Ruuell Thornclilıe 
kahramanlan meçhul altı za6ıta 
romanı ya::&1yor 11e katillerin lıetf i
ni lngilterenin en marul z.abıta mü
lettiıi aGeorıe CorniJı» e bıralu

Ben, Sirkeciden tramvaya binmiştim. f <ılJyUfUk budala limbalan yakm ... 
O, Beyazıttan bindi. Elindeki çiçeii bir eın ~ » 

bulmak için telefon ediyordu. Carik- yere dokundurmaktan korka korka yürij • ı -Size mi bağırıyordu. 
in şoförü baygın kızı hastahant-ye gö- dü; yanıma oturdu. Gazetemi okuyor - - Evet. kibritim yok ~adam. ... 
türüldüğünü anlatmakta idi. 3kels bun- dum.. Bir aralık koluma dokunulduiunu dün. Kızdı. köpürdü. El yordamile lllllllA'IL>ı: 

hissettim: ta yürüyordu. SamlCln bpaianı • bı " ]arı gördükten sonra geri döndü. 

- Ofl.. ralrnııı olmıyaa.ın. diye aoıdu. Kapam11 • Daha sonra geçen yarım saat bir ka-
Dedi. Yüzüne baktım; acaba, duğumu söyledim. Amma yalan .c;y~ 

bustu. Hasta şuur i'le şuursuzluk ara- - Affedensiniz kolunuza dokundum. dum.. Sarnıç açıktı. Sam1e11 doiru ~ 
f eında hiilii smatmın yaralanıp yara • Cüml.mn; Ju .. h,po düğünü hU.ocdôyo•dum. T- oizma pi 

0 ]anmamasını sayıklıyordu. Yatağın Ü- «Evlenecek olan bir çın arasında söz - OEI.. diği zaman, açık bırakmlfmll •nem. d-.. 
zerine damlayan kan lekesi gittikçe ya- kesildiği zaman yüzük takmak idettirl Şekline mi aokmuştu. Kendisine baktı- mcsin mi .. Cevap vermedim. Bir adım • 
yılmakta idi. . Muaşeret kitapları bunu kısaca yazar- ğımı farltedince: tım, yanında idim. Elimle hafifçe ~ 

Derken elinde bir çanta taşıyan a - lar. f'.alıtat bu bir kaç aöz içinde koılkoca - Affedin, dedi, inıan bazao hatıılı- dokundum. Hani na..I biraz eVYel aiae ... ViU. )lorlar. Bunlardan Freeman 
Gro/t.'un uerini olrudunuz. Poli• 
miilettiıi de fikrini anlattı. Şimdi 
ikinci muharrir Dorothy Sayerı'in 
e.e-ri baılamııtır. 

dam içeri girdi ve hastaya bakıuak bir tarih gizlenmektedir. yor da.. kunduın. J§te o kadar. Amma bu kili pJ. 
nabzını muayene etti, bir kaç sual sor- Yüzük en eski zamanlardanberi taah- Neyi hatırladığını tahkika memur de - mİ§ti. Sarnıca baş alllğı ;yuvarlandı. Lim. 

l d h k ı_ hüt mahiyetinde kullanılır. Hükümdarlar ğildim. Kısa kcıımek için.. baları yaktım, kom .. uJan ,._.-.rdım,kan • du, başını sal a ı, astanın ço xan za- ,.. ,..... 
h k ve büyük adamlar, yüzüklerini mühür gibi - Olabilir.. mın sarnıca düştüğünü, IÖyledim. Çıkar • 

1 Y
i ettigw inden bahs.etti, v~ ni ay. t-t. va .. - ._ 11 ,,_

1 
Bu eıer bitince gene poli• mület

tİfinin Jıatili nanl tayin •ttiğini /ten
di al::ıından tlinleyecek.iniz. 

_ ııı.u anır1ar, itimat ve emniyet göıterdi& eri Dedim. dık: boğulmuştu. Kimse benden filphe ee. tin bir hayli geçmış oldugunu ılerı sur- ı_ 1 d 
ııı.İmıe ere yüzüklerini verirler ve ibu a am- - Pek olabilir demeyiniz, olduğuna medi. Ertesi gün ölüsünü Edimekap174 

dü. lan kendilerine vekil aaydıklannı göste - ben de pişmanım.. gömdiik. 
Polis içeri girerek hastahane otomo- ıirlerdi. Çare yok, dinliyccelttim. Anlatmı • - Bu çiçeği onun mezaıuaa ma aıötü-

bilinin hazır olduğunu söylediği za • Gene eski zamanlarda evlenme için söz ya hazırdı. rüyorsunuz. 

Valter ile gece bekçisi telefona koş- man doktor: ,kesildi mi evliiik vesikası ibir altın veya - Kendimi tanıtmadım. dedi. ben Hü- - Evet kısmet onunınut- Yeni brme' 
tular ve Skels ile yanındakilerini Ca ~ - Lüzumu yok 1 dedi, hastayı bu- gÜmüı parçasjle müln.irlerini ve bu altın sameddin. için almıştım amma, kızc:hm. eski Dftllllll 
rik'in yanında bıraktılar. rada bırakmak ve onunla buraca meş- veya gümü~ün bir parçası erkeğe, bir par- - Müşerref oldum. mezanna götürüyorum. 

Garik, bir aralık bir gözünü açtı gul o1mak lazım! çası kadına verilirdi. - insan karısının htHi olurn hazan - Demek yeniden evlendiniz.. 
Ve: Doktor, Valter"i yerinden kaldırta- Daha eskiden erkekler kadınlara kar§ı böyle ıztırap ta çekiyor. - Evet üç gündür. 

- ÖJüyoruml dedi. rak derhal faaliyete geçti ve hastanın sevgilerini göstermek için hediyeler gö.!!_- Şaşırmıştım. - Yeni kannız huysuz delil 7a~ 
F il d. ko]u ı"le meşgul olmagw a ba"ladı: derir; hediye, gönderen kimsenin bir par- - Siz, siz mi kannızın katilisiniz? - Huysuz, hem çok b~. 

akat Skels tese i ver 
1 

ve: T Ev t b da ı k - Sakın onu da .. 1 ak Garı"k bı"r aralık go"'zlerini açarak: ç.ası aayıldıgı~ için bunun kabulü sevginin - ~ e • un şaşı aca ne var: ma-- Hayır, dedi, ö müyorsun, mer d k" b b k A ı b' k ld H .. 
k l k · kabulü aayılırdı. cm 1 iz7at en anmın katili oldui:'U· - s a, ır ere o u. em o aun ra4 etrne 1 - Aman, dedi, o umu esmeyın. .. ı·- N kı içmı· ... ı·m. 

Fakat Garı'k bu vazı"yette bile ken· Ben akto""rüm. Kolsuz aktör olur mu? Nişan yüzüğü de bu ç~t hediye enn b lk T 
1 

I . mu soy ııyorum. ecmiyeyi tanımazsınız v• 

, . e i. anıyan ar bilirler. Dlinyaya onun 
dini sahnede sanıyor, cesaret gösterı· imkanı yok. bir ııcklidir. Yüzük hediye edilmesi hem kadar muzır bir mahluk gelmemiştir. Bu-

) d sevgiyi ifade eder, hem de onu talcdim e-
Yordu, Sanki sahne buhran ann an Doktor: nu yalnız ben söylemiyorum ha .. Herkes 

·-Tekrar rakı İçeracniz.. 
- Artık içmiyorum, tövbeliyim •• 
Tramvay Saraçhanebllflna gelmifti. 
- Aklıma geldi, dedi. turada bir 

b. h d d' k t ka denin bir taahhüt altına girdiğini anlatır. 1 H ırini gerirmekte idi. - Hayır, ayır, e ı, ma sa - söy er. atta onun için yazılmıı bir de 
~ · 1 k y · d Bu• suretle yuzük sürekli bir ecvginin Tem· ·· d Garik, tekrar gözünü açtığı zaman: nın akmasına manı oma tır. crın e şıır var ır. 

h ak w b J zi oluyor. 
tek atayım. 

- Rica ederim, dedi, karımı ra at · durmazsan kan yine maga aş ar. 
d d k ıd Edebiyat tarihleri yüzük hediye edilme• 81~ etmeyin. Hastadır. Kalbi var ır. Onun için uslu ur ve ımı ama. cıNe kendi eyledi rahat, ne halka Yerdi Tramvaydan atladı. Biraz aonra da .,_.. 

indim. Dü ünüyordum. Bu aefer de yeni 
karı ını mı öldürecekti. Bu cinayetin ~ 
nü alabilirdim .. 

k V sinden sık sık bahsettikleri için bu adetin Selks •. _ Demek kolum kesilmeyecc . c 
aYıkıldı 

huzur" 
gitti cihandan dayansın ehli d bir hayli eski olduğu anlaıılmaktadır. - Pekit dedi. kolumu kullnmak imkanını elde e e-

Sonra bir havluyu alarak suya ba- ceğim. Yoksa bir daha sahneye Ç\ka -
tJrdı. Havluyu çekeceği sırada Val - marn. Olsa olsa, Skels'in «Çelenk» ad

ler içeri girerek: lı eserine çıkabilirim ve hayatın sonu-
' Doktor Debenham, dedi, hafta na kadar hep bu eseri oynarım. 

ııonunu geçirmek üzere gitmiş, başka· Skesl derin bir nefes çekti. 
•ını arıyoruz. Bulamazsak ne yaparız. Doktor etrafına bakarak : 

Doktorların böyJe uzaklaşmaları reva _ Odadan çıkın l dedi, ve zabıta 
tnı~ memuruna dönerek emretti: 

Skela: _ Bu bayları dışarı çıkar, ve hasta-

- O halde zabıta doktorunu çağı - hane otomobiline refakat edenleri bu-

rın r . .. •. raya çağır! •. . 
Dedi. Bu işi yapmak polıse duşu- Polis, Skels 1 yanın~ alanı~. . 

Yordu. O da Skels'i çağırdı ve: - Arada, dedi, senın de ıfadenı a-

. " - Parmağını ıuraya daya! dedi -~e fayım. • .. 
ılave etti: Kolun bağlı olduğuna gu - Valter dışarı çıkmak ıstemedi. 
Venmel parmağını iyice basl _Ben Garik'i nasıl bı~a~r da~~ 

Sonra şoföre döndü: rı çıkarım. Ona hizmet ıçm yan n 

- Sen de otomobili süren genç kı· kalmak isterim. . • 
~ ne olduğuna bak r Doktor cevap verdı: • .• . 

Dedi. Ve nihayet (Skels) e baka - _ Garik'e yapacağın en bilyu~ hı~-
rak: met, beni çalışmak için serbest ıra ... 

14 77 de Burgundi prensesi, Avustur -
ya dükasına bir yüzük göndererek izdivaç 
teklifini kabul ettiğini göstermittir. 

Orta çağlarda evlenecek çiftin evlen -
meden nişırnlanmaları ve yüzük takma -
lan adeti, her tarafa yayıldı. -- . . ..... ' . . . ...... .......... .-.---

Elektrikli pipo 

ltubar t}. 

- Bir yanlıslık olmasın, bu beyti ha
tırlıyorum. Sizin karınızla biı münasebeti 
olmasa gerek. 

- Benim kadar bilecek değilsiniz 
bu şiir doğrudan doğruya karım için 
zılmıştır. 

ya, 
ya-

- Olabilir .. 'fuavvur eaemez.iniz. -
huysuz, ne fena, ne idi bir mahlUkıu. Biraz 
daha beraber ya§amı§ olsaydım, muhak -
kak ölürdüm. 

- Kendiniz ölmektense onu öldür • 
meyi tercih ettiniz öyle mi~ 

- Naaıl da anladınız.. Siz polis değil • 
siniz yal 

- Hayır. 

- Öyleyse vak'ayı anlatayım .. KaTım 
anasına gitmişti, evde yalnızdım. Geç za. 
man döndü. Ortalık tamamile kararını tı. 
Ev itap.karanlıktı. Şunu da aöyliyeyim .. Bi
zim evde elektrik yoktur. Petrol lambası 
yakarız. O akşam lambayı yakmamı§tıın. 
Kapıdan içeri girer girmez bağırdı: 
c 

Merkez memuru dostumdu. Telefon~ 
haber verdim. Adamın teklini tarif ettim. 
Tramvaydan indiği yeri .a,iedim. .... 
anlattıklannı tekrar ettim. 

* Bir hafta sonra merkez memuruna ,..._. 
ladım: 

- Yakaladık, dedi, zavalla belki bre 
tuJur. 

- Madem iti yakaladıaız kurtuldu d .. 
mektir. 

- Belli olmaz ki tedavi edilecek: MIİt 
ccyj doktor kestiremiyor. 

- Yaralamıı mı? ' 
- Kimi~ 

- Kimi olacak karııınL. 
- Hangi karısını? 

- Hangi.ini olacak: ikinci Dn..t• y. . . . . 
rıncıyı caaaen öldürmüw. 

Güldü: 

- Hayır canım ne ölen var, ne de ya,. 
ralanan 1 Bu adam bir aktönnü,; «Karıı
mı öldürdüm» piyesini oynarken çaldu • 
mış. yakalayıp hastaneye yabrdık. Sen de burada kalacaksın. Ve maktır. k d 

Vak'a hakkında ifade vereceksin. Valter'i de ite kaka dı~~r~. çdı ar ıy-
Dedi. lar. Fakat Valter kapının onun en a -

Carik yine gözünü açtı ve: rılmadı. w ba 
- Yüzüm, gözüm parçalandı mı~ Polis de burada zabıt tut~a~al . ş: 

l .... __ B_A_D_Y_o __ ~J j Yeni Neşriyat 1 
Bu Akşamki Program -Ba-lı-kç-ılı-k,-A-v-cd_ık_ve_A_bcalds ____ ~-.-mn .... 

Diye sordu. !adı ve evvela iki şoförün i a .e.ermı 
İSTANBUL Skels cevap verdi: . kaydetti. Daha sonra sıra Skels ~ gel-

- Hayır, hayır, merak edilecek bır di. lad w Kanada doktorlarından t>iri pipo içe.o: 
v ba ıgı sı-

0

ler için elelı:trilr.le ifliyen bir pipo icat et -~y yok l Skels ifadeyi vermege Ş • 

18 Dans muaikisi (pi.il). 19 Haberler, 
19, 1 5 Muhtelif pliklar. J 9,.30 Çocuk saati. 
Hikayeler. 20 Şan Bayan Olga de Sançes 
tarafından. 20.30 atüdyo orkestraları. 
21,30 Son haberler. 

mıı avcılarımızdan Necip Selam bu Wm ~ 
tında çok güzel bir av mecıaae. cıluum.t 
ia başlamııtu. Jlk aayuı elinaillcle buJ
bu kıymetli mecmua avcılık ve abcılık iltıt 
nıeıgul olanlara bol ve faideli yaalar .._. k miştir. İcadın sahibine göre, elektrikle İ§· - Emin misin? rada doktor, kafasını uzataıa : 

1 
d 

1 Jiyen pipoyu kullanmanın ay a arı çoktur. 
- Elbet.. _ Jçinizden biri daima burada bu- En mühimmi tütün içenin karbon monok -
- Çünkü ben yüzü gözü par~]an- ]unsun. Hastaya belki de kan aşıl~~ak aidin zararlarından korunmasıdır. İkincisi 

tnış olarak yaşamaktansa ölmeyı ter-' IA gelecek. Kolun yarasını dıkıyo- :kibrit kullanmamaktır. 
/ . . d azım f 

cih ederim .. benim fCrefime ıçın.. e- Fakat nabzı ıon derece zayı · Elektrikli pipo bir kaç tekilde yapılmalı:-

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

tnek ki yüzüme gözüne bir şey olma - Hrum. buhranı atlatıp atlatamıyaca- tadır. Birisi herke.in kullanagcldiji pipo-
astanın y ı b dı... w bilmiyorum. fçinizde kanının han- dan farksızdır. anız ir td ile elektrik 

· · gını ld w b"l prizine bağlanıyor. Jkinciai, masalar üze-Skels bir saat önce bir mucızenın vu- · mensup o ugunu ı en var 
· d gı grupa rine konmak için yapılmıştır. kuunu diliyor ve bu mucize sa~~şın ~ mı? 

Garik'in ortadan kalkmasını dıhyor • Valter derhal atıldı: 
du. Be kanımı da, canımı da ver -

TAKViM 

BOKRF.Ş 

13 • 15: Plik ve haberler; 16: Ban • 
do mızıka; 19.20: Dana; 20.20: Senfo • 
nik pliltlar: 22.30: Radyo caZJ; 22.45: 
Orkeatra: 2 1 : Caz. 

BUDAPEŞTE 
Mucize vuku bulmuştu··· :- h n nm Bütün kanımı alıp Ga-

Jon Skelı düşündü: . ~ke~e 7yabilirıinfz. 1 yıldır kendi-
Carik 'in kanları bir dakıka aka- rı e afi a 

• 9.0S: Şopen konseri: 20.05: Salon or. 
MA YJS ke11tra11; 2 1: Skeç; 22.45: Haberler; 

1-R-u-m-1~-~-o-e--;,---9---;ı-A_r_a-~-~-se-n-eı ~!·~5: Çingene musikia; 23.SO: Orkea-
d . · · hizmet ediyorum. c:ak oluraa her -Y olur biter, ken ısı ııne k k • . 

T- Doktor başını sallıyara te rar ıçerı 
onun ceberutundan kurtulur, onun 
bo~duğu, alt üst ettiği eserin filme ç~k- girdi. 
inek hikayesi kendiliğinden suya du • Valter devam ediyordu: 

_ yemin ederim ki Garik için canı-ter ve her şey o1ur biterdi. .. k" 
Ske]s akılndan geçen bu düşunce mı feda etmekten çe ınmem. 

Üzerinde durdu ve Valter'i yerine o - Doktor kızdı : I d .. 
turtarak bir kadeh viskiyi do]duru~ _ Senden canını e a etmeyı ı~tc -

d Ok Bize biraz kan lazım. istedi· Yalter'e uzattı. Sanki aklın nn ~eç~n~ yen Y · . b' 
t b.k . • Valter Viskıyı w• · kan sıhhati yermde olan ırada-at ı e karar vermıştı. . gımız ld h 
• • w w 1 ge' şete - ...... a zarar vermez. O ha e eyecand ıçınce kola bastıgı parmag .. . ••• k f k 
cekti. Çünkü hala fırsat ve hala umıt kapılmayınız. Fakat anınız muva ı 
vardı. değiise bize faydası dokunmaz. 

Skels i i Valter'e bıraktıktan sonra (Arkası var) 
d ş . b t doktorunu ışarı çıktı. Polıs, za ı a 

- - MOSKOVA Hızır Resmi sene Nisan 
4 1936 26 18.30: Kanşık konser; 20: Kuartet kon-

CUMARTESi 

SABAH İMSAK 
Safer 

~9 ı ~ 17 ~- ı a~· 
4 60 2 49 

Öğle İkindi Akşamı Yatsı 
S. D. S. D. S. D. S. D. 

E. 4 57 8 52 12 - 1 4.7 
z. 12 10 16 05 19 12 20 59 

ıeri; 21: 4'Mayıı Gecca.i» operuanın rad
yo adaptasyonu; 22: Yabancı dillerle neş
riyat. 

BERUN 
20: Stüdyo opereti; 2 1. 1 O: «Sın tan 

Cür' el)) adlı musikili piyes; 2 3: Haberler; 
23.30: Eğlenceli hafta sonu. 

VİYANA 

19: Viyana halk havaları; 19.30: Muh
telif; 20.25: <ıGeiahan i.imli Japon oyu
nu; 22.40: Film bahai; 23: Habeıler: 

maktadır. 

Avcının bileceği şeyler, fennacı köpek. 
ler nasıl terbiye edilir?. Avcıhkta bap se. 
lenler, tabanca atmak, tilki avı için yeni bir 
usul yazılarile bu mecmua cidden kıymetli 
bir say mahsulü olduğunu iabat ediyor. 

Alikadarlannın behemehal bir elet. 
görmeleri lazımdır. 

Roma ailesi - Ünivenite Roma 
hukuku doçenti Dr. Şemeeddin T.lip 
tarafından uCapito1ium» nqpi)'atuull 
birincisi olmak üzere ftalyan a~ 
8İ azasından Roberto Paribeni"nin Ro
ma ailesi isimli eseri Türlcçeyr. çevriJ. 
mİftİr. Bütün hukuk müntesipleri ~ 
çok faydalı bir me'hezdir. 

Yeni Türk - Eminönü Halkevi taraı.. 
dan her ay çıkarılmakta olan (Yeni T'"ml)• 
ün 4 1 inci sayısı çıknuttır. Bu •)'ldaı 

Agah Sırn, Aziz Ogan, Nihat Sam. S... 
lih Münir, Kazım Sevinç, Sabri Eaat, Şii4 
klıfe Nihal. Meliha Avni, C. Scno, Vahiı 
Uitfi gibi imzalann yazılan vardır. 

Havacılık ve Spor - Bu on beı günlült 
hava mccmua81nın 166 ncı sayıaı çıkmlfbr. 

Pratik Doktor - Bu aylık hp mecma-
aeının 4 Üncü ıay1111 intİ§ar etnıittir. 

Doiuf - Bu aan' at ve biJci m......_ 
nan S inci aaym çakm11br. 
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" Son Posta ,, nın tefrikası : 76 Yazan A. R. 

Cemil, nihayet bir akşam Melihasını kar-
şısında görünce gözlerine inanamamıştı 

Cemil, tecrübe etmek için parmağı
nı tabağa uzatmıştı. Fakat, Seyit Hadi, 
Cemilin önündeki tabağı örten küçük 
bir peçatayı kaldırmış: 

- Siz, ellerinizle yemiye alışkın de
ğilsiniz, zannederim. Buyurunuz ... 

Diyerek parmağını tabakta duran 
çatal, bıçak, kaşığa uzatmıştı. 

birbirinden ayrılmış gibi idi. 

** 
Zifiri karanlık bir geceydi. Kalın 

bulutlar, semada parlayan yıldızların 
önüne kalın bir perde germi~ti. 

Cemil, yanında sadece Salih oldu
ğu halde, sessizce köyü terketmişti. 

Salih ; sinsi bir kaplan çevikliği ile 
Cemil, çatalı almış, çevirmiş tersi - önde gidiyor; yüksek bazalt kaya -

ne bakmıştı. O zaman; bu gümüş ça - !arının dibindeki dar ve dolambaçlı 
tal üzerindeki (C) harfini görür gör - yollarda bir hayal gibi ilerliyordu; Ce
mez, büsbütün şaşırarakA: 1 mil de bir gölge gibi onu takip ediyor-

- Canım .. bu, ne alaka? .. Bunları du. 
kim tertip ediyor?. Yol, gittikçe dikleışiyor; ve çetinle-

Diye bağırmaktan kendini alama- şiyordu. Uzaktan gelen çakal sesleri, 
bu vahşi sükunet içinde kayalara çar• 

mtştı. 

Yemek, Seyit Hadinin bir çok hi
kayeleri arasında neş 'e ile yenilmi~ti. 
Yemekten sonra, sedirlerdeki ipekli 
kumaştan yayılmış minderler üzerine 
çekilmişler; yumuşak deri yastıklar i
çine gömülmüşlerdi. 

Genç hizmetçiler tarafından sofra 
kaldırılmış; yerine • üzerinde kışır cez
veleri kaynayan - zarif bir mangal ge
tirilmişti. Bakır tepsiler içinde önleri
ne konan billur nargilelerin i.şlemelı 
marpuçları, Cemil ile Seyit Hadinin e

line verilmiştı. 

Kapı ve pencereler, sımsıkı kapan • 
ımştı. İkisinin önüne de, yapraklan ve 
fllizleri körpe (kat) tepsileri bırakıl
mış; yanlarına da renga renk boyalar
la işlenmiş su maşrapaları ve tükrük 
kapları sıralanmıştı. 

parak korkunç akislerle titriyordu. 

Cemil, birdenbire sormuştu: 
- Salih!.. 
- Ya, seydiL 
- Köyden çıktığımızı kimse görme-

di, değil mi L 
- Hayır, ya seydi. 
- Yarın, nereye kalbolduğumuzu 

da kimse öğrenemiyecek değil mi~ .. 
(Arkası var) 

icra mührü taklit edilerek 
yapılan dolandırıcılık 
(Baı !aralı 3 üncü •aylada) 

İtin garip tarafı şu ki, bu fek karann • 
dan Beşiktaş icra memurluğunun da ha -
beri yoktur. Hele mühürlü kağıdın mev -
zuu bahsoluşu, icra memurunu Kostakiden 
fazla şaşırtıyor. Ve ikisi birlikte tapu dai-
resi.ne geliyorlar. 

SON POSTA 

9 yaşında bir çocuk 
babasını vurdu 

Katil çocuk " babam da
yakla annemi öldürecekti 

mecbur oldunı ,, diyor 

Mayıs 9 

YUSUF iZZEDDiN 
Öldü mü, -ö!dürürldü mü? 

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir 
Yazan : Ziya Şakir 

- 11 kendisine gösterilen hürmet ve mu -
Bu düşüncelerin feci akibeti, çar - habbetlere liyakat kesbediyordu ..• 

çabuk baş göstermişti... (31 Mart) Vücudunun ufak tefek olmasına mu
vak'ası; memlekette büyük bir tahav- kabil, kendisine şahane bir vakr ve 
vfil hu~ule getirmişt'i. !Abdülhamid, azamlt veriyordu. Fakat bu vakar ve 
saltanattan ıskat edilmiş; yerine (Be- azameti hiç bir zaman kibir ve gurur 
şinci sultan Mehmed) unvanile (veli- derecesine çıkarmıyor; icap edenler -
aht Reşad efendi) geçirilmişti. Fakat den iltifatlarını esirgemiyordu. 
beşinci sultan Mehmed, ancak bir (ka- Ayni zamanda çok düzgün söz söy~ 
ragöz göstermeliği) nden başka bir şey lüyor; iyi düşünceli, muhakemesi mü· 
değildi. Devletin kuvvet ve idaresi, tekamül, olgun kafalı bir adam gibl 
(meşrutiyet inkılabını yapan - irticaı konuşmasını biliyordu. 
bastıran - yeni padişahı tahta çıkaran) 326 senesi Mart ayı csnalnnnda 
İttihat ve Terakki cemiyeti rüesasının Bulgar kralı F erdinand İstanbula gel· 
eline geçmişti. rnişti. Veliaht Yusuf İzzeddin efendi, 

Cemiyet; {irtica) a bir daha mey - kralın şerefine tertip edilen bütiln me· 
dan vermemek, ve hükumet idaresin- rasime iştirak etmişti. Hatta, (Ahidel 
de kendi programını tatbik etmek için Hürriyet) tepesi civarında yapılan bü· 
bazı hürriyetleri tahdide karar vermw- yük resmi geçide, Bulgar krahçesi ile 

Jan ve babası Charles ti. (31 Mart} vak'asını müteakip gös- beraber bindiği kapalı bir saltanat a -
F ransada yol bekçiliği eden Charles terilen şiddet ve dehşet siyasetinin te- rabasının içinde gelmifti... Osmanlı 

isminde eski bir boksör bir kaç sirile cemiyetin bu hareketi ilk zaman- veliahtı, iştirak ettiği bütün hu mera· 
gün evvel dokuz yaşındaki çocuğu larda hiç bir taraftan hiç bir mukabele sim esnasında en küçük bir gayri tabi
tarafından öldürülmüstür. Facianın görmemişti. Fakat aradan bir kaç ay ilik göstermek şu tarafa dursun, bila
hikayesi şudur: ' geçip de o şiddet ve dehşet unutulma- kis ziyafetlerde ve gezintilerde krali

Charles facia gecesi evıne sarhoş ya başlar başlamaz, muhalifler ara çeye gösterdiği zarafet ve nezaketile 
geliyor, karısiyle her akşamki gibi sında bir kımıldanma baş göstermiş - bir hayli hoşa gitmişti. 
derhal kavgaya başlıyorlar. Bir kaç ti. Bulgar kralının İstanbuldan avde • 
saniye sonra zavallı kadın yerlere "Clü- Meşru ve haklı muhalefet yapan tinden takriben bir ay ıonra da Sırp 
şerek, kocasının yumrukları altında bazı zevat müstesna olmak üzere, kralı Piyer İstanbulu ziyaret etmifti. 
inlemeğe başlıyor. (muhalif markası) nı taşıyanların mü- Veliaht Yusuf İzzeddin efendi, bu. kra

Kapının dibine genç bir uşak otur -
muş, elini şakağına koymuş; eski Sa
ba melikesi Belkıs'ın efsanevi hayatına 
dair uzun bir şiir okumaya başlamı' -
ti. 

Köşede Charles'in çocukları bir him bir kısmı, menfaatleri cemiyet ta- lın lstanbulda bulunduğu miiddet zar
müddet her zamanki gibi korku ile rafından sektedar edilenlerle, kendile- fında da tekerrür eden ziyafetlerde, 
bekleşiyorlar, sonra 9 yaşındaki kü _ rine yüz verilmemiş olan bir zümreden resmi geçitlerde, muhtelif gezintilerde 
çük Jan yerinden fırlıyor, babasının ibaretti. Şerif paşa .. Damad Ferid p6ıŞa isbatı vücut etmiş, yine hareketlerinde 
kucağına atılıyor, hıçkırarak: vesaire gibi ... Bu zümreye bir de ,;ıeh- dimağ ve akıl hafifliğini gösteren bir 

İcra memuru, eline verilen kağıdı uzun _ Yeter artık babacığım, yeter di- zade ilave etmek icap eder ki, o da; hareket ~hura gelmemifti. • 
uzun evirip çeviriyor, ve: ye yalvarıyor, zavallı annem ölecek! Vahdeddin efendi idi. Yine (Abidei Hürriyet) tepesi ci -

Oda bazen .derin bir sükun içinde 

kalıyor... Okuduğu ışiirlerin beyitleri 
arasına bazen beş on saniyelik fasıla 

veren o muganni'nin tatlı ve ahenktar 
sesi, hazin arap tirillerile söndükten 

- Hayret 1 diyor. Kağıt bizim resmi 
kağıdımız, mühür de bizim resmi mührü
müz. Fakat bu imza benim değil 1 

Böylece kuvvetlenen şüpheler üzerine 
tahkikat derinleştiriliyor, ve neticede, Be· 
şiktaş icra dairesine ait mührün, San Yani 
tarafından taklit edildiği anlaşılıyor. 

Meğer tapu dairesine bizzat giremiyen 

Gözünü hırs bürüyen adam, bütün Vahdeddin efendi; sultan Azizin o~ varında büyük bir resmi geçit icra e-
hıziyle masum evladına bir tekme at- ğullarına fazla teveccüh gösterilme - dilmişti. Resmi geçit yapılacak meyda· 
makla mukabele ediyor. sinden şikayetçi idi. Klüplerde vesair na kurulan (Otağı Hilmayun) da pa

Bunun üzerine Jan dışarı çıkıyor, umumi yerlerde verilen ziyafetler ve dişah veliahtına çok büyük iltifat gös
çekmeden babasının tabancasını alı _ müsamerelere daima Yusuf lzzeddin termi_ş i yanına koydurdu~ bir koltu
yor. Kapının önüne geliyor ve tekrar ve Mecid efendilerin davet edilmesin- ğa davet ederek Yusuf lzzeddiıı ofen-
babasına bağırıyor: den, bunlara sözler söyletilip nutuk - diye pek samimi surette muamele ey-

- Annemi artık bırak... lar irad ettirilmesinden hissettiği kıs- !emişti. 

sonra, çiğnenen kat yapraklarının ha
fif hışırtısı işitiliyordu. 

eh l b. t h ı· 1 kançlıgv ı vakit vakit izhar etmekten Gerek padiı:ıah ve gerek kralla - bı'n• 
Sarı Yani, bu sahte fek kararnamesini de, ar es ır e parçası a ıne ge en T 

diğer bir çok evrak gibi bir başkasile gön- karısının üzerinden kafasını kaldın ~ çekinmemekte idi. lerce kişinin karşısında • saatlerce be-

Çok zamandanberi kat çiğnememiş 

olan Cemilin mafsalları yavaş yavaş 

geY~iyordu. Şakaklarından ılık bir ter 
süzülüyordu. Vücudunun en hassas 

dermiş. yor: O; herkesten evvel, sultan Reşada raber bulunan, oturan ve kalkan veli-
* - Gene sen miL kinlenmişti. Sultan Reşad tahta çık - aht'ın tavur ve hareketleriı tam mana~ 

noktalarında başlayan gıcıklanmalar 
yavaş yavaş artıyor; şu anda duyduğu 

garip bir haz, tıpkı bir meçhul sevgili 

ile geçirilen, fakat hadisatı bir türlü se· 

Şimdi, satış haberinin şüyuu yüzünden 
işe kanşan Kostakinin tesadüfi şüphesi sa· 
yesinde yakayı ele veren Sarı Yani mev • 
kuftur. 

Tapu memurlarından birisi: 

- lstanbulda, diyor, en azından 100 ta-
ne Sarı Yani vardır. Ve eğer, İş takip eder 

Diye fırlayarak oğlunun üzerine tıktan sonra sık sık saraya gitmişi Ab· sile terbiyeli, merasimperest, mevki • 
ko,şuyor. O sırada iki el 9ilah patlıyor. dülhamid'le olduğu gibi sultan Reşad- inin ehemmiyetini bilen ve takdir 

Charles Leroy: la da hususiyet kazanmak istemişti. eden bir kimseden zerre kadar farklı 
- Ne yaptın Jan diye haykırıyor, Fakat; sultan Reşad, hanedan arasın- değildi. 

babanı vurdun ı da dedikoduculuğu ve hatta hafiyeli - Yine 326 senesi sonbaharında, (Se-
Çocuk soğuk soğuk cevap veriyor: gı dolayisile sevilmemiş olan bu yitler ovası) nda yapılan mefhur resmi 
_ Anne mi kurtardım. şehzadenin, vaktile kendi hakkında da geçitte veliaht Yusuf İzzeddin Efendi 
Tabanca sesleri üzerine komşular Abdülmecide bir çok şeyler söylediği- de hazır bulunmuştu. Şehzade, manev-

çilemeyen zevkli bir rüyaya benzı·yor- gibi davranarak bu kabil dalavereler çevi- h l k Vahd dd• f d d •v• d vak'a mahalline geliyorlar, polis de ni atır ıyara e ın e en iye ranın evam ettıgı mü det zarfında, 
'-' renler bu adamlar hakkında daha şiddetli au. u··s _ yetişiyor. !) yas, mda olduğu halde, ol- yüz vermemişti. yüzlerce ümera ve zabitanın sefaret 

takibata girişilmezse, günün birinde, İ 
Aradan ne kadar zaman geçmiştiL oun bir insan halini almı~ olan fela- Halbuki Yusuf zzeddin efendi sa- ataşemiliter ve ataşenavaliannın nra-

tümüzde cekete bile sahip çıkıldığını gö - c d 
Bunu, Cemil de bilmiyordu, Bu, zevk ketzede çocuk : raya gittiği zaman aima hürmetle sında mü~ir üniformasile gezmif, do-

receğiz de hiç ~aşamıyacağız! T 
ve haz dolu rüya içinde ga,şi olmuştu. _ İnkar etmiyorum. Evet, babamı karsılanıyordu. Ona yapılan muamele; laşmış .. herkesle, pek akıllı ve uslu bir 

B d b k ı _ıı ben öldürdüm, annemin hayatı tehli - bir 
0

veliaht'a gösterilmesi lazım gele~ adam gibi konus,muştu. 
ir en ire u ağınaa bir fısıltı işi- 1 

l T 1 b 
marn öldü kede idi, açtık, sefildik, o içiyor, gelip merasim ve teşrifattan ziyade, terbi - 327 senesinin ilk aylarında lngiltere 

ti mişti. at ı ir arap şivesile Türkçe 
söylenen bir ses: Evvelki gün Bozdoğan kemerinde 3 bizi dövüyordu. Nihayet dayanama - ye ve nezaketi ile kendisini sevdiren kralı yedinci Edvard vefat etmifti. Ye-

- Nasılsınız, Cemil bey... metre irtifadan dü~en Beyazıt Kemal- dım, diyor. bir ışahsın gördüğü müameleye benzi- rine geçen kral Jorja mayıs ayında 
. yordu. Londrada taç giyme meresimi icra edi-

Demişti. paşa camii imamı 'l-ıak Sabri dün kal- A k • } k f VU a ar aDUDU O tarihte Yusuf zzeddin efendi, lecekti. (Arkası nr) 
Cemil, başını çevirdiği zaman; göz- dırıldığı Cerrahpaşa hastanesinde aldı-

lerinin bebeğinden, kalbinin içine ka- ğı yaraların tesiriyle ölmüştür. ve ı·stanbul barosu 
dar akan seyyal bir kuvvetin tesirile ••••••'""''!ili"•••••••••••• 
titremişti. 

- Sen.. gene mi, sen... Sakın, bu 
da bir rüya olmasın? .. 

Diye inlemişti. 
Ve sonra, sevilmek ihtiyacı duyan 

~İT kedi munisliğile ona sokularak: 

- Ah .. o gece, beni o kadar büyü -
ledin ki ... Seni, bir türlü unutamadım. 
Söyle .. bini şimdi kimin adını vere -
ceksin? .. Gene Melihanın adını mı? .. 

Diye ilave etmişti. 

BUTON ULKE.YI· 
HE RC.UN 

1 tı.· Genç kız, elini Cemilin nemh a -

nında gezdirerek <;evap ~ermiş~i : .. DOLASAMAZSINIZ 
.. - Bu sefer, artık oldugum gıbı go- FAKAT I 
runecegım. 1 

- Söyle .. kimsin?.. ~''''~ 
- J\1eliha .. bizzat Melih<l.... ~n Posta 
c~ il; yerin ._ '1 kalkmak, sıçramak, DAKİ ~R. fL.&.NI 

bir ' ' reket ı;;östermek istemiı;ıti. f>UTUN ULKEYi HER ~N DOLA$111 
Fakat kat' ın tc . ı ile bütün mafsalları ı -••M•~•<ıııİ.lit•rieiiııiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

Baro Reisi kanun hak
kı n d ak i noktainazarını 

anlatıyor 
Avukatlık kanunu baro mecmuasında 

neşredilmiş ve avukatlar bu kanun layiha
sı hakkındaki mütalaalarını baroya bil -
dirmeğe davet edilmişlerdir. Baro bu mü
talaaları tetkik edecek ve elde edeceği in
tibaa göre adliye vekaletine İstanbul ba
rosunun mütalaaııını bildirecektir. Baro re. 
isi ve Edirne saylavı Hasan Hayri bu kanun 
layihası hakkında demiştir ki: 

- Layiha çok güzeldir. Bu kanun avu
katları layık olduğu şerefli mevkie çıkara· 
caktır. Onun için gerek vekalete ve gerek
se bu projeyi hazırlayanlara teşekkür et
mek lazımdır. 

Bazı gazetelerde görüldüğü gibi ka -
nunda avukatların sınıf ve ihtisas şubele
ri.ne ayrılması ve kendilerinden depozito 

parası istenmesi gibi hükümler yoktur. Bu vafık bulmuş ve kollektif sigorta usulünü 
haberler asılsızdır. kabul etmiştir. Maamafih gerek vekllet ve 

Kanunun ahkamı umumiyeai Alman a- gerekse baro, avukatların istikbalini dü • 
vukatlar kanunundan, kısmen de eski ni· şünmektedir. 

zamnamelerden alınmıştır. Kanunun; pren- Avukatlar kanunu projesinde vekaletin 
sip noktalarına taalluk etmekle beraber - hakka nezareti için bir madde vardır. Fa • 
münakaşa edilecek cihetleri de yok değil- kat bu madde umumi ve mühimdir. Ayni 
dir. Mesela: İstanbul barosu avukatların proje avukatın amme davasında plıadeti 
tekaütlüğü hakkında bir proje hazırlamış için bir takım kayitler koymuşken o avu
ve vekalete göndermişti. Biz bunda avu- katın yazıhanesi, dosyalan, evrakı üzerin· 
katların davalarda arzuhallanna bir pul de bir nezaret hakkını ve bu nezaret hak
yapışttırmak mükellefiyetinden hasıl ola- kının müfettiş tarafından icrası kanunun 
cak paranın _ Romanya, Bulgar ve Balkan ruhuna pek uygun değildir kanaatindeyim. 

Kanun daha kat'i şeklini almamış ve 
devletlerinde olduğu gibi • tekaütlüğe tah. Kamutaya gönderilmemiştir. Adliye veki· 
sisini iştemiştik. Avukatlar arzuhallara ya. linin gazeteci arkadaşlarımıza söylediğt 
pıştıracakları bu pul _bedelini müekkille -
rinden almıyacaklardır. Bizim hazırladığı-

mız projeye göre aldıklan takdirde birinci 
defa olmak üzere ·Üç ay meslekten men 
ve tekerrürü halinde de barodan çıkarıla
caktır. 

Vekalet bizim bu projemizdeki tekaüt
lük için teklif ettiğimiz bu pul ueulünü mu-

vechile mahkemei temyiz rüesa ve azasın· 
dan barolardan ve adliyecilerden mürek· 
kep bir komisyon bu kanun projesini tet .. 
kik edecek ve projenin en son şekli bu sll" 
retle tesbit edilecektir. 

Bu tetkikatın kanunun en güzel şeklile 

hazırlanmasım temin edeceği fiiphesiz '" 
dir. 
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Tel 42352 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel 22740 

'ı---------------------E m 16 k ve Eytam Bankası llinları 1 
~--·--------------------------------------------------~-Sahlık Emlak 

• 

.. ___ > "ll·--·· Trabzon Postaları 

Esa.s 

No. sı Mevkü ve Nev'i 
Depozito, 

Lira 
94 Heybeliada'da Yalı Sokağında 2 No. lı Gazino 1000 

---

-- •• PERLODENT,. diş macununu 
tercih edeceksiniz, 

zira aöızın bıtcOmle şeraiti sıhhiyesln~ 
haiz olan bu macun dlflerl çOrOmekten, 
korur dl-. etlerini kuvvetleodlrlr, nefesi 

' T f ini aerlnleJlr ve insanın görOnOJ e 85 

artırır,. 

Pazar 12 de, Salı, Per· 
tembe 15 de 

lzmlr sür'at postaları 
Cumarteai 15 de Pa· 
zartesi 16 da. 

Mersin postaları 
Salı, Pertembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

Jzmit 

Bandırma 

- Cumartesi~ çar -
taınha 18 de 

- Pazar, ıalı, per· 
fembe, cuma 
9,30 da 

-- Pazartesi, salı, 
çarıamba, per· 

4 fcmbe cumar • 
tesi 21 de 

Karabiga - Salı, cuma 19 da 
lmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı 19 da cuma 

17 de 
Trabzon ve Mersin postaları • 
na kalkıt günleri yük alınmaz. 

( 2524) 

Mudanya Hattı 
1 O Mayıstan itibuen 
leri baflayacaktır. 

Yaz tarife-

100 Biiyükada'da Nizam'da Nizam dereai Sokağında 19 No.b 200 
içinde kuyu ve eski AIAt ve edevah mÜ§temil 4928 
metro murabbaı arsa 

103 Büyükada'da Nizam'da Nizam Sokağında eaki 25 yeni 172 
7 o. lı l 067 metro murabbaı arsa 

104 Büyükada'da Nizam'da Nizam Sokağında 154 ada 3 365 
parsel No. lı 12140 metro murabbaı çamlık 

106 Büyükada'da Nizam' da Nizam cadde.sinde 5 No. b 1573.50 80 
metro murabbaı arsa 

303 Heybeliadıt'da Tur yolunda 1, 2, 3 No. lı 5398 metro 240 
murabbaı tarla 

304 Heybeliada'da Tur yolunda 8 No. lı 15005 meho mu- 400 
rabbaı tarla. 

305 Heybeliada'da Tur yolunda 6 No. lı 3977 metro murabbaı 160 
tarla 

558 Büyükada'da Nizam'da Yüce tepede 2 No. lı 2031.25 41 
metro murabbaı bahçe 

559 Büyükada'da Nizam'da Nizam Sokağında 172 ada 7 90 
parsel No. lı 2762 metro murabbaı tarla 

560 Büyükada'da ·Nizam'da Nizam Sokağında 159 ada 4 50 
parsel No. lı 866 metro murabbaı arsa 

561 Büyükada'da Nizam'da Nizam Sokağında 203 ada 8 24 
parsel No. Jı 238 metro murabbaı çamlık 

562 Büyükada'da Nizam'da Aşıklar yolunda 2 No. b 482 25 
metro murabbaı çamlık 

563 Büyükada'da Nizam'da Cuma tepede 1 ada 148 parsel 336 
No. Iı 5600 metro murabbaı tarla 

564 Büyükada'da Nizam'da Ziyapap Sokağında 154 ada 14 41 
parsel No. lı 505 metro murabbaı tarla 

İstanbul Varidat Tahakkuk Mü-- Vapurlu İstanbuldan Cumartesi 
günleri 14 de diğer günler 8.30 da 
Mudanyadan Pazardan maada 
günler 11 de Pazar günleri 18.30 

641 Büyükada'd~ Nizam'da Nizameddin Sokaiuıda 1 .. 3 kapı 800 
156 ada 2 parsel No. lı bahçeli ahtap köık. 

Mevkileri yukarda yazılı emlAk pefin para ve açık arbrma suretile 
satılmak üzere arlırmağ'a konulmuştur. İhale 22 Mayıs 1936 Cuma 
günü saat onda Şubemizde yapılacakhr. İsteklilerin o gün ve saatte 
depozitolarile birlikte Şubemize müracaat etmeleri. (345) 

dür)üğünden : 
Şubesi Adi .lşi -'Yeııicami Salamon N. 

Kars pi Komisyoncu 
"-

Ahmet Kasap 
" ,, Konsolos z. Komisyoncu 

..... Hacı Mehmet 
Bedri ,, AbdullahlZ· l ,, 
Ekrem 

" Aleksandros " Yuvanidis 

" Hasan Şemsi " 
" Levi Kondoyani " ,, Abdurrahman ,, 
,, Hazinedar Zade " 

2nıi:aiJnil 
l. Hakkı 
Akça oğlu Mu- ,, 
zaff er Tevfik 

Adresi Senesı 

Mena§a Han 3 No. 931 takvim 

Tahmisönü C. S No. " " lrfaniye Çarşı 107 No. ,, " ~ 

Camlı Han 14 No. " " 
Hasırcılar 30 No. " " 
Kef eliJHan 21 No. " " Asmaaltı C. 24 No. " " Kuru kahveci Han 15 No. ,, ,, 
Çavuşbaşı Han 16 No. ,, " 

da kalkacaktır. . 
lstanbuldan Cuma, Sah, Per9embe 
günleri kalkan postalar Armutlu 
ve Mudanyaya uğrayarak Gemli
ğe kadar gidecekler ve Gemlikten 
ertesi günleri kalkıp ayni iskele
lere uğyarak Jatanbula dönecek
lerdir. 
Vapurlann Yaz seferlerinde ıür
atleri arttınlmıttır. 
Pazar günleri lıtanbuldan 8.30 da 
kalkan vapur Mudanyaya 12.15 
de varacak ve Mudanyadan 18.30 
da kalkarak lstanbula 22.JOda va
racağından Bursayı gezerek aynı 
gün dönmek isteyenler bu posta· 
dan istifade ecW>ilecelderdir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden :_J 
Şartnamesi mucibince 18 bin kilo Bursa veya Çqme malı anason pazar• 

Wda aatın alınacaktır. Vermek isteyenlerin 18/5/936 Pazarte.i günü saat 
14 de %7,5 ~venme paralariyle Lirlikte Kab.lafta Levazım ve Mübayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonuna mürcaatları «2444» 

c.~:·b.~.~~~~.~~~!.ı~~=:~~.~~d~ 
Kocaeli icra daireainden: ı Beyoilu Dördüncü SuUı Hukuk ~ 

J.ıanbulda Şehremini Tadılıuyu •okak kemeainden: 

5 d h l d . Terekesine mahkemece el konulan Ema.ııı ve cadde•İ numara e a en a reaı .. , 
nuel Karaıo nun uhtesinde olup ; meçhul bulunan Ali Oaman oflu Ô-

1. - · Büyükadada Megrutiye t mahal ., 
Yalıkö•kü Cad. 33 N. 1-1-341 ila -... .. ___________ , mere: lesinde eski C akomi Yeni Çankaya cad" 

7 

31- 12-341 ,. Halile olan borcunuzdan dolayı desinde kain Conpaşa köşkü namile marut 

«2486» 

mahcuz bulunan iki bap mağazanın a- 68 No. lu ma bahçe ve müştemilat han~ temvi,. ka-
~- çık arttırma suretiyle 13/5/936 çar - ile kezalik, 

ran uıuci- b · 14 d ... _. d 
tam a güniı saat e u.aıremiz e aa- 2. - Büyükadada Cakomi caddeaindd 

hince. tılacaktır. İki kapılı mağazaya 5000 50 mükerrer No. Iu tamamı ( 3525 ) metrd 
. .. • ükelleflerinden yu~anda adı. ve lira arkasındaki mağazaya da 3000 li- murabbaı olan arsanın kırk sekiz h isse iti• 

Yenicami ve Emınönu şubesı. m J ükelleflerin ticaret ve ıka- ra kıymet takdir edilmiıtir. barile on hiıseıi açık arthrma sureti1q tlnvanı ticaretlerile ticaret y~rlen yazı. 1 

"kamet ve ticaret yerleri de Bir diyeceğiniz varsa evrakı müabi- 10/ 6 936 tarihine m üsadif çarşanba günü 
bıet yerlerini terk etmelen ve yenı . ~. imkan bulunamadığından lesiyle birlikte 20 gün zarfında müra- aaat 16 da satılacaktır. 
bıeçhul bulunması hase~ile .. bizzat tın· e:h;~nedefatir ve veaaikini tarihi caat etmeniz lazımdır. Tayin edilen aa- Kci§kÜn kiymeti muhammeneııi (24900), 
~~lan hizasında yazılı tıc~rı seneledr Gala tada Hüdavendigar hanında tı~ gününde gayri menkullere ·takdir e - liradır. Ve 3 Teırinisani 939 tarihine ka~ 
ilandan itibaren on beş gün zarf~n a .. una berayı tetkik ibraz et~ dilen kıymetin yüzde yetmiş beşi veril- dar kon ıura t ile kiralıdır. Arsa tamamının 
Maliye Hesap Mütehassılan tetkı~ kBuros n l 4 l _ 142 inci maddeleri mezse aabş 1 S gün uzatılarak son günü kıymeti muhammenesi beher metro mu· 
llıeleri Hukuk Usulu muhakemelerı anununu "ı528 yine bu bedel elde edilmezse &atıf rabbaı yarım lira hesabile 1762 lira 52 
hükmüne tevfikan ilanen tebliğ olunur. ,-----~_;,"~-------·--------- yapılmıyarak 2280 sayılı k a nuna göre kuruştur. ı --

-

temdit edilecektir. Art tırmaya girebilmek için k iymeti mu• 

Namınıza çıkarılan ila n ve ihbarna- hammenelerin yüzde yedi buçuk nisbetin~ 
hlede en aon adresinizden tegayyüp de pey akçesi ya tırmak lazımdır. Dellaliye 

etmi§ olduğunuz anlafılmakla ilanen resmi ile ihale pulu ve yirmi senelik evkaf 
tebliğat ifasına karar verilmiı ve ifbu icaresi müşteriye aittir. 
Han tebJiğat yerine kaim olmak üzere Arttırma bedeli kıymeti muhammcne • 
ilan olunur. lerin yüzde yetmiş beşi bulduğu takdirde 

l lnyrebolu İcra .Memurluğundan : 
.1\1 nheuı ve paraya çevrilmesi mu

karrer bir aclet dering markalı trak
tö r ve bir ade t le 4 demirli harer 
pulluğu açık urtlırnın ile stt tılığa çı-

karılmıştır. .l\ltthcuz malların birinci 
arttırması 9 · Haziran - 936 Salı günü 
saat 10 da yapılacaktır. Bir inci arttır

mada mahcuz malların kıymet inin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı tnk
cl irde arttırma daha on beş gün uzıı.

tılıuak ikinci arttırması 24 - Haziran -
9:rn Çnrşnın ba gllııU ayni saatte yn
pılark en çok artlı ranın üstünde bı ra· 

kılacaktır. 'fıülp olanların veJ hızla 
i zahat Rlnınk isleyenler 93i3-342 NO 
ile dellala ve icra dairesine mUnıcaat 
elmcleri ııan olunur. 

iha l ~ yapılacaktır. A ksi takdirde ıkinci ar t, 
t ırma~ı 29 6 936 tarihine nıii!'a clif pa • 
z11rte>ı İ glinii !'aa t 16 da icra edileceğinden 
isteklilerin yukarda gösterilen gi;n ve sa• 
a t !arda Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesine gelmeleri ve fazla ımıh"ımat 
almak isteyenlerin 934/ 78 No. ile t\lnh 
keme Kalemine müracaat etmeleri ilaı: 
olunur. (22853) 

Her süt rrakinası 
süt makinası < e ildir. 
Hakiki süt ~rkinası 

BAL IC 
markalı · ır. 

:JJrK_;IJorupa LTD srı. 
ilTANBUL, OAl.AT A, PERŞEMBE ... "' "'' et 



12 Sayfa 

Hasan. 
T1rnak clllsı 

r • 

Türkiyedt- en ziyade muvaffak olan HASAN Tırnak cililan kadınların ınce 

zevklerine uygundur. Çok parlak ve dayanıklıdır. Sedef nevileri ve renklileri 
birer §aheserdir. 

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

HASAN Tırnak cilası sedef 40 - 60 Kr. 

HASAN deposu ı lstanbu1, Ankara, Beyo§lu 

PERTEV PUDRASI, cilde yapışık durmaz, 
UnkU clldin ta kendisidir, yUzU parlatmaz, 

ÇUnkU parlakhk onun kendisindedir. 

Şirketi Hayriyeden : 
Büyükdere iskelesi üzerindeki gazino bu kerre yeni denecek bir derece
de tamir ve tadil edildiği gibi bir kısmı da aile ikamet edecek tekle if-
rağ olunmuttur. Kiraya verilecek olan her iki kısma da gerek birden ve 
gerek ayrı ayn talip olanların Cumartesi günlerinden maada Teftit 
Heyeti Riyasetine müracaatları. 

BU TECRÜBEYE 
TAHAt1MUL EDEN~ 

YALNIZ , , ~·ı IA l!'A' --'~3Jl•I M2~ 
• J~fl~fll ~~Nf!Jdlt!'fl~~ ~ ~Y4~v~f ~it~Y~Kı~I~~~ ~ ~i? ~.,~ -~~411' ..,,';,J~~"'--w ,...-....,.., ....,,...~ 

~\'~ 

Sabah dokuldan akşam saat 
beşe kadar mat, saf ve sevimli 
bir ten. Gündüz tekrar pudra
lanmağa hacet yok. İşte; hava
landırılmış yeni Tokalon pud
rasının garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazib havalandır
ma usulü, Parisli bir kimyage
rin keşfidir! Bu usul dairesinde 

havası toplandırılmış yegane 
hafif pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. Bu 
usul, TokRlon pudrasının islih
zarında kullanılmaktadır. İşte 
bunun içindır ki, Tokalon pud
rası, daha muntazam ve daha 
mUk~mmel bir tarzda yapışır 
cildi henıPn hemen ~örllnmez 

bir gnzr .l 't tabakas le kap .. ar 

ve ynze tabii bir güzeli k ve
rir ve modası geçmiş ve yüze 

bir makiyaj şeklini vermeden 
kalın adı pudralardan tamamen 
başka bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze yapışık 

kaldığı cılıclle buna <c8 saatlik 
pudra» tabir ederler. Artık ne 
parlak burun, ne ya~lı cild gö
rUnmiyecek, belki rüzgar, yağ
murun ve terlemenin icrayı te-
sir edemiyeceği mat, saf ve se
vmıli btr ten görünecektir. 

''ı-
1 
1 

SON .!'OSTA 

!ftlll!!I.,,. !il! 1 
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FAZIL 
ÇiL iLACi 
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Herkesin beklediği 

KOZMiN DiŞ MACUNU 
çıktı. Fiatı her yerde 

15 KURUŞTUR 
Dişleri fevkalade beyazlatır ve temizler, ağız kokulamu 

'9 giderir, mikrobları öldürür. 

Müjde: , 

Fazıl Çil ilacı 
ile çil ve lekelerden artık kurtul
dunuz. lmaı merkezi: Ed.rne. Kim
yager Fazıl Soys ll Laboratuvarı. 

~ ................... , 
Cild güze;Hği 

VENÜS PUDRASI ı 
Çehreye hilkatin vereıniyece~i yu
muşak, cazip ve tatlı bir beyazlık 

verir. 
VENÜS KREMi ı 
İle beslenen bir cild dünyanın en ta
ravetli güzelliğidir. 

VENÜS RUJUı 
Kullanan bir dudaktan çıkan her ke
lime bir ateş damlası gibi yakıcı olur. 
VENÜS RIMELh 
İle tuvalet gören kirpikler kalplere 
ok gibi saplanır. 
Beyoğlunda tanınmış Kal'lman, N. 
Tarika, Şark Merkez, Itriyat ve tu
hafiye mağazalarında satılır. 
Deposu: EVLlY A ZADE NUREDDİN 
EREN, ıstanbul · Bahçekapı. 

ADEMi 
iKTİDAR 

4 

IHT lYARU(jı 
YOK EDER 

Tafsilat: Galata P. K. 1255 Hormobin _ ................ -._ ... _,_ ___ ._ .............................. ,,,, , ,,, ·~·· " ........ .... 
Son Posta Matbaası 

Neoriyat Müdürü: Sellin Racıp 
Sahipleri: A. Ek.rem. S. RaaııP. H. Lütfü 

Krem Balsamin 
Tabiatın bahşettiği güzellilf kıy

metlendirir. Esmer, kumral, sanşııı 
her tene tevafuk eden yegane 
kremdir. Latif kokusile sev1mli bir 
hava yaratır. Cilddeki leke, sivilce, 
çil ve buruşuklukları kAmllen gide
rir. Gençlik taravetini haJz yumu
şak ve cazib bir ten yaram. 

KREM BALSAMIN YAGIJ 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN YAG&IZ 
Gündüz için beyaz renkli 

KRtM BAL&AMIN ACI GADEM 
Gece için pembe renkli 

KRIEM BALSAMIN ACI BADIEM 
Gündüz için beyaz renkli 

Bnton tanınmış ıtriyat ve tuhafiye 
.. iiiiailiiiillılıliıiııl• ililiifııilıiiiili mağazalarında vardır. 

~-~ INGILIZ kANZUK ECZANESi Beyo9lu - lstanbul ..__,,, 

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

isteyen muhterem halkımızın 
nazarı dikkatine : 

Şirketce bu ıene Boğazın gerek Anadolu ve gerek Rumeli cihetle
rindeki köylerinde kiraya verilecek yah, kötk ve evlerin büyük
lüğünü ve küçüklüğünü adreı ve fiyatlarını gösterir muntazam 
bir brofÜr bastırılmııbr. Her iskeledeki firket memurları arzu 
edenlere bunlardan meccanen takdim edecek ve talep edilen 
teıhilatı da gösterecektir. 

Hapı 
• 

rıs 
Kat'iyyen sancı vermez, nebati hüliaalardan yapılmlf en &i mllWI 

ilicwhr. Kutusu 15 kunat 

• 


