
lc:lue İf)eri telefonu: 20203 Fiyab 1 bnaf 

Nota a Bulgaristan da cevap verdi 
Habeşler, ltalyanlan !Romany~,BoQaz~arlMilli Hakimiyet ve Çocuk 
şimalde 150 km. geriye meselesmde bız~ bayramlan dün parlak 
attıklarını bildiriyorlar ~a~z~~r~~~~aı~~ı~- şekilde kutlulandı 

t 1 
b J cağı, Belgrat toplanbsının Ç~_cuklar bir çok semtlerde geçit r<1si mleri yapblar, 

ta yan mem a an bu yüzden geri kaldığı musamereler verdiler, neş'e ve sevinç içinde eğlendiler 
susuyor! bildiriliyor 

[talgan ordusu cenup 
cephesindı de bir türlü 

ileri gidemiyor 

.... * -----
Bul6tır hükameti ceuabınJa 

boğazlcuın tahkimi halılıındalri 
talebimiz. itira~ etmiyeceğini 
bildirdi. 

Londra, 23 (Huıuıi) - Sofyadan 
gelen haberlere göre Bulgar hükumeti, 

H be tebliğine göre ltal- Türkiyeni~ Boğazlar mukavele.i ahka-
a Ş • • mının yenıden müzakeresine ve Bo -

yanlar 6000 zayıat verdıler, ğazların tahkimine ait notasına cevap 

Ad
• baba yolu geçilmez ve:ıni~ v~ ~u t~le~ itirazda bulunmıya-
ısa cagını bıldırmıştır • 

bir hal aldı Romanya ve notamız 
1-.t ~ - - C pbede • • Habef imparatoru e men haber venyor • 

Londra 23 (Huıuıi) - A~i~~ re:ptıklan muharebe ~ç gün devam 
it l l AdisababaY1 ıtgal ıçın '1 tSO kilo metre aenye atılmıtlardır· 

a yan arın • .. ünden ltalyan ar 
.mıif ve daha birine• gun d fazla 

ltalyan zayiatı 6000 ~- - b muharebede 6000 den fazla 
Yine Habet resrni tebliiine ~od·~~ :~r:::ür.ultalyanlardan bir çok mühim· 
. . ik · ıayyarelen Uf 

layıat verrnıtler, 1 • Gali• kabilesiyle birlikte 
lllat ta abnmlflır. bo da tiınalden ın~ek etmittir. 

Diğer taraftan Rat 1'';..t}arıııl kesmek uzere ~nlarla birlikte hare-
ltaıyanlann muv~ ltalyanların paraınıa "İtalyanlarla birlikte hareket· 

k 
Gallarta bun~an d~ba hükfııneti bunları~ar verdiklerini bildiriyor. 

ete geçmitlerdı. A Habeflilere ınüzaherel~ 1 ldı 
ten vazgeçerek tekrar 1 eçilmez bır ha a -

Dessie Adisababa yo u g :-j e kadar elindeki askeri kuv • 
- h"kuınetinin tıın ıy ilınektedir. Habet hüldl • 

Bundan başka Hab~. ~kullandığı haber ver edecektir• Bu kuvvet· 
vetlerin ancak dörtle bırı~ı. le ınuharebeYe •. d:m mevkileri itgal etmit 
illeti geride kalan kuvvet erıY daki bütün mu• 
l D 1 Ad' baba arasın • 1 ka er euie i e ısa • bale getirıni,tır. • de Adisababa yo unun • 
:"• bu yolu geçilrnez bır zete ınuhabirlerı U tahrip il• mefgW olan 

İtalyanlara refakat edrj g:n tayyareleri yo ~dırnandan çekinmekte-
pandığını bildiriyorlar. t y t tuyorsa da bolll 11 inci say/amada) 
Ji-L- ı·ı . 'tralyöz aletine u (OeıJom• m 

ı:weş ı en mı ~ 

=· -====----kl : 2 çocu ar. -
CC Bagram gap:ıgan tabii zayıf••• 
. Çocuguın alıyoruz!" 
çok geceler a~ r ünde 5 parça bekir 

. . . çeke çeke 15 g sabunu benden, 
Dertli ana ıçını d · or uyu 
ram n bulabildim, ıy · yıkıyorum! " 
"'" aşı . . 5 kuruşa 

tanesını 

ve çoeuklart . ıf bir çocuk oynü-
An• . d renksız zay 

l
çesın e 

.. "I" etrafı taş- . 
Altında «5» ölü go_rn~ u, rrıi odası. yor. . "k hasta rnı> dedırn. fa .. 'b bır ca l(iiçu 
orülmüş mezar gı 1 k diğeri - . . . · çekti: 
Burada bir ana. biri bir buçu d' da- Anneıı ıçını 1 aç yatıyor, ne ola-

7 "l''ler en Ç k aec:e er ---~ J 
Yaşında iki çocuğu ile 0 u · - 0 

• J l ;,eol .. 7'~" ba aşıyor. k ( ,,.,,,,,,.. 
sıkıntılı bir hayat Y . bah· ca · 

benZıYen 
Camiin bir viraneye 

Berlin 23 (A. A.) - dnb. bildiriyor: 
Romanyanın Ankara elçisi BükrCJC ha. 

reket etmiıtir. Elçinin Bükre,e çaiınlma-
11, Türk dıı bakanlıiı ıenel ackreteri bil • 
yük elçi Numan Menemencioilunun ıon 
günlerde aiyaıt bir vazife ile Belırat ve 
Bükreıe gitmeıılyle alakadardır. 

BoğazlaJ?n tekrar ıilahlandın1maaı 

hakkındaki Türk teklifinden çıkan Türk • 
Romen noktainazan ihtilihnı bertaraf et• 

" kiye tAıaP.Pdan ça~aktadır. 

Romanya dlf itleri bakanı M. litilesko 

Rumenlerin tadilci diye tavaiye ettikleri 
Türk hattı hareketine karıı göıterdikleri 

muhalefetin aekteye uğrattıiı Balkan an • 
tantı konıeyinin Belıırat toplantı11na bu 
ıuretle yol açılacaiı ümit edilmektedir. 

ParİI 23 (A. A.) - Petit jurnal ya • 
zıyor: 

Pariı mahafilini yalnız Fransız • Al -
man münasebatı deiil, fakat boğazlar 
hakkında Türkiye tarafından yapılan ve 
Fransanın küçük antant ve Balkan an • 
tanlı devletleri arasındaki dostlannı da 
ho~nutsuz edecek mahiyette ola" taleb de 
me!lgul etmektedir. Maamafih iyi mal(} • 
mat alan mahafilde zannedildiiine göre 
Franıız cevabı çok dostane olacak ve 
Fransa hiçbir itirazda bulunmıyacaktır. 

( Deuamı 11 inci •aylarnızda) 
~·· -ı;ını 1 1!!$'.Vi•I•~ 

Cumhuriyet lhlde ıinden dönÜ§ 

Abide önünde istik lal marıı söylenirken 

r:-1illi ~akimiyet Bayramı münuo- lar, lıtiklal marışı ile Cumhuriyet mar
betıyle dun yapılan kutlulama töreni tını söylemişler, türbede, Karaköydo, 
pek parlak olmuf, b~lhaıaa gençler Calatasarayda nutuklar vererek ve 
bu münasebetle heyecanlı tezahürat caddelerde marşlar söyleyerek Taksi· 
ya~mışlardır. Bütün üniversite tale • me kadar gitmişler, ayni tezahüratla 
besı konferans salonunda toplanmıf - dönmüşlerdir.(Dcvamı 11 inci aayfada) 

Çocuk vali ile mü.likat 
lf. * ... 

Bir kunduracının oğlu olan on iki yaşındaki lstanbul 
Valisi "Evvela çocuk parkı yaptıracağım. Sokaklara 
tükrük kutulan koydurtacağım, bayramda Şark 
Şimendiferleri çocuklardan para almazken Akay 

• ara alıyor, buna mani olacağım!,, diyor 

• Çocuk vali, yanıııdıı muavini olduıtu luıJclc muhıırririmıze 
beyanatta bulumırk n 

lsıanbul Valisinin odasının önüne Keldi· )'Ürüyemiyornıuş ta ... Hastahaneye kaldı· r- , ğim zaman kulağıma içerdcn ince bir ıeı rılmaııını istediler ... 

Avusturya ile Almanyanın geldi: Pek mühim bir f<'Y unuımuı ta hemen 
• d "" - Ben timdi ıize imdadı sıhhi oto • hatırlamıı gibi: 

birleşmesıne ogru mobilini gönderiyorum. Ha1ıayı. - Aman, dedi. Az d ıha unutuyordum. 
Londra 23 (HUMJıf) - Avuıtur· içeri girdim. 12 ya§ındaki Vali tclefo- Bir dakika müsaade edin de bu zavallı 

yanın 21 yaıına airen aıkerleri Sonba- nu henüz kapıyordu. Kendimi tanıttım. hastanın hastahuncye kaldırılmasını te • 

harda toplamaia karar vermeli derin Masanın karıısındaki koltuğu iıaret ede- min edeyim. 
akiıler yapmaktadır. Franaa matbuatı rek: Ve telefonla imdadı sıhhiye hastanın 
bu hareketi AYUlturvanın Almanya i. B k l Cerrahp~ a hastahanesine kald11 ılması i-., - uyurun ·onuşa ım, dedi. 
le birlqmeaine doiru atılmıı bir adım çin emir verdi. 

Ve devam etti: 

* .. ymakta. fakat bu buauıta neye iıtİ· 
nat ettikleri bilinmemektedir. 

- Efendim, vimdi Bcıinci Şubeden te· 
lefon ettiler, huta bir adamcaiız varmıı 

Dün lstanbulun idaresini ele alan mini 
(Deuamı 3 üncü NyltMla) , 
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__ H_e_r_g_ü_n __ , Resimli Makale 

Bir tiirlü anlamadığım~ me•ele 

• ÇocaA Vali 
• PaleatinJeki uyan -

Bir türlü anlamadığımız meıele 

Ş a çocuk mcaeleaini biz bir türlü an· 

lamıyoruz. 

SON POSTA 

a Ellenen çocuklar a 
Nisan 24 

Sözün Kısası 

Linlcoln'an 
Sakalı 

r------E. Drıııtm·Tal.; 
B üyük adamdır dişe, karşıeıncW 

On üç yıldır Çocuk Haftası yapıyoruz. 
Çocuk haftuını. memlekete çocuk mesele
ainin ehemmiyetini anlatmak için yapıyo
ruz. Fakat bu on üç sene içinde çocuk 
meseleaini Çocuk Hafta!lını tertip eden ço. 
cuklan Koruma cemiyeti bile anlamamı~

br .. 

Dün Çocuk Bayramının birinci sünü idi. OnJuı her 
tarafta, yollarda, tranıvaylarda, vapurlarda kafile halin
de &Ördük. Şarkı söylüyor, baiınyor, eğleniyorlardı. 

halle aralarında arünepiz dar sokaklarda eilenmeie 
mecbur olan zavallı yavruları bir düfünün. 

Çocuklar" eilence mahalleri ilzam. Çocukları aokak
lann maddeten ve manen kirli muhitinden kurtarmak J&. 
:zım. Onlarm yüzlerine renk ve neı'e, kalplerine sevinç, 
vücutlanna •ıhhat verecek eilence vaııtaları temin et• 

yarı tapınır bir vaziyet aldıi•. ' 
mız, adları anıldıkça yüreğimizddl 
eaygı tellerinin ihtizaz ettiğini duydıat 
iumuz bazı gcçmif simaların güni.İ9 
birinde foyaları birer vesile ile meY • 
dana çıktı mı, o muazzam fÖhret, kd! 
gın tavaya düşm~ bir topak tereyaiı 
gibi birden eriyiveriyor. 

Çocuk Haftaaı'nı biz Amerikadan al • 
dık. Bu adet orada otuz sene evvel ayni 
maksatla te!Iİ• edilmiştir. O vakit Ameri • 
itada çocuk vefiyatı fazla imiş. Yapılan is
tatistıkler korkunç rakamlar çıkarmış. O 
vaktin cumhur reisi Roosvclt hu rakam. 
lan görünce şaşırmış ve çocuk meselesi Ü· 

zerinde durarak bunu halle karar vermiı:;. 
Bu kararın ilk neticesi bir Çocuk Haftası 
ihdas ederek millete bu meselenin ehem
miyetini anlatmalr: olmuş. Öyle bir müca
dele açılmış iti az zaman içinde bu mesele 
halledilmit ve Amerikada çocuk vefiyatı 

aııgari hadde dü,ürülmüt-

Gülmek ve eilenmek çocujun hem hakkı, hem ihtiyacı
dır. Biz onluın bu ihtiyaçlarım tatmin etmİf değilizdir. 
Mektepten çıktıktan aonra eilenmek için yol bild•kleri 
yer tozlu v~ çamurlu M>kaklardır. Buralarda çocuklar ei· 
lenmez, kirlen\r, haatalanır ve harap olurlar. Hele rna-

mek lazım. 
Çocuklarımızı ancak böyle kurtarabiliria. 

Bu akibet çok hazindir. insanı m• 
ziden, tarihten şüpheye düşürür; sor 
yetenin temelini sarsmazsa da her hal
de hırpalar. Tunçtan bir heykeli keınlıt 
ren bir pas lekesi gibi, o büyük ada• 

mm meydana çıkan o küçüklüğü har 
ranlarmı ye'ae kapbrır. Kendi üzerin4 

kurulmuş ideali çatlayıp ta tannanJiıl 
ğını kaybeden, kıymetten düşen kn. 

(sOz 
Bir aşçı için 
Dikilen abide 

Fransada Villeneuve • Loubet'de ar;ı~ 

lar kralı namile maruf olan Auguste Es
coffier ıerefıne bir abide dikilmittir. Ga
zeteler, bu atçı için abide dikilir mi} di
ye Belediye reisini tenkide baılamıılar, 
Belediye reiai fU cevabı vermiıtir: 

Bizde Çocuk Haftan ihdas edildiği gün· 
denberi on ÜÇ yıl geçti. Dünkü ve busünkü 
Son Posta' da yapılan anketleri okuyunuz, 
göreceksiniz iti bu meselede henüz bir adım - Yeni bir taam keıfedilmesi, insan· 
bile atılmamıfbr. lan herhangi bir yıldızın kqf edilmeainden 

Çocuk vefiyahnı azaltacak tedbiri• a• fazla memnun ve bahtiyar eder. Y emeii 
lınmanuıtır. aizımızm tadile yeriz. Fakat yıldızlardan 

bize ne>. Keplere abide dikersiniz de aı
Çocuklann i.tisrnanna karşı konama • 

çıya niçin dikmezsiniz}. 
anıştır. 

Çocuklann sokaklarda .ürünmeainin Ö• 

nüne geçilememiştir. 

Hülisa çocuk meselesi anlaşılmamıı, 
kavranmamıı ve balledilememi§tir. 

Bu sahada çocukları koruma cemiyeti 
ile hükGmet ve matbuat elele vererek mu
azzam bir mücadele açmadıkça, çocuk 
ıneaelesi bütün acılaklarile halkın önüne 
tqbir edilmedikçe, hastalık tamamen teş· 
hia edilip tedavi çarelerine baı vurulma • 
dakça çocuk mcseleai balledilemiyecek • 
tir. 

Çocuk Haftası nümayiılerile kendi ken. 
dimizi aldatmıyalam. 

••• 
A,k zinciri 

Bunun ne olduğunu bilmek için. Madet 
zincınnın ne olduiunu bilmeli. Biraün e
linize bazı yazılan havi bir mektup aelir, 
o mektuptan bet kop7e çıkararak bet ki· 
pye 1ıöndermeie mecbununuL Onlann 
her biri bqer mektup yazarak ahhaplari
na gönderirler ve böylece devam eder. 
İsterlerse yapmasınlar. Aldıklan mektup
larda tehdit te vardır. 

Bu usule riayet etmiyerelt zinciri kıran 

felilr:ete uirar. 

* Çoculı vali 

D ün muharrirlerimizden birinin 

günlük vilayet makamını işgal 

Şimdi Amerikada iteiz)erin biri bun • 

!ardan başka türlü istifade etmeği düşün • 

bir müş. Her mektubu alan kimse, bunun beş 

e • kopyesini beş ltifiye sönderecek, fakat 

den çocuk valiyi ziyareti esnasında gör -
düklerini olcuyunuL 

Bu mülakat tunu öğretiyor ki: On ya • 
tında bir çocuğun bile hallini düşünebildi· 
ii bir takım meseleler henüz halledilme • 
miştir. 

Küçük vali bir kaç saatlik muvakkat va
liliği içinde en qajı on meseleye parmak 
basıyor. Bunlann hiç olmazsa bir ikisi, me· 
ee)i çocuk parkı, halledilmesi ve evvelden 

düıünülmüı olması lazım 1ıclen bir 'lleae -
ledir. 

* PalutindeAi uyan 

P alestinde araplar isyan 

Sebebi basit. 

halinde. 

Cihan harbinden sonra lngiltere Nili 
muhafaza için Paleatinin mandasını ü .. 

zerine aldı. Bu sahanın araplar elinde bu
lunması kendisi için tehlikeli olabilirdi. 
Bunun önüne geçmek için Paleatine dün-

bunların içinden bir tanesini kendi cin • 

ıinden olmıyan birisi hitap edecek ve 

mektubu takip eden mehtap aecesinde, 
bu kimsder birbirlerile buluıup öpü,ecek-

ler. Hele öpüşmesinler ... Baılanna büyült 
bir feliket selmesi mu'kadderdir. Polis 

bu uaulü, sayn ahllkt bularak menetmit • 

tir. 
• • • 

18 ••n• ao•ra gllzlerl 

İskoçyada elyevm 9 3 yatında buluanan 
ihtiyar bir kadın 18 senedenberi ltörmüı. 
Birgün pencerenin önünde otururken, 
<ıAydınlık 1ıörmeie batladım» diy~ hay• 
kırmış ve her gün biraz daha iyi eörerek, 

on sün zarfında nura lı:avutmu.f. 

• • • 
En ucu• •.nY• 

yanın dört köteainden kovulan yahudileri Berlin lıalkının yazlıia çıkmam için, cİ· 
yerleıtirmeğe lta .. r verdi. Senelerdenberi varda 6 bin tane çadır kurulmuıtur. 'Bun. 

bu siyasetini muttariden takip etti ve ora- lar 12 bin Berlinli Almanı banndıracak. 

ARASINDA ) 
·--------------------------· HERGüN BiR FIKRA 

Öyle ise Usta 
Sayllırsın 

Meşhur haydut Çakırcalı eski İzmir 
vilayetini haraca keaerken, günün bi • 
rinde kendisine biri müracaat eder. 

- Efem 1 der, ben senin yanında 
hizmet etmek iatiyorum. 

Çaltırcalı herifi tepeden urnaia ka
dar aüzdükteo aonra sorar: 

- Sen bizim gibi cefaya dayanır, 
gördüğümüz işleri görebilir misin) 

- Hay hay, Efemi 
- Bundan evvel ne yapıyordun, 

insanlar gibi 
Evlenen maymunlar 

Hindistanda Kalküte civarında Sural ta] bir kaseye döndürür .. 
şehrinde büyük bir düğün yapılmıştır. 

Evlilerin arabua. sokağın aağanı 801u
nu dolduran binlerce meraklının ortasın

dan geçmiş, ve 1ıelin ile güvey, çiçekler· 
le karşılaruruıur. Her ikiai de ipek elbi
sel~r giylmişler, parmaklanna dünyanın 

en kıymetli mücevherlerini takmışlardır. 

Amerikanın Linkoln adında eski ~ 
cumhur reisi vardır. Bu adam. birleşiM 
devletlerin tarihinde bütün insani fa' 
ziletlerin müşahhas bir timsali olard 

gözükür. Abraham Linkoln adı gcçU

ğı zaman, hutu ile eğilmiyen tek bil 
Amerikalı tasavvur edemezsiniz. Düd' 

Bu gelin ile güvey birer maymundur. ya kayıtlarından, ikbal hırsından ilÖ' 
Zengin bir rahip kendiaine vahi nazil tidar mevkiine eritmek endişeleriD' 

olduğunu ve k .. di maynıunile, bir ditıi den azade YBf81Dlf bir kul var mıdırı 
maymunu bu suretle evlendirmesinin Al- diye sorsanız, aize Linkoln • u gösterİJll 
lah tarafından emredildiğini söylemiı ve 1 er. 
emri de bu suretle, halkın büyült saygı ve 

sen} hürmeti arasında tatbik etmiftir. Bir de fİmdi fU fıkrayı dinleyiniz f 
Herif, sayılı mürteltiple .. den eski Linkoln henüz cumhur reislig· ine ••• 

bir İzmir valisinin adını verip: namzet bulunuyorken, bu maksat1-
- Filin patanın, on yıl maiyetin- lhraızl•r1 clrMD111e,hat , hallnde apıl cak . tihaha f . d b ·~ 

de bulundum ı y•kelemanı11 çaresi Y a ın _ t .are cam e, genç 1 

l 
L Fransız polis; aoyaunculan cürmüme .. kadından şoyle hır mektup almışı; 

Deyince, Çakırcalı ıü ere&: .. • ,. Kad .__ '-- 'l L ki dah 
_ Öyle ise bizdensin.. Sen de ha- hut halinde yakalamak için bir '111111 ket • « lnllll" aaıuu ı eu.e erden ~ 

lik l d fetmi•. Bilhana L----culam alakadar e- çok h°'lanırlar. Siz de ..kal ve favor~ rami · te usta sayı ırsın 1 er. ,. •uJ'uı11 

•----------------'• den bu usul fU imif: Cameltinda hırsızın bırakınız ki size rey vermeleri içia 
hi-.ımiyeceii elektrik tertibatile mı ya· kocalarımızı tazyik edelim I» 

ksı·n k·aırako1 ldaki ~i baberdd ~~ ~obar. Linkoln bu sözü dinlemiş ve kadın• 
ır :ıt1 ça ıyor ve yanın a&ı 111111 • h·t 

._ lia ..l!LL-t" fU cevabı vermış: ((Arzunuz vec ı e 
1 

1 

J 

yanara11; po meaıun1J1un nazanQMUWI ı· . . 
ni celbediyor. Memar limbamn altuadaki sakal koyuverdım. Fakat bırden • 
kutuyu açarak düllamn nerede oldujunu bire favori bırakmak nazarıdikkati 
planlarından öğreniyor. Ve hınm cürmü fazla celbcdeceğindcn onu da sonra 

rneı}ıut halinde yabhyor. yaparım h> 
4 

s 
Bu emniyet tertibab için poliae abone Bugün Amerikada bir müzede haJ.. 

C> 

7 
8 

olmak lbımgeliyormuw n bütün Pariate b teşhir edilen bu mektupları duy " 
ancak ibeı abone Yarmıf. Polis müdürü duktan sonra, ikbale eritmek için saka
eon vak'alar üzerine bir gazeteciye: la, bıyığa minnet eden koca Link.o]Q 

-· Haydutlara kup halk tedbir almak nazarımda kıl kadar küçüldü 1 
iatemiyor, biz ne yapalım. demi§. I"""' 

"'- ~~~~ 9, ---Solclll'a.P: 

••• 
Tekla olmaraa 9eml 

Eskimolar, buzlar arallJlda buhmuı 
1 - Bir 1ebze. 2 - Kaideler, rabıt e-

d t 3 c...ı. · d .1 _L --'-· Lf! ve ecnebilerin çarptıjı 1ıemi diye anılan 
a ı. - tır'".ar e ıezı ecOC& yer, -• oa· 

it. ,. N' .___,_. . ı.~ S bir gemiden bahsetmektedirler. Bu aıemi 
ım. "" - ıne1C011Jwn an ~...... -

Z 1 '-- "L 6 U L &-- 7 1931 seneai içinde 9 milyon kürk olc:laiu or a a._., man. - za&, •-T•t. - ld 
Ö w .. d!!l-·• b !ı:..l 8 h ,ha e yola çılunı .. Buzlara ınkıpnlf, için-

gu UUDUf Usuay. w. - anan, no- d .
1 

. 
' 9 n-~ L~ ed ekı er, ımdat talep etmitleree de kimse 
ta. - ~ raun: atı. prap •e ra-
k bi . . farkına varmamJt. Ve nib"7d hepli -.ç • 
ının r mnı. 

hktan ve soluktan tilüp sitmitlerdir. 
. Yabndaa ..-..,_ı . Gemiyi sahipsiz hulan 'bir Eskimo Jta. 

1 K L 
2 

AL L _ ,bileei. 9 milyon kirte aahip çıkmıı 'ft se-
- onu§an AUf. - ••· oeyaz, . . • 

k 3 G
.. 1 ,. Ma _L

1
. ,mıyı de batı boı bırakmıt. diğer Eskımo • 

ırmızı. - oz eme. "" - ç fe& a, • • • 
'b. d b" d d v d v im L S Iar gemıyı aa}upsiz ve boı görünce, tekin 

ır en ıre arma agm a• a&. - v • 

B. · · h ft b' y ,ı.. __ ,1 b olmadıgını zannedıp korlmıutlar. 
ınncı ar en ıonra ır uav..ue ay. ' 

ram olur. 6 - Hakan. 7 - Bir apç. 6 -
Bağırmak, bir çiçek. 9 - Kaymakam. 

••• 
Pa .......... . 

... 

-Biliyor Masunıız? 
1 - Zürafenin boyu kaç metrodur)• 
2 - İstanbul ne vakit alındı}. 
3 - NietDChe kimdir?. 
'4 - Madam de Pompad°'1r kimdir? 4 

Ceviıplan 7'ana. ~ 

* Daniii Suallerin Cwapları: 

Dünkü. .. Bulmac•nın Halli.· Papa Onbirı'na" Pi, 3 t ·u _ __.._ __ı_ __ ya binlerce yahudi muhacir getirtti. ve bir devir daim ile yaz müddeti zarfın. •na..T-... -
1 ıd la Soı.Jı __ .. ır.: yapna basacaiı içia radyo YUrtuile b-

1 - Çocuk haftaaı 1908 yılınöa evv84 
la Amerikada ihdas edilmiıtir. O zaman ~ 
memlekette cumhurreiei Roosveltti. Roo• 
velt bir gün istatistikleri gözden geçirirken 
çocul vefi7atuun mütbit Wr rakam tet 
kil ~i sörmüt. ürkırıit ~ önüne K90' 
mek için bütün memlekette senit bir Kam
llUl7 açınqb. Bu •vat neticesinde bütüa 
-ıeltetin ba dereli tedcik etmesi. üzerill
de düfÜJUDe8İ, çare bulap söetennes.i ~ 
bir çocuk Laftua tetie edilmqti. Bu id-'i 
bize ve A'Vl'Upa :rnemJeb&lerine orad• 
cehnittir. 

ngilterenin bu aiyeseti yerli arapları da 72 bin kitiye kır havasa a ırmıı o • 1U11J1 __ 

LI d 1 A b" 2 N . 3 tolik ilemine hitaben bir natuk 9Ö:J'Jiye. 
luzdmyordu, bu defa Habeı meselesi mü- ca& ar ar. - ra ıstan. - e, ıane. - . • 

• • • A 4 A • d c. Ot. celtbr. Bütün ltatOlik Hınatiyanlar o sün 
nasebetile Mısırla beraber Paleatin itini de yyaı. - n, ın, e. .1 - pmata. ' . caklarcLr 
arapları kısmen memnun edecek biı- tek· A111erlk•ltl•n11 •Ufuau arl111ı~or 6 - Laf, tarama. 7 - Ue. yalan. 8 - meruım yapa • 

le bağlamayı düşündü. Palestin için yeni Amerikalılar da tıpkı Franeızlar gibi ,ta, kan. 9 - Kaltan. t O - ima, riya. Papa Onbirinci Pi, fİm<fb'e kadar ae-
Yabnclan epiıya: lip geçen ruhani rei8lerin ea ..n.idir. S.-

bir teşkilata esasiye kanunu yapıldı, bir fu J rt d v _.__ •L... t t 
nu s annın a ma ıpnUWU1 fl&aye e • 1 - Anadolu, ki. 2 - Rey, tastam. li sinema objektifi bl"fl*'nda. bir bç b-

parlimento kurulacak ve yahudilerle arap- mektedirler. Son zamanlarda yapılan tet- 3 - Ya, ala. 4 - Branç. S - Atalar. re nutuk verdiji siM. vatikane, raclyo. 
lar bu meclise müsavi mikdarda meb'us ı Si J L 7 .,. kiklere nazaran, her üç ailede, bir ai enin 6 - ·• iına , &i. - ı i, niri. 8 - gramofon, fotoiraf ta 90ltınuttur. Sporu 
gönderecelderdi. çocuksuz olduğu anlaplmlfbr. Ana, tank. 9 - E. dam. 1 O - Le, ayna. sevmekte, dallara tumanmaktadır. 

Araplar bu karan beğenmediler. Ya • 
hudilere nisbetle yirmi misli fazla nüfus • 
ları olduğu halde mecliste müsavatı doğru 
hulmadılar. Evvela tikayetle bu yanlışlığı 

düzeltmek İstediler, İngiltere aldırmadı. 
Şimdi davalannı isyanla halletmeğe çala • 
f1yorlar. işte son günlerdeki arap isyanı -
nm iç yüzü budur. 

Geçen gün lngiliz müstemleke nazın 
Avam kamarasında lngilterenin müstem • 
lekeleri adalet dairesinde idare ettiğini söy
lemişti. Palestin bu adilane idarenin kur. 
bam olan yerlerden biridir. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Dün Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı idi. Bu müna

sebetle Taksim Cumhuriyet Meydanında merasİrrl yapıl

dı, abideye çelenk konuldu. Bu meraaime Çocuk Eıirse· 

me Kurumu tar~fından tertip edilen alay da iftirak etti. 

Bu alay otomobillerle Fatihten hareket etmiıti. Otomobil
lerin Uzerinde Çocuk Eairgeme Kurumunun bayrağı varda. 
fakat • otomobil kafileaine karııan iki renkaiz ve hurda 
kamyona doldurulmuı çocuklar müstesna • bütün otomo
billerdeki çocukların en küçüiü 40 • SO Y&fUlda idi. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA ! 
L 

2 - letanbala yabn ..Jıillerimize iti
~ ... purlarm idareaine Terilen Akay ... 
mi (Anadolu. Kadıköy, Adalar, Yalova)ı 
i.imlerinin ilk barflerinin 'birleştirilmesin • 
c:lea çakınl§tır. 

Özlü sözlen 
Aşka ve kadına dair 

Neş'e ekseriya bir çok deliliklerin ana
sıdır. Kadınlar lıülerek kendilerini kaybe .. 
derler. 

Richardıon 

* Aık, hakikat kumaıa üzerine ıııılcnmit 
muhayyelenİD ınak§ldU'. 

Carlyı. 
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E 
İngilizler F ransadan açık ve 1 ~=~~i::ıanda CA~:~~e~~~aı!~~~~==~!:7~~ ' b ki. 1 uzlaşıyor durmak için ltalyaya yeniden mi .. 

kat İ cevap e ıyor ar Yeni kabinede küçük ::~~:;:~;~;~·d~;;.~~:;.":.:. 
1 F .. partiler mümessilleri de halyaya yeniden müracaata. daha doiruo 

Taymı·s gazetesi F ransaya soruyor: - ransa muessir bulunacak su yalvarmaia karar vermekle. Avrupa • 

d •d• ? 2 z nın halya • Habet iıini baUetmekteD Acis 

tenkil tedbirlerine iştirake ama e•ffi• ı ır • • ehirli gaz Atina, 23 (Huıuıi) - Son günler- or81drıunğuensbuabzıımmn::i~~~.r A:!:::ki ~~ 
k k b d ? 

de J..iberallerle Ahali partisi araımda .,,......,.. 

kuılanıımaSına karŞI oymama IÇID Se ep Var mı il• uzlatma temini için cereyan eden mü- tin bozukluğu. ayni zamanda A.....-
zakereler son aafhaya gİrmİftir. devleıleri arasındaki münuebetleria aaar-

• __ ., ve kat'i bir cevap bekliyor. Bri- barıt sistemini aramaya devam edecek- Müzakereler, kü'rük' partı'lerm' de ıik bir devir geçirmesidir. Çünkü Avrupa 

Londr 23 (AA) 
Taymıa ga- ·~ . . F • % d ----L-·le. .__ .· a, • • . - . ha l... tanya efkin umumıyeaı, ranaanm tll'. mümeuilleri bulunacak olan bir kabi- devletleri arasın aki mü~ n _.. • 

ıetesi, «En iyı" barıt ııatetnll) f ıgı 'plenn' muuniyeti hakkındaki ln.g.ilterenin 1..--ka tur" lu" b=· ... ___ . kuru'--- etraf da zim, devletlerin birbirlerine kaqa ~ 
__ 

1 
__ 

1 
• Frsn • prenıı ..,..,, .. ._..,. nenın unaaı m cereyan et- ___ Ledel . L--

.ıtında netrettiii bafına- eyı h... d tezinin bu kadar genİf kaydi ihtirazla- eaennı aramakta büyük icil menfaat- . . lerini tayin eden ana muan erm -
~ İtalyan - Habet anı..~.: gıhanttıa r• tibi olınaamdan dolayı müteessir - leri vardır. mkar. al b .. • hepsi de ya yıkılmıı ve yırtalauttar, •.,a 

., __ 1, ) aeıu onutm ara ugun de devam edi-, yıkılmak ve yırtılmak üzeredir. 
)'e önümüzdeki müzaaere er d' d:• Almanya - Fransa 1 kt' Kakt'. 1-· L--d ld ktan L G te ıyor ... ece il'. 1 uz-,ma 111U 0 U Almanya ile Fransa • ve IMiJik ........ 
...... eketine tahsis ediyor. aze Fransız ınüntehibi karar vermek A.lman ve Fran11Z a........ p'~-•--ını ik'l•w• rt da k 11 ..... w b' be •~ ....,...,. uuuar sonra ı ıgın o a n auuıgı ır • Fransa ile birlikte harbeden devletler _.. 
.ı: du . ecburiyetindedir. Ne Fransa, ne de tetkik etmek lizımdlJ'. Bunlardan ne yanname ile Yunan milletine ilin edi- ıındaki münasebetler Vefta7 ile Lobr-. 
. <<Fraıuaya sorulacak ıual fU. ~ • ~ka bir memleket, lngilterenin bir biri, ne de Öteki bir ıureti tesviyeye lecektir. ya istinat ediyordu. Bu muahedeler ..... 
Milletler Cemiyeti azasından bır ev taarruz hareketine kartı yapacağı çok varacak bütün tedbirleri ihtiva etmek- Gazetelerin yazdıklanna göre Ahali tarihe intikal etmiı ve yerlerine ,..ı Wr 
letin diğer bir aza devletle t~rru~ k ve çok kat'i mukabeleyi fÜphe ile tedir. Bunun içindir ki, uzun sürecek partisi kurulacak olan birlik hükume. ıey konmamııtır. Bu itibarla A.....- ._. 
Jl&tii ile kabili telif nıidir? Degıl .ın• • ll~.1rınek hakkını haiz değildir. olan müzakereleri açmadan önce sak- tinin riyasetine Streit, Duamaniı, ve- !etlerinden büyük bir 81'\IP aJMQZdeM 
lb- ve Fransa nıüeaıir tenkil tedb~rl~ • goL-'ltere balyan - Habef anlatmazlı- lanılmaıı imkansız bir zaman 0 _.,.,.eJc ya Devlet Şurası reisinin getirilmesi - bağlar, tamamile çözül~~ bir :-••:· 

ı • d "''l ıdır 7 ~· h f · •~- · kl'f • · L'berall d d ba Fakat Avrupanın gaılea bulk• • tine itf ak "made midır egı ın : ... d ki noktai nazarmı mu a aza et- tır. nı le ı etmıttır. ı er e •t - w•td" A a_ ,.. __ _ 
la ır e a d""k .. lmeıı- gın a J •1. k l ... . . y . l Lo d l • ret degı ır. vusturya ~ ~ ••· 
JYIUahed 1 • ihla"line kan o u ... b rdur Herhalde aon hadise- ngı ız hükumetine ihzari bazı a - an ıgı ıçm unanıı anın n ra e çı- h d .. d"d"kl w --L•---x.. e enn , k nıege mec u . . . ·ı . .. k ed' ı e csını 1 1 emege ve r-u---· 
be ve zehirli gaz kullanılınaıına arp l d n kıymetli ders almıfhr. lngiliz rathrmalar yapmak vazifesi verilmit- ıını ı erı ıu~e l ır er. ,,, . baolamış bulunuyor. Halbuki Awaturya 
• dır' er e • • · · • t' Parlamentoda hadısc . k 1 d k' u L-tl d KOYJnamak İ in sebep yar ını • fkin umumıyesı ve ııyaıaıı en ıyı ır. • • • ıle omşu arı arasın a ı m naaeua u e 

in 
ç • si fraıuadan e ...... --.-.---.•••••••••••• Atına, 23 (Huıu11) - Parlamento. bu muahcdeye dayanmaktadır Dil•r t .. 

giliz efkin umuınıye •••••••••.. ··---•••••••••• d"nkü" l d k .. • • • • • ''' • •' '• •++ 1 Al nun u top antııın a omunıst raftan Almanya ile Sovyet Ruqa arum-
~ •• u• u • • • • • • manyaya aaylavlardan biri Kondilia için mera - daki gerginlik günden güne tebarilz ec1i. 

Yafada Yan. gın. arın Sorulacak .im yapıhrken abp tuuuğundım gü • yor ve tehlikeli bir mahiyet ~or. 
rültüler olmuf, neticede celsede tatil Avrupada bu karışıklık ve ı~ 

ıemıyor s ll edilmittir. hüküm sürdüğü sırada eaaab bir karar .. .. .. ne geçı ua er... 200 mahkum affedildi kuvvetli bir hareket beklemek imlrln•. onu . . . 
21 

.. )'. 149 yaralı Londra 23 (A. A.) - Gazeteler, ln - . Atina, 23 (A.A.) - Kralın bayra- dır. 
. - kf netıceSI • O u, t gilterenin Almanyaya •erec:eii aual pro - mı dolayııiyle altı aydan az hapse Avrupanın kendi vaziyetini da.ltauıll. 

Filistinde kargaşalı arın la yollan kesildi jeai ile iatiaal etmektedir. Deyli telcraf ga- mahkum edilmit ve hüınü ahlik göa - Avrupa devletleri arasındaki mDnHehetl .. •• ı ·· ınuvasa zet • • •-L-:_:_ rin yeniden aaiilam esaalara ı.tlnat ettlıll-her tur U cınd beri on altı y ahudi ölmÜf, eamın ~nanine söre bathca aualler termit olan iki yüz mahkum affedil -• laJll1 an 
49 

ıunlar olacaktır: • l d' mui uzun ve yorucu bir it oldula iGiD.,.. 
b yafa'da ıerP"' • ı.: .. : 1ıaatebaneye kaldınlmıt ve 

1 
. mıf er ır. günkü tezebzübün bir bayh saman de • 

;;~:'ayfa 23 (A. A.) - . n-.nm unıu· yinnı ':""' b-'if aralaıuıufbr• Araplar • - Haller tarafından teklif edilen iki 
flSlll .. ..at . .ı:s.. •• 1----ı..aeclir• ~- yahudı de aa 1 . ı.: .. : b tuafb paktlar M'll 1 Cem' ti' ' ' D •• b• d'' .. vam edeceğine inanmak icap eder. 
.... -: .. soy-:··~~- p l.İI tesahiir•t- ı..ı .. : öbnÜf, otus bir .ur .. - l et er ıye çerçeve- unya ır onum arevın ikinci pücfur. o nıartandıs dan bet ....,. kırk dokm kiti de u içinde mi yolua dıtmda mı olacaktır?. Bu vaziyet karşısında her millete dil • 
taı.. datıhnlfbr !st.,yonun • tahaneye kaldınlntıf, ... 2 _ Almanyanm v_...,. muahedeai k Jd' şen vaz.ife kendi selametini her enditeden 
leposunda b~ bir yanJU' çıkınıt buı· Jaafif ,.~) - Haber •erildiiine neticesinde buıl olan pyri müaari durum- DO tasına ge 1,, üatün tutmaktır. • • 

11~ t..mz liralık ziy~ sebeP obnUf • Kahire 2:.,.. y ~udiler arumda çıkan Ja olduiu kabul edilebilir mi yahut Al • 
,hr. "• .. --m d"-1--' u:ı. eteri olllP ol - ıöre .• ~+ı..klılrL... ndticet6nd• Filmin i- manya harpten aonra Avrupada veya Çorçil "Ne olacaksa bu 

1 -,... IJUUlluua- -11'11""----~ müatemlekelerinde arazi kaybetti;i için IQadığw b - --1Unı delildir· ....... d ... türlü nıuv...ıa 1ollan keeil - bütün mukavelelerin -a....: miiaait oı.,..ı;., noktada olacak " diyor enm nuu __ _.1:1 191 • çın • • ,, . • -. 
1 

kudiia 23 (A. A.) - N.-811 • ıniftİr· dütünülebilir mi?. Londra, 22 (Hususi) - Avam Ka-
lli b" qa1ıkJanD bat 3 - Almanya, müatemleke balmnm • marasının bugünkü müzakereleri ıı -

il' teblife ıöre, kari vali ..... i. ·ıe nıiı· ıa-kat .. - dan pyri müsavi dunmıda oldufunu zan- rasında, koyu muhafazakarların en 
nediyona. buna nihayet •ermek için olan belli başlı siması olan eski müdafaa 

Ç k istekleri nedir. Bütiln nıiiatemlekelerin mi nazırı Mister Çorçil beyanatta buluna· 
OCU a alıyorlar, bayram mud· yoksa bunlardan bir kaçının mı seri veril- rak hükumetin yeni teslihat için iste-

/ ,,u~da) çocuklardan :ı::ın vapurlarda da bedava ?'eıini iatiyor ve ~lmanyada müatemleke diği fazla tahsisatı kabul ettiğini, çün-
(Baı taralı 1 inci MJY •0 . 5 ineİ detinee ço<:U !erinin temini ile nıeşııul O· il~ m;~da altın:akı arazı arasında bir fark kü Almanyanın 1 n:l5 de 800 milyon 

atini "Vali Yeni Nesil mektebının ya • seyahat etme sozetı •YOi' mu • lsterlin sarfederek teslihatını mükem· 
Slntf l y · oıtahane ~ · . 

ta ebelerinden enı p l Kad • lacagım· ~k .. mek halkın aıhhatıne nıı· Habeş seferi ıtalyala pahalıya melleştirdiğini, lngilterenin de bu 
•ında kunduracı Mustaf anın oğ u .. .. e Yere tu ur h . kalabalık yerlerine be ..ı • d f tfd· 

1 
· · yuzum ,, · ·n ıe rın 1 1 nis t oairesın e sar iyat yapması la-

ır. Zeka ile parlıyan göz erını zır olduıru ıçı birer tükrük kutusu yap· ma O aca l 
'-"' .. baılanna b _ zım ge diğini anlatmış, daha 'Jonra fU 
' ırerek anlatıyordu. aekizde ve kofC . tindeyim. Fakat u yapaca Roma, 23 (A.A.) - Habet seferi sözleri söylemiştir: 
L - Vazifeme bu sabah saat . dar • urrnak ~ıyeh i para istiyor, Vali olm~k- için fevkalide masraf olarak 50 mil • Plıl d ı· kcn Jan · Jenn eps · · d r~er I aarfın «Avrupa hadiseleri artık dönüm nok-

a ırn. Makamıma ge ır ak gı" m ıı . B l dı"ye reiııyım e. ~ n do ar a mezu • t b' ın .. b · bırakmaJTl · "barıle e c 'lk L tt yo nıye veren ır tasına varmış bul N 1 k la.. eni tanımadı ve içcrıye d" ve Jığım ıtı .. . de para varsa ı sırsa a kararname kabul edilmittir. unuyor. e onca • 
tedi. Tabii vali olduğumu söylekıınkendi· Belediye butçesehınal yapacağım. . B . fi be ahe sa bu noktada olacak. Milletler ya bir· 

ili 1 h rn u yenı mura a r r Habet l k ıırnağa baıladım. ilk it o ara . ede- bu işi be em Mahmutpapdan inıyor • h b' 'f' •-~ ki ~I cşece veya medeniyeti yıkan efsiz bir 
lal b t kdırn )erde h ar ı masan ı yeKunu ae z mı yor 560 f l"'k 1 k .J.J ki E . . 

e ir yamak buldum, size a GeÇ~n.. artık ve kirli ıeyrar n - .1 }' f b I ktad e a et c ar"' aşaca ardır. mmyetl 
tim. G l dum. uıtu hafi y hrimize gelen ıeyrah· mı yon ıre_ ı uma ar. sağlamlamak için silahla ve kuvvetli 

8 .. ·ı bastı. e en fa1tıkçılar ıe c_ ahlar da 1 k ı..~nk k 

Belçikayı 
müdafaa için 

lngiliz kıt'alan icabında 
Hollandayı da müdafaa' 

edecekler 

Londra, 23 - Fnnm • BeılPb • 
İngiliz erkanı harbiyeleri ........... 
müzakerelere dair f U tafsilit yeriJmlk. 
tedir: 

Belçikanın ve icabmcla HoDend. • 
nm Jngiliz kıt'alan tarafmdan mldlfu 
edilmesi huauıunda bir uale..- Yalm 
bulmuttur .. Bu takdirde, Maainot ..... 
tı iatihkimlarmm miiclafua ......... • 
saran FranılZ orduıu tarafmdım dlr9 
le edilecektir. 

lngiliz hava kuvvetlerinin IWrh • 
da ve Franaada iki tanan ...;,.... 
bulunacaktır. t · u aozlerle beraber zı e ~ rahatsız dıkçı ve aarrnıılardı. o;,c;Yf • Bulgaristanda 24 k U . 1 oma tan ~ a çare yo tur.» 

"''~demeyi Vali muavininin eııer b"ldir· lann etrafını .. alıyorlardı, bu vazıyet - Om nlS 
D •"'ni ı reımını eyrar mahk•'rn oldu Yugoslavya kabı'nesı· o 1 ~ •:darsa teıriflerini rica euıg• buntarıkn 'nirlendim. bundan •0 n': .. • Sof 

23 
(A A.u ) çUncU gene mlfettit 

· ten ço aı "b' unaaebet•iz ucum • Y.•'. •.• • - Filibe mah .. Belgrat, 23 (A.A.) - Resmi malı- R: .. e 23 (A. A.) _ ,, __ _. ___. 
li danın kapısı 1 n bu ıı ı m ,, k ... ~ -

.._ aderne çıktıktan sonra 0 ,, kalkmıf- satıcı arı ahlan koruyacaıun·. • u • kemeaı bar omunııt danamı netice • feller, yakında kabinede tam veya kıs- .. f tt' T h. U 9 nllft .. 
·"'ııru}d aıa d aer/ ak açın d Y 1 d' • • 46 1 dan • b' L.L _ mu e lf a ıın aer " n.ıı 
k u ben gayrıihtiyari ay d . de ayak• ların a 

1 
n- '-larını okf&m -'- . 1. en U'Jlllftll'. ıuç u , 4 Ü 12 sene- mı ır uunran vukua geleceğine dair R' ~•-l-1-..I:!.. ......... 

'tlQ\ C. 1 V r Ka n T obu ya - lıpr... aevırn • • ede ı sec:e aeye g .... """ ~· • il k e en muavinini ~ ~ ize tanıttL ,, arzuyu yenmeY• ça ye, 20 ıı 4 sen n 10 seneye kadar ortada dol..-ıı iararlı rivayetleri tek • Yirler mubtelf itler -.W. 1 ........ 
ar§ıladı ve bizi birbırım dui"rn r ize aorduın: . F hapiı cezalarına mabkUm olnnat ve zip etmektedirler. batladılar.• 

Vali sözüne devam ediyordu: d"r Son 've tirin v~_ım Valisiniz tebrik ede~":'·) •- 22 ıi beraet etmittir. 
- A L b berber 1 

• Buıun 1 k fikrindeaınız • 
tl r~adaıımm ba ası Harbiye - .. ce ne o m• . 

ltıanlarda i i bozulmuı ben de ,, • .kat büyiiyun den cevap verdı: .. 
lb~dttcbind b'· b b lik münhal ol~~guk , Tereddit etıne Sü bakanlı,ında mu· 
b e ır er er . ıyıe • . amcam 
t il biliyordum, oraya telefon ettım· rnadı• ' - Benım .. beni deniz zabiti ve aonra 
lıPte aelahiyet aahibi kiın•eYİ bul• ,fettiıtir. l(end... ak ve Amirallıia ka~ar 

itadan bu iıi yarına bıraktıın· h ErkinıharP y~P~ de Ben kendim de u· 
So ocuk ba çe· . Jtınek nwetın ' 

Iİ b nra Cülhane parkında ç . bütçe • yiık•e m k' dön • 
ti akıınsız bir haldedir. Bele~ıye.. Jle ti- nu iıtiyoru Vali muavini f aru a 
~~d~? Para alarak o bahçcyı ~u~~ee~· , Bu eefer 
~ .:. egbırn, 'Ve çocukların istifade e ı ,düın: Y :.. dedim· " baıladı. 
ıe.. . a •-· • • d aoze . 

Lı ır hale koyacağım 1. k ciınen· - ddüt etme en .. hen 
.,. b Şar .,. O da tere "k ıonra mu • 

ı., • aıka bir iş daha var. ra • . · bitirdı ten d bitir • 
llıfert . . oeuk baY Ben lı.efl w• orayı a 
bıırıd erınde geçcıın ıenekı ç klar bütün - )ttebine ııirecegım. "tmek niyetin -
~o) a çok sıkıntı çektili, ço~~- d n va· di9 ıne nra Almanyaya gıl ve bilgili bir 
.. o cıularJa birlikte seyahat euıgın e kadar dikten ,Mo -leketime fayda ı w·m 
• l'I a Fi ya ' · e... deeeııı · 
ile... tın azlığı yüzünden orya . endifer deyım·d. olarak aYdet e k ca büyük hu 

.. ay k B gün şırn .. hen ıs k t ın• aın ld, a ta kalmı;ıtık. u E ·n fazla mu küçük. fa a l ken zile basan 
resi1 l k yrüse erı Ya~• d ayn ır 

\-l 1
C te efon edere sc I ayrı ··ık· e aınirin en . hademeye şu 

R'onı l cuk ara "ki rnu ıy . . ri gıren 
\ol ar a. yapılmuını ve ço . gwim· ı ··k li l(adrı ıçe 

R'on) • . istıyece küçu va 
ş_tk ~r tahsis edilmesını d çocukla· . veriyordu: d ft rinİ kapıdaki 

ırn d"f . b b rarn a emrı l f n c e .. , b en ı erlcn u aY. • ndi hü • Lütfen te e o 
~Q ~r!ava olduğu halde bızını ke rlan -

illetimizin malı olan Akay vapu 

Leh Başbakanr Peştede 
Budapqte, 23 - Lehistan bqveki

li Koacialkovıki V artovadan saat 
12,40 da buraya gebnittir. Koacial -
kovıki iataa,Yondan ayrıldıktan sonra 
meçhul askerin mezanna bir çelenk 
koymuttur. -----
Avusturya 50 bln kişiyi silAh 

altına çağırıyor 
Viyana, 23 (A.A.) - Royter ajan

sından: 
Önümüzdeki sonbaharda elli bin ki

tinin ıilih altına çağrılacağına dair o
lan karar Reichspost hükumet gazete
si tarafından nefredilmittir. 
·····:·····················::·:······························· polıs memuruna goturi.inüz, bize Gureba 
hastahanesinin telefon numarasını bulsun ı 

Hayri Yuıc:a 

1 ıabcş iınp tnLOıu - ln~ılizlcr bugün bize ne gibi yardımlarda bulundular 
Katibi - Taymıs gazetesinde dört makale var. Biri Loitcorç, diieri L.ord SnoY. 

den tarafından yazılmıştır. ikisi ele lınlya nın tccaviuıinü takbih eclbt•rlar. 
İmparator - Ala. ltalyaya karıı ı• lip gelmemize bir fCY k••madı 

- Jnailiz kaı .. 6:1 -



BBIB BLEB 
Bu ak .. ntdan. itibaren T O R K Sinemasında 

(ALTIN ARAYAN KIZLARDAN DAHA GÜZEL) 
ALTIN TOPLAYAN KIZLAR 

Etibba odası kütüphanesi 
dün açıldı 

Kütüphanede 15 bin lira kıymetinde 
2200 cilt kitap var 

Tadil ve tamir edilerek noksanları 

tamamlanan Etibba odası merkez bi -
nasiyle yeni tesis edilen kütüphanesi -
nin k.üşat resmi dün yapılmıştır. Açıl -
ma merasimine istiklal marşı ile baş
lanmış, doktor profesör Niyazi İsme -
tin nutku dinlendikten sonra merasi -
rne nihayet verilmiş, bina ve kütüpha
ne gezilmiştir . 

Kütüphanede 2200 den ziyade kitap 
vardır. Oda Almanyadan bir defa-

-
da :rooo ve bir defa da 1500 ol-
mak üzere ceman 4500 liralık kitap 
getirtmiştir. 

Bir çok tıbbi kitaplar da doktorlar 
tara~ından kütüphaneye hediye edil -
miştir. Bu eserler "Illeyanında Şani za
denin lugatı tıbbı ile şair Abdülhak 
Hamidin baba•n Abdülhak Mollanın 
Jugati tıbbı gibi nadir eserle de vardır. 
Kütüphanedeki kitapların kıymeti 15 
bin liradan fazla tahmin edHmektedir. 

~~~~------------.------------~~-Boğaziçinde Kirahk Evler 
Şirketihayriye bu sene Boğaziçin -

de ev tutmak istiyenlere kolaylık ol -
mak üzere Boğaziçinde ve köylerinde 
kiraya verilecek yalı, ev ve köşkler 
hakkında bir çok malumatı adres ve 
fiyatları havi küçük bir mecmua ile 
Boğaziçinin müstesna güzelliği ve be
dii manzara1arını havi resimli bir risale 
neşretmiştir. 

Bu risaleler köprüler enspektörlük 
dairesinden istiyenlere verilmekte -
dir. 

Galatada bir vurusma • 
Dün sabıkalı takımından Çamur 

Ahmet ile Yusuf isminde biri Galata
da kavga etmişlerdir. Çamur Ahmet 
Yusufu bıçakla yaralamıştır. Kavgaya 
sebep Yusufun Ahmede olan borcu -
dur. Yaralı Yusuf Etfal hastanesine 
kaldırılmıştır. 

1 Toplantılar Davetler 

Etibba Odasmda Konferans 

Müsabaka birincilerine 
mükafat 

Dün akşam saat 20.RO da Beyoğlu 
Halkevinde bir müsamere verilmiştir. 

Müsamerede temsil kolu 3 perdelik 
bir piyes oynamış, bunu müteakip de 
gene Halkevi gençleri tarafından bir 
konser verilmiştir. 

En son olarak bu sene Beyoğlu 

Halkevinin te!tip etmif olduğu muhte-
lif spor müsabakalannda birincilik 
kazananlara mükafatlar tevzi cdilm~
tir . 

Aser gitti 
işlerini bitirmiş olan Türk - Fransa 

muhtelit mahkemesinin reisi ve Fransa 
azası bu sabah ltalyan bandıralı Kiri
nalya vapuriyle F ranaaya hareket et
mişlerdir. 

Bomontiye Dadanan Hırsız 

Bomonti civarına bir müddettenbe-
ri kurnaz bir hırsız türemiştir. O ci -

Etibba odasından: Varşova Tıp Fa • vardaki ev ve_ apartmanları birer de
kültcai genel ve tecıübcvi patoloji profc • fa yoklamış, bazısına girememiş, bazısı
ıör agrcjesi Dr. François Gocbel tarafın- na da girmiş, bir şey çalamamış olan 
dan fransızca olarak (Seririyat cephcsin- bu hırsız evvelki gün de güpegündüz 
den acidose) ve gene ayni fakülteden Dr. A güneş apartmanında sadorun evine 
Richard Tislowitz tarafından almanca ola-
rak (vitaminlerin su metabolızması üzeri· girmİ,Ş, gümüş takımları ile bir kat el-
ne tesiri) mevzulu bugün saat 18 de Etib- bise çalmıştır. Polis bu kurnaz hırsızı 
ba Odası konferans salonunda verilecek araştırmaya devam etmektedir. 
konferansa arzu eden meslckdaşlann gel-
melcri rica olunur. 

Gülbane müsamereleri 
Bira kırah lstanbuldan geçti 
İngiliz milyonerlerinden «bira kra-

Gülhane başdoktorluğundan: Gülhane- im Lord Ayvig evvelki akşam FiJis -
nin mutat olan tıbbi müsamerelerinin 12 tinden şehrimize gelmiş ve dün akşam 
incisi bugün saat 16,30 dan ı 8,30 a ka - Viyana tarikiyle Londraya hareket et
dar devam edecektir. Arzu eden meslek- miştir. 

daıların teşrifleri rica olunur. 

Operatörlerin Toplantısı Kalp Para 

Türk cerrah~ ccmiyılıi ayJık toplan - Musa oğlu Hasan Hüseyin dün Pan-
tıaını Haseki hastanesinde yapmıştır. Top- galtıda Halaskar Gazi caddesinde tü
Janbda profesör Murat iki mafsal civarı tüncü Aramdan bir sigara alarak beş 
oeteotomi vak·ası göstermiş. profesör Nis- liralık bir kağıt vermiştir. Aram tü _ 
•en. Dr. Şinasi. Avni, Bürhancddin, Ki • tünü vermiş, beş liralığın da üstünü i-
zım İemai] fikirlerini söylemişlerdir. d t · t" a e e mış ır. 

Doçent Şinasi Erci yaptığı iki arteri • B" ""dd t H"" · l" 
k · k' .. . b h ır mu e sonra useyın po ıse ye tomı va 881 KOBtcrmıı, u ususta da .. .. .. .. 

Murat K~ 1 ·ı I'k" ı · · .. 1 • 1 rnuracaat ederek tutuncu Aramdan , azım smaı ı ır ennı ıoy cmı§ er-
dir. aldığı dört liradan birinin kalp oldu -

Doçent Kazım lımail küçük çocuklarda ğunu söylemiştir. Tütüncü Aram da 
mafsal civarında mahdut kemik veremi Hüseyine gümüş lira vermediğini dört 
vak'alarından iki tanesine yaptığı ameli- kağıt lira ile bozukluk verdiğini söy -
yatların neticesini bildirmiş, bu hususta da lemiştir. Bu iddia tahkik edilmekte -
profesör Murat fikirlerini aöylemişlerdir. dir. 

Türk gazeteciliği 
Kıymetli bir 
Uzvunu kaybetti 

Türk gazetecili
ği emektar bir ar -
ltadanını kaybct
melde mütcellim~ 
dir. YılJarca İıbn
bul matbuatında ça· 
lışmış, çok kıymetU 
bir arkadaş, Sa 
dettin dün hayata 
gözlerini yummuş· 
tur. 

Umum! harpte 
ihtiyat zabiti olarak .Merhum Sadett~ 
vatan hizmetini yaptıktan ıonra gaze
tecilik hayatına atılan Sadettin son za
manlarda mesleğinden çekilerek 1nhi -
sarlar idaresine geçmiş, fakat orada da 
gene gazetecilikle alakadar bir iş al
mış, nCfrİyat şubesinde çalışmış, öldü
ğü dakikaya kadar gazetecilik heyeca
nını kaybctmemistir . . 

Matbuatın adsız kahramanlarından 
biri olan Sadettin üç yıl önce a
mansız bir hastalığın pençesine düş
müş, kansere tutulmuş, kendisine 8 
ay içinde iki ameliyat yapılmış, fakat 
biçare genci kurtarmak mümkün ola
mamıştır. 

O gizlenmesine rağmen hastalığı -
nın mahiyetini anlamı§, , iki gün 
evvel kendisini ziyaret eden arkadaş
larına: 

- Bir iki günlük ömrüm kaldı. Öle
ceğime yanmıyorum, yavrumu d~ü
nüyorum, onu önce allaha sonra da 
gazeteci arkada;;larıma, mabuat cemi
yetine emanet ederim demişti. 

Sadettinin hayatında biricik endi -
şesi bu minimini yavrusu idi. 

İstanbul gazetecileri bu gün bu eski 
ve çok kıymetJi arkadaşlarının tabutu 
etrafında birleşecekler, onu ebedi isti
rahatgahına götüreceklerdir. 

Cenaze öğle üzeri T eşvikiye cami
inden kaldırılacaktır. 

Son Posta ailesi bu eski emektar için 
Allahın rahmetini dilerken kendisini 
de Sadettinin bahtsız ailesi kadar ta
ziyete muhtaç addetmektedir. 

Allah rahmet eyletin 

* 

Filminde Holiwd'un en mehur daruıözleri RAMON ve ROSITA 200 dansöz ve darııörÜD 
l1tirakilc ıize_reni dansları Öğreteceklerdir. Bq rollerde: DİCı< POWELL • ADOLF MEN.JU 
GLORYA STEWARD • GLENDA FARRELL. Lüks - ihtişam - Eğlence - N* - Şar'kılar ve 

danslar.,. Programa ilaveten. 

S P O R ve G E N Ç L 1 K 
Moıkovad.!1 yapılan ~cıkmil ıporları gösteren büyllk: film . Gençler • Talebeler - Spon:ular • ve 
her l}>Oru 1even bır 18llt spor heyecanı ve güzelliği geçirmek iııterlcrııe bu filmi mutlııka 

görmelidir. 

ŞIK SiNEMADA 1 
fstilnbul Belediq~si 

~~hir11"yatrosu 

11111111111 illi 

Tepebaşı Şehir 
Tiyatrosunda 

Bu 

Senenin en hissi ve ihtiraslı akşam saat 20 de 

Herkes ondan bahsediyor 
Filmini g(Srünüz duhuliye 20 

kuruştur. 
11...111 

TOSUN 

~...................., lllllllH 

TUrkçeye çeviren 
S Moray 

Komedi a perde 

L..-----------j Emllk ve Eytam Bankası ilanları __ 

Satılık Emlak 
Esas No. ıı Mevkii ve Ne'Y'i 

161 Beıiktaıta Cihannüma mahallesinde Bostan sokağın • 

Depozi~ 

Lira 

da 1, 2, 3, 4, 11 No. lı 24400 metre murabbaı bostan 1952 
185 Beylerbeyinde Bostancıbatı mahallesinde Abdullah 

Ağa sokağında eıki S4, yeni 66 No. h 1116 metre mu· 

rabbaı arsa 168 
212 Şiılide Şiıli Kağıthane ıokağmda Bulgar Çarıısı Ka-

rakolu bitiıiğinde 798,50 metre murabbaı arsa. 320 

229 Lalelide Li.leli caddesinde Tramvay yolu üzerinde es-
ki 102, 104, 106, yeni 114, 116, 118 No. lı 436 metre 
murabbaı araa 1047 

239 Kadıköyünde Hasan Paşa mahallesinde Nahit Bey so-
kağında 13 No. lı 526 metre murabbaı arsa 40 

621 Edirnekapıda Hacı Muhidd;t mahallesinde Yusuf Ağa 
sokağında eski 7, 9, 11, 13, 15, yeni 1, 3 No. lı 1016 
metre murabbaı arsa. 41 

638 Kandillide Vaniköy caddesinde eski 3, yeni 5, 7 No. h 
1 hektar 3132 metre murabbaı bir kııım enkazı havi 

konak anaıile dağ mahalli. 400 

Mevkileri yukanda yazılı emlak pefin para ile ve açık arthrmi 
usulile satılmak üzere artırmağa konulmuJtur. ihale 29 nisan 1936 

tarihine tesadüf eden çar§amba günü saat onda ıubemizde yapıla • 

caktır. • 
lıteldilerin o sün ve saatte depozitolarile birlikte §Ubemize müra • 

caat etmeleri. (329) 

* ... " 
Sahlık Emlak 

Esas No. Mevkii ve Ne'Y'i Depozito 

Lira 

C 4 Sanyerde Raıit Bey ve Hüseyin efendi sokakların-

da 1,3,5, 5/1 No.h bahçeli iki k11ımdan mürek-
kep ev 460 

latanbul Bawm Kurumu 88.fkanh-
ğından: C 11 Beyoğlunda Bedreddin Mahallesinde Orta Şimal 

ıokağında eıki 5, yeni 2 No. lı ev 400 
Yukarıda tafsilatı yazılı iki ev pe§İn para ile ıatılmak üzere açık 

arttırmağa konulmuıtur. ihale 4 mayıı 1936 tarihine tesadüf eden pa• 

zarteai günü 1&at onda yapılacakhr. Satın almak istiyenlerin ıubemizo 

müracaatlan. (334) 

Devtet Demiryollan ve limanları tşletms Umum idaresi ilanları 

21141936 tarihinden itibaren, Türkiye dahil veya haricinde açıla"' 
cak sergi ve müzelerde teşhir edilmek üzere nakledilecek yerli ve 

Muharrir arkadaşlarımızdan Sadet
tin uzun zamandır çektiği hastalıktan 
yazık ki kurtulamadı. Kendisini genç 
iken kaybetmekle yaslı bulunuyoruz. 
cenazesi yarın (bugün) öğle üzeri T eş
vikiyede Amerikan hastahanesinden 
kaldırılıp namazı T eşvikiye camiinde 
kılındıktan sonra ai1e mezarlığına gö
türülüp gömülecektir. Ailesini taziyet 
eder, bütün üyelerimizin törende bu -
lunmalarmı dileriz. ecnebi sanayii nefise eserlerile milli kültür ve tarihi alakalandıran 

1 eşya ve eserlere, umumi tarifeler üzerinden % 70 tenzilat yapılacak• 
br. Tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir. (861) 12164) Nöbetçi 

Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eaanelu tunlardD": 
İstanbul cihetindelliler: 
Aksarayda: (Sinm). Alemdarda: (E
sat). Bakırköyünde: (Hilal). Beya -
zıtta: (Cemil). Eminönünde: (Meh -
met Kazım). Fenerde: (Hüsameddin). 
Karagümrükte: (M. Fuat). Küçükpa
zarda: (Yorgi). Samatyada: (Teofi -
los). Şehremininde: (A. Hamdi). Şeh. 
zadcba;ıında: (Hamdi). 
Beyoilu cihetindekiler: 

Galatada: (İsmet). Hasköyde: (Yeni 
Türkiye). Kasımpa;ıada: (Turan). Sa
nyeıde: (Asaf). Şiıılidc: (Halk). Tak
simde: (Taksim, Beyoğlu). 
Üsküdar, Kadıköy n Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinruıi). Heybelide: 
(Tanaı). Kadıköydc eski iskele cad -
desinde: (Büyük). Yeldeğıirmcninde: 

(Üçler). O.küdaıda Selimiyede: (Se
limiyc). 

.. . 
Ailelere Tenzilat 

Gurup halinde gidif - dönüt seyahati yapacak ailelere geçen ıene yapi • 
lan tenzilit bu sene de Haziranın 1 inden Eylülün IODUna kadar aynen ya• 
pılacakbr. Fazla tafıilit için istasyonlara müracaat olunması. (872) (2207), 

~ ' Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni Tertip planını görünüz. 
1. inci Ke,ıde 11 Mayıs 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 2 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, J0.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ••• 
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HABERLERİ MEMLEKET 
7 Bayram Gününde 7 Makale: 

ÇOCUK ve DOKTOR 
Uzunköprülüler Yakında 

Nura Kavuşuyorlar 
Elektrik T esisab 

25 Bin 

için Belediyeler Bankasından 
Lira istikraz Edilecek 

İzmir İlkbahar 
At Yarışları 
lzmir 21 (Son Posta) - ilkbahar 

at koşularına devam edilme..!;.!.edir. Bu 
koşularda bir hususiyet de Amerikalı 
ve İngiliz kadınlarının spor kostümle
rile tribünlerde yer almalarıdır. 

K0r1ular başlarken çifte bahis ~ e 
müşterek bahse &irifenlerin hayvan lo
caları arasında dolafmaları ve favori
leri seçmeleri çok enteresan olmakta -
dır. Çifte bahis birinci ve üçüncü ko
fUda muteber olacak. Birinci koşunun 
favorileri Sada ile Ünlüdür. 

Yerli, yarım kan arap ve kısrakla -
nnın iştirak ettiği bu koşuyu Ünlü, he- 'yocugun doktorla alakuı tasavvur e ·ı cuktan ve gerekse klhilden bambqka bir 
yecanlı bir boğufmadan sonra alınca, d.ldiğinden çok fazladır. Daha dofruau mahlılk olduiunu biraz lfümiye b&rak • 

ço ... uk dojmadan, batta anne lı:armnda makla hemen hararet dueceeinin eoiulı:.• 
çifte bahse i!ltirak edenlerin hemen "" te§Ckkülünden evnl. sonra annesinin kar- kanh hayvanlar aibi diiterelı:. ölüme ee • 
yüzde altmıfı bir hamlede elimine ol- nında iken, daha 11<>nra doiarken ve doi· bep olacaiını bilen doktorun yeni doiuua 
muştur. ikinci kofuyu Öncü almwtır. duktan sonraki zamanlann muhtelif de • etrahnda ne kadar h .... olacaiı ulata-

0 ·· ·· '- h ı· k virlerinde, yani memeden keailen devrinde lır. çuncu a:oşu, l(Ünün en araret ı o-
fJUlanndan biri olmuf, halis kan dört oyun çocuğu devrinde, mektep devrinde O hiç ehemmiyet verilmiyen aöbek ya. 

~ lngiliz tayı arasında yapılan boğuşma, ve spor devrinde hep çocuklar ve bu de· muının pek büyük haatahklann mik • 
''irlerin her birinde doktorun himaye ve roplanna lı:apı olduğunu. hazan T---

ı=J.i ı. ir .,.da.. her saniye değifmek suretile bahislere mütaleaaına muhtaç bir vaziyettedir. (kazık haatalıjı) hazan da yılanc:aiua M 
usunköPri 111ual ;ö rü· sındadır. Fidanlıkta 30 ci_?• me

50
yva to- iştirak edenleri heyecandan heyÖccana Büyük bir adamın doktorla münasebeti kapıdan girerek ölüme eebep olclujulnl Wl-

U k'" ·· (Özel) - Uzun P h 2 bin meyvuız apç, 1 çam sürüklemiştir. Sonu tutan Şlem, nsa· çocuğa nisbetelc mahduttur. Filhakika diii için doktor o noktaam da koruyucu-
, zun opru kararla.- umu, "d lar k .. r· be 
de elektrik tesisatı yapılın~ı Ünal her yeriftirilecek ve fı an oy uya • rın gösterdiği cansiparane hamle ile bi- kahilin nihayet ihtiyarlık devri tabiatte bir sudur. 
tırılmıştır. Kaymak. _aın Naahaınaıda da Lal- dava dağıtılacaktır. rinciliği kaybctrnİftİr. Bununla beraber te~ekkül ve bünye farkı 1röstermek itiba- Bundan sonra çocuiun villdi huta • 

b n ka k·"y}u""lerle de yakından Şl ·· · )" l b"l ··z rile belki ayrıca mütaleaya ihtiyaç cöatc.. lıklarını arayacak ve vana hayatla ne de-sahada oldugw u gıbı u bu K yına m o em uzerme p aae oynıyan ar ı e yu • 
ak 1 U' ve a lm k d Bütün köy mu· 1 1 ren ayrı bir vücuda delalet edebilir. rece kabili telif olduiunu ayıracaktır. 

kın "ı"leklerı"ne önay 0 m k geç- aı~•-adar o • ta ır. . erini gü dürecek bir paraya kavuşmuş-a t - DA x.. ] b kon Ukin roculı: yukaııda aaydıitm de • Bazı çocuklan.n doiuftlaıında hayati 
• b'lffl hare e e allı"mleri merkeze ça •• n mıf, ır . • lardır. y 1ni başarmak içı'n ı 1 ı-Ltrı"k ed ll l v"ırlerin her birinde başka baılta birer mah- kuvvet azdır; derhal çareaine bakmak Ye 

' • ..11: • d n e eA l 1 bu koni!' e mua ım e-ıniştir. Belediye ın~ıın_; I ban- ifC yapı_m f• rilmi köy ihtiyar mec- Dördüncü koışuyu ScmiramİI kawn- )lıktur ve onu doktor tefri~ eder.. Yani fennin yeni mahsullerinin tatbiki sayesin· 
işinin başarılması için ~leuıY:;bncti- re direktıfl.er v~f 1 ~· vaziyetleri an- dıktan sonra, büyük ziyanlara girenler yoktan var old~iundan ~~ı~ dcvrıne e~- de hayatiyetini ziyadelewtirmek saye.inde 
kasından 25 bin lira istıkraz lialerindekı vazı e erı ~· . ..w talihlerini beşinci ko,uda denemeğe ka- }inciye kadar bır çok bırbmne ben~emı- çocuiu yaşatmak. kabildir. Bunu da dik· 

tır Kayına • Uzunköprüde bır ogretmen • l . . . k d d B k yen ayn ayrı mahluklar olmak devn ıe· kat kaybetmeden takdir etmek ve çarmi-
ne dair b"ır karar alınmıf • fında latılınlftır• 1 x. 't hasbı"hal rar vermış erdır. Betıncı oşu a a e . . b h lif d . 1 • . E •• 5 •• zal' • ılmıf, mes e.e 81 " , •• • • k , çuır ''e U mu te evır ennın en O • ni tatbik ederek O hayatın kurtulmaana 
kaın Nami Ünal da 1 pnek Beledi· gecesıbY~P )muş köy çocuklannın şe- }ar gkuzel bır hamle ıle başı tutara )a· nündeki Reactionlan ve muhasaalalan da temin etmenin acele vuileei oıdujuna 
p · · k ··ı ettirm ve lerde u unu ' b h ld rı~ı azanmıştır. b" b" · d f klıclı D kt luk alanını doktor müdriktir. 
ro1eyı te enunu ayı almak üze- h" ocuklarından farksız ir a e ye· ır ır~n on ...- L r.l o o~ k fi . 

}'eler Bankasından par ır Ç • • • k tedbirler alın- alilkad r eden noda arı, yanı sere ızı - Sonra çocuiun anne ve babadan seç. 
re l t b 1 itnıiştir. ., t is ti~tirilmesı ıçın arar ve Karamanda Ziraat işleri yolojileri, gerekae hastalıkları birbirine miı olma11 veya o eünden itibaren seçme-

8 an u a g k fic:lanlıll 89 b O ti le:" b" d v· d zuhur ai muhtemel bulunan hutahklann endi-. K fd" "kt bir örne ha- mwtır. Karaman (Özel) - Meyva ag"nçla- enzemez. sure e 1 
" e ır e ..--

a ırı e ııt d ı.-r ttl Ed"ld. h 1 '-1 ··b·· d · d k t'" · k l il !iL •• 1 · · d·ı f"d }ık u e~ m ,_... ..,. Tahr"ıp 1 1 ll edebilen asta ı .. ar o ur evır c a ıy- sı ve orunmaıı çare er e ~ sun ermı ıe· 
c ı mi<:tir. Bu ı an o:r Oegırmen rına musa at olan ve Hiponomot de- h . "k b b" b b d ' _ • UI • .. • .. • • yen zu ur etmez; ve, aynı mı ro un ır çirir; bilir ki cier anne veya a a a ve 

D Ç•ft}•k}erıne · _ Kaaabaya 0 kilo- n~len ag -~~rdu ı~e mucadele m:vsımı· devirde yaptıaı tezahür diğer devre niı - yahut çocuiun muhitindeki diier adam -evlet 1 1 Yalvaç (Özel) .. .. . nın seldıgı ve zıraat mcmurlugundan betle büabütün batitadır. !arda nrem a16kaa1 ..,. tocuia ..,.. 

k•J f - .ı Korsan koyunde bır · · 1 d ·ı .. 
k Şe 

J t e ınesa eae ... . ıstıyen ere oronyo enı en ve muca • lıte bu farklar dolayuıiJe doktorluk &.le • aı ... vermek Jaakhdarı .,. .... lı:..i ...... Verilece ıne; "irmeni vardır. Bu degırmen b~- delede kullanılan ilicın verileceği hal- mi çocukla çok. pek çok allltadardır. alaka•& varaa. batt& al&metl.ri bile o .... 

su ~~~ I eller tarafından tahrip edıl- ka ilan edilmi,tir. Afyon eken çiftçi - * * aa koruma tedaviai tatbiki l&nmd11 •e yi-

. -----:-;-:-Bornova da 
Zıraat Vekılı 
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. 

Ziraatçılarla ır 
Hasbihal Yapb 

--- _ Garbt A-
l2mir 21 (Son Posta) tkjklor yapa!l 

lladolu mmtakaaında t• )uneD prbt 
Ziraat V eıkfi Muhlis. ~ . d• 'araftıl" 
Anadolu bağcılık enstıtuıün ..... t ıuek· 

Bo ova 3'ırcıo
tnalar yapmıştır. rn ıııil• • 
t b. ·· ha1111Iarı. t 
e ınde ziraat mutc . ··-" siraa 

"..J l . . enatıtu•u• 
Qe e ıstasyonu, zıraat ktebi 1110· 
- .. • iraat ıne bir ~11ucadele şeflerı ve z: • kil• 
d.. 

1 
• . fftıra 

ur ve muallim erının bire ka-
h ce saat 

asbihal yapılmış ve ge 

dar devam etmiştir. ıi1-
tten uzun 

Fasılasız olarak bef ~tin köY kal " 
ten bu görüşmede. dev o i et 119 tat· 
k w• hemın y 
ınrnasına verecegı e .. ,_:,.• bu b. •· rÜfU11111UT • 
ıki düşünülen esaslar ~ dan telllatta 

h\ısusta, köylü ile yakın ıarua aail-
b I ··tehafll' u unan 1zmirdeki J11U 

talealan tesbit eclilmiftir. kal· 
elik ziraat 

Ziraat Vekili bcf sen t"'ıık11 eden 
k sasın• "'T ınma programının e • e ~arıya· 

. ·rınesın J k 
Ve ınemlekete dövız gı erin verilece 
tak olan devlet çiftlikl ı;ete yapa -
tekli izah etmw ve ınelll 
tağı faydalan saymıştır. • .. 

tahsisatla zı 
Bütçde alınacak fazla nişlertı• iın-

~aat teşkilatına verilece~ g;. ziraat İf " 
anları, garbt Anadolu a ı ına eebeP 

1 · · l • attmas · erının ve tecrübe erın ··esseselerın-
teşkiJ edecektir. Devlet ınu tecrübelere 
de Ve enstitülerde yapılan · 

1
• ...,.tlluk-. . T .. k tıp r-· . 

ıstınaden elde edilen u~ k iyi cıns 
ların k"· 1·· tevzi edılere d"I cek • oy uye ·n e ı e 
~arnuk yetiştirilmesi te~ı eni fabri· 
tır. Yapılan .tetkiklere gore :muğa ih • 
kala.rın yılda 40,000 ton p kalitede 
t• 'k ayrı d" 1Yac1 vardır. Her fab~ı 8 larda )ten 1 

l>anıuk kullanarak pıyata üşteri bu· 
c"" . . tle m b"I .. ·••lıasına daha emnıye l cağı ı 
labilecektir. Nazillide koru~ dilik lii· 
dirilen Ziraat enstitüsüne.r;nkaraY3 

~u..... . ... 1 · t" Vekı '" goru memış ır. 
dön,_·· .. •uUstur. 

zı. IDcııtP~ kırılmış, efyaları öteye be- }erin hükumete verecekleri beyanna - Çocuk anne karnına dÜfllıeden evvel ne bilir ki aaklanmıı olan firenainia yeai 
mlf• tef 

1 rçalanınıştır. Bu tah- me suretleri köy ve mahalle muhtar - doktoru alakadar eder: Anne ve babanın doimuı çocuktaki alametleri hiç Ubilin.. 

riya atılınıf v
1 
• ~anmaktadır. ]arına dağıtılmtfbr. çocuğa geçebilecek olan haatalıklarını dü- kine benzemez. bambafka tezahürler söe. 

ribatı yapan ar 8 ıünür: Frengi, verem, ilh ... endi19 bun- terir, ifte onlan tetkik etm.k ve teda'Yi et• 

H ık • d T h dan mı ibaret) Fen llcmince inen inti • melt ile hayatı kurtarmak kabildir. - Balıkesir a evın e o um lcali malO.m olan akal haatalaklan doktoru Bundan 11<>nra çocuiwı bealenmeeinia 
derin derin düfilndGrDr. emniyet altına alınmua meeeleei takip e-

Bazı memleketlerde halı:.h olarak tat • der; annenin sütü var au. mhyor ma. D-. 
bile edilen ve hayatta maddi telczzilz na- yadelqiyor mu) Çocaia yeter mi> Ço • 
sibinden biç bir feY kaybetmemek prtile" cuk.ta memeyi emmek hw teı kkll • 
yalnız çocuklamaktan mahrum ederek ce- miı mi) Yahut emm..m. mihenilri bir 
miyeti ve neıli temizliyen kı11rla§hrma u- mani var mı) Memeyi kaç aaat}e bir ver• 
aulünün tatbik edilmemesinden dolayı bi- mek bu çocuia uyaundur) ~a bu ao• 
zim memleket dolttorluiu elem duyar. cıenin .thhati meme vermeye müaait mil 

Hemen diyebilirim ki verem ve frenıi Veremiyecekae dl.fUlClan baqi 11claJa 
hususunda elinde vikaye ve tedavi çaresi vermek haldıdar veya kabildir) 
bulunduiundan dolayı ltendini kuvvetli Eicr anne meme veıebiliyona ve me
bulmak suretile teselli duyan, fakat bu me sütü de muvahU. annenin pılUllll 
irtıcn geçen akıl hastalı}.lanndaki aczin- düıünmek te doktorun vazifesidir. Anne 
den muztarip olan ve onun hallini ancak ne yemelıdir) Daha mihiani de ••pepie 

umumi idare kuvvetlerinden ve kanun - yiyecek yemeği var rrudır) Eier anne v .. 
!arından Umideden doktorluk öyle bir ita. remiyorsa çocuia ven1ecelı:. ltite kafi pa• 
nunun çılm1a11nı büyük bir aahıraızlıkla rası yar mıdır) 
'beklemckıedir. Çocuğun hayatının dnamı 5'in Wr ta• 

Çocuklamaya haz.ırlanan anne ve ha - raftan tabiatla cenkleflllelı:. mecl>uri,yetİD• 

baların kuvvetli bir halde ve hastalıksız de bulunan doktor obür taraftan da cemi-
olmalannı, da doktQrluk dütünür. Daha yctle umumi idare lc:uvvetlerile karwılat

el) _ Halkevi temsil kolu Tohum isimli üç perdelik piye- sonra ıebe annenin hastalıklar, üzüntüler mak zorundadır. Saia •la bat vurup aa
Balıketİr (Öz_ est• rol alan ıençler büyük bir muvaffakiyet göstermiş - geçirmesinin çocuiun sıhhati llzerinde te- neye ekmek, çocuia aüt temini yine fa • 

• mıştır. Pıy sir yapacağını hatti bazan ba oı"bi arıza • kirler doktorunun vuileli olu. 
~o~B ' •• 

d' .. b" kalabalık toplamıştır. lann çocuğu ebediyen sakat kalmak (ize. Meme çocuiu devrinden çdup ta oyaD 

Ier ırİon çok büY~~ d:n sonra dünyanın meşhur diplomat ve siyasilerinin re doğmasını icap ettireceiini bilir. çocuiu dediiimiz çaia selenleri sesial 
Sa serin ternsılın l ış bu da çok alkı toplamıştır. Yeni doğan çocuiun ııerek büyüle ço • haatalıklarile yine doktor prek ....,_ 

~~B;u:ee~·2ı~;e!v~ü~ya~p~ı~ın~~·-p;;;;=;()i;th;;;;E~i*f;;;~Kır;======-=====ı-==-==-- gerek tedavi yolunda ~ Nltııt-ff1akYajları 1 
e r P•z•r 01• H•••n B. Diyor Ki ı kim mektep .aralanndald pcıa1ı:. .... 

doktoru ayni aavqa mecbur eclecelderi ... 
biidir. 

. . 1~etede o

- pi,io, bl%-~ -• aitti, IJ•· 
toh .. ı .. -

)ıudurll da 

... SeY•• 

- •. lngilterede yüı. üç ya
tında bir adam varmıı .. 

- Bu adam, ömrünün bu 1 Hasan Bey - Neden ıaıa
Yİız üç yılını da bir ar banın yım? Bizde de1 Büyükadada 
İçinde geçirmif.. ıaımu rru • oturan bir adamın bütün Öm· 
ıuı? rü Akay vapurlanmn iç.inde 

ıeçerl 

Bu muhtelif yatlardaki çocuklana lau. 
talıklara karıı verdikleri cevaplar da muh. 
teliftir; faraza büyük çocultlann kızama • 
ğa tutulmasile küçüklerin tutulmasa ft 
haatalıiın ikibetleri aramada mühim fuk
la r vardır; firenııinin bayabn ilk ııüalerin• 
de meydana verdıji al&ınetler baflı:.a, iki 
uç aylılt baıka. beı on yapnda bambq • 
kadır. \ crem de keza, muhtelif yqlar • 
d baıka ba~ka tez.ahurat yapar. 

Büyuk damlarda pek ehemmiyetais 
telakki cdill".n bu arıza ve hatta bir baı •· 
nsı çocugun dilinde pek ehemmiyetli bir 
mana kazanır. Bunların her biraaini dok..., 

(Denau 11 nci eayfamıadadar) 
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Yazan: 

Ercümend Ekrem Talu 

Mahkum bir kadın 13 ay sonra Serbest bırakıldı. 
Mahkeme yanılmakta mazurdu. Hakiki mücrim, 
bu suçsuz kadına sayanı hayret derecede benziyordu 

Geçenlerde A 
merikanın fndiana 
ülkesinde çok ga -
rip bir hadise vu -
ku bulmuştur. Bu 
hadisenin kahta -
manı 13 aydan beri 
mahpus yatan bir 
kadındır. 

OCUKLUGUMU 

Mesele 'udur: 
Bundan iki yıl 

önce 1ndiar.opolis 

ülkesinin bir çok te 
hirlerinde elden ele 
sahte çekler dolar, -
tığı görülmüş , bun-

ları genç ve güzel 

bir kadının sürdü- Sahte çeklerden zarara uirayanJar, zabıta. t .1 gösterdiii 
ğü anlaşılmıttır. resimlere bakarak canlanna yakan kadrru 1ıöıteriyorlardı. 
Kadının eşkiıli zabı Bu kadın hem hapiste idi, hem sokaklarda seziyordu 1. 

taya haber verilmiş, zabıta tarife göre rolünü fevkalade hünerle oynadığı -
araştırmalarda bulunmuş ve nihayet na inanmıştır. 

Bota namında bir kadını yakalamağa Nihayet kadına son sözü sorulmuf, 
muvaffak olmuştur. o da bütün kuvvetiyle bağırmıştır : 

Madam Bots yakalandığı zaman, - Suçsuzum, yanlışınız var!. 
zabıta memurlarına hata ettiklerini Fakat hiç kimse bu feryada kulak 
aöylemiş, fakat sözünü dinleyen bulun- asmamış, mahkeme kadını suçlu say -
mamıttır. Çünkü verilen eşkal yalnız mış, mahkum etmiş ve Madam Bots 
bu kadına uygun çıkmıştır. kadınlar hapishanesine gönderilmiş -

Kadın, zabıtanın hata ettiği idd iası tir. 
üzerinde bütün gayretiyle israr ettiği Bu suretle hadise kapanmı~tır. 
halde bu israrlar fayda vermemiş, bila- Madam Bots'un hapishaneye giri -
kis hakkındaki kanaati bir kDt daha şinden 13 ay geçtikten sonra g;:ırİp bir 
kuvvetlendiren yeni deliller bulmuş - hadise vuku bulmuştur. 

tur. Şık, zarif ve itimat telkin eden bir Dün, sırtınızda hafif, zarif, 11hhi Terbiye sistemimiz de bctfka idi, bi -
Zabıta memurları bir sürü kadınlar kadının bir çok lfehirlerde mağazalara ve bir örnek esvaplar.. yanları- zim. Gülmek ayıptı .• türkü çağırmak 

arasına Madam Bots'u da koymuş, ve girdiği, alacaklarını aldığı, eonra bir nızda genç ve dinç, vakur fakat güler delilik, hoppalık alameti 1 En neş·eli 
aahte çeklerin kurbanı olanları birer çek vererek paranın üstünü gl"ri aldığı, yüzlü muallimleriniz .. elJerinizde, si- çağınıza eri,tiğimizde melankolik o
birer kadını teşhise davet etmişlerdir. bu çekin ıahte olduğunu da bilahare zin için kayıtsız, serbest bir yurt yara- lurduk; büyüklerimiz o zaman bize: 

Bunların hepsi de Madam Botsu anlaşıldığı zabıtaya haber verilmiştir. tan, bir istikbal hazırlayan yiıce var- ı Ağır başlı 1 derlerdi. 
tanımakta geçikmemişlerdir. Bunun Zabıta kadını yakalamı~. bu kadı _ lığın anıtına, minimini gönüllerinizin Dokuz, on yaşında (Efendi) kıyafe-
üzerine Madam Bost'un suçlu nın hapiste yatan Madam Bots'un tıp- minnet duygulariyle beraber koyma- tine girer, vücudumuzu, koHarımızı, 
olduğunda fÜphe kalmamıttır. kisi olduğu hayretle görülmüştür. ğa götürdüğünüz bahar çiçekleri .. göz- bacaklarımızı, ayaklarımızı ve batı -

Zabıta tahkikatını tamamladıktan Ayni ,ahitler, bu kadını da görmüş- lerinizde sevinç ve ümitle, sizleri cad- mızı ceket, uzun pantalon, kalot kun-
ıonra hadiseyi adliyeye devretmiş ve ler ve Madam Bota olduğunu söyle _ deden geçerken gördüm, çocuklar!. dura ve mavi püsküllü bir fesin hem 
muhakeme başlamıştır. mişlerdi. En arka safta olanlarınızın ela seJ;i, gülünç, hem de kasvet verici çendere-

Madam Bota burada da bu işlerle Nihayet her 'ey meydana çıkmış, caddenin müntehasında kavbolJuktan sine sokardık. 
alakası olmadı~ını anlatın~ ve fU söz- Madam Botsun bir müşabehete kur _ sonra, dertlerimi tazelemekten haz Senelerce okuduktan sonra kıpkı -
leri .öylemiştir: ban gittiği anlafılmıttır. Bundan sonra duyan birer dÜAJman gibi beynime hü- zıl cahil kalmak için bizi, dört yaşın -

-Bildiğim bir tek şey vana o da yapılan ilk İf tabii Madam Bostu tah- cum eden bir yığın elemli hatıranın e- da ve dört aylık iken, ilahilerle, alay -
bu işlerle alakam bulunmadı~dır. liye etmek olmu,tur. linden kurtulmak için kendimi attığım la mektebe başlatırlardı. 

Mahkeme fahitleri dinlemıf ve bun- kahvede bitkin, oturdum ve düşün- Bu ilk mektebimiz aörülecek şey-
ların hepsi bu kadının sahte çekler Alacak YUzUnden Kavga düm... di 1 Sizin bugünkü bol ışıklı, yüksek 
ıürdügwünü yemin ederek anlatmışlar- •- k } be tavanlı, oeni•, tertemiz irfan yuvanız-

Be "k T"" k Al" h il . d Bundan Kir ıene evve n de si- • " 
·~- •ı t-ta ur ı ma a esın e . d id" B .. w 1 b" · h il kt b" d aır. T '"'TrO "f . zın ya,nız a ım. ugun topraga a ızım o ma a e me e ı araıın a 

Bu ka t ,ahadet karşısında müda - tütüncü 2 ~atında dNab~ı ılle skeyyar kalbolan babamla annem çok iyi in - sakın bir benzerlik aramayın; botuna 
faa avukatları bir -y yapamaınış1ar, koltukçu Arıf araıın a ır a aca me- l d B . d . l d "' k "" d"" yorulursunuz. 

y- A "f ka . san ar ı. ana zıya esıy e uş un u-
müdafaa son derece zayıf olmut ve ka- selesinden k~vga çık~ış, rı ma ıle ler. Benim bahtiyar bir çocuk olarak Benim mektebim cami avlmıunda, 
dinin bütün feryatları, bo- aitmi•tir. Nazifi 3 yerınden agır surette yarala- ._ d l h k k l k b" d" l k 

r- • " h h k ]d l yaşamamı, OKUYUP a am o mamı er çürü ve aran ı ır mer ıven e çı ı-Herkeı onun adaletten kurtulmak için mıştır. Yaralı aıta aneye a m - baba "b" .. ""ld . t 1 b k 1 d k b" d" H . · ana • gı ı can ve gonu en ıs er- ır, ası , oş, aracı ır yer ı. epı-

k!!.1!1.'!!~ .... ~ .. ~~,!.~!!!?.~ ... ~! .. ?1.!:.!:!!!!!.~~ .. !!!!!!.!!:_ ........ _ ................ _. __ )erdi. Arzularımı, emelJerimi, hevesle- miz, kızlar sağda, erkekler solda, ev-

CÖNÜL İSLE·Ri 
rimi mümkün mertebe tatmin edecek Jerimizden getirm~ olduğumuz renk 
kadar hal ve vakitleri de vardı. Hele renk minder, kurban postu, kilim par
babam, o zamanlar bizim mahrum bu- çası gibi şeylerin üzerinde otumrduk. 
lunduğumuz medeni vasıtaların kıy - Kışın kürk, yazın da yavru ağzı 
metini takdir eden bir adamdı.. sof cübbe giyen «hocafendi» nin ıediri 

Benden hiç bir şey esirgemediler. ile çekmecesi kapının hizasında ve 

Okugucularıma 
Cevaplarım 
Hayraboluda: Bayan ( B. H. S. E.) 

te: 
Bahanm tamamen hakhd•: ~ Wr 

• Jmm babası Yatmcla bir ihtiyan HV • 

metine inanamam, aevsi aandljmuı teY 
Wr hürmet veya merhamet hiuinden 
ba,u bir ,ey deiildir, akıi halele ma
rui bir baihhk sayılır, teda~e ihti • 
781i sösteren bir ,eydir. Bunun baricin
Je aize aevsi biaaini verir söriinea teYı 
lldamm içtimai mevkünin ve Hl'YetİnİD 
sözleriniz önünde uyandırdığl parıltı da 
olabilir. Fakat unutmay1nız ki, aerve
tin hiç bir zaman telafi edemediii ve 
edemiyeceji baıhca iki teY vardır. Bi
rincisi sıhhattir, ikincisi de gençlik 1 

Tavsiyem ıu: Babanıu ldrma~raz 

'H babanaz yerinde olduğunu söyledi • 
jiniz adamdan vaz seçiniz! 

* lıtanhulda Bay an (Suza n) •: 
Hayatım kazannuya batlama, 

senç km olmanıza raimen pek tecrü. 
babce hareket eltiiiniz muhakkak .. 

tır. Bir defa ha11İJetİni bilen bir im 
törle bö1le tan1ttıiı bir ıenç ile bir •J 
içinde bir sönill maceruına sirİfemez. 
Bu, öyle l11aa bir micldettir ki iki kifİ.. 

4İn yelldijerini tanunuına bile Jetİf • 
mez. 

Siz buna yap17or..naz, fazla olaraı. 

bir de bu müddet içinde bu sençle kav-
ıa edip bar1Jmı1a da vakit buluyor .. 
ıunuz. Aradan v.ıdt seçiyor, bir sün 
sokakta ka11ıla91yonunuz, hemen b...... 
f1veriyonmıuz, ve hemen randevula • 
ııyonunuz. Adam sebniyor, meraka dü-
fÜyonunuz. Bu da ıöıterir ki pek tec· 
rübeaiuiniz. Bir erkek hemen kollan a-
rasına dlifen kadını sevmez, ondan sör
düiü iltifatı yılıııklık telakki eder. Ya
mndan kaçar. Çocufum hahnnda ol • 
ıun : Bir kadın sevdi mi aevsiaini ıöı • 
tennemdi, t91lİn olunoya, evleninciye 
kadar yüzde doksan dokuzunu kalbinin 
içinde ıakJamaladır. 

TEYZE 

Fakat.. köşeleme dururdu. Bunun yanı başın· 
Fakat, bilir misiniz, çocuklar} A- da boy boy değnekler .. birde ipli, mipli, 

na - babanın istemesiyle onların feda- odunlu, ıopalı acip bir i~kence aleti, 
karlık göstermeleriyle her ~ev tamam falaka vardı. 
olmuyor. O zaman, benim için at var, Evet, çocuklar! Biz hocc:mızdan, 
lakin meydan yoktu 1 sebepli, ıebepsiz dayak yerdik .. hazan 

Hasılı ben, gayri ınhhi bir evin dört içimizden coşup dudaklarımızdan fıf· 
duvarı arasında büyüdüm. Vazifeleri- kıran bir gülüt. bir kalem iıtemek se
mi, be, numara bir idare kandilinin bebiyle hasıl olan bir fısıltı, hızlı bir 
kör ı•ığı altında yaptım. Spor yerine, aksırık, okurken bir kekeleme .. içimiz
mezarlıklar arasında kaydırak oyna .. den birinin yere yatırılarak, çorap)an 
dım. Kitap olarak E1ifbai Osmaniden da çıkarıldıktan sonra, bayılıncıya ka
baflayıp Karabaş Tecvidi, Mızraklı dar dövülmesini mucip olurdu. 
İlmihal, Emsile, Bina, T ohfei Vehbi, Kafalarımızın almadığını, tabnnla • 
Gülistan, adında bile bir ürkütücü rımıza vurmakla bize zorla öğn.tmek 
zorba edası bulunan : <10kul» diye bir isterlerdi: Kale aslında Kavele imİfl. 
kıraat ıilsilesi İlmihesab, topu 28 yap- BGnu öğrenip te adam olacaktık İleri
raklı bir Coğrafyayı muhtasar, Kısa- de atı1acaA'ımız çetin hayat savaşın
sı Enbiya, ve Sultan Osmandan başla- da, üstünlüğümüzü temin için Kalka
yıp, Abdülmecitte biten bir de tarih o- le'nin, ldgam maelgunne'nin Kerema
kudum. nın kefinin ne olduğunu öğrenmek 

yılda iki bayram bilirdik. Birinde mecburiyetinde idik 1. Zavallı bizler 1 
şekerden, ötekinde taze kavurmadan, Mektebimizin yan pencereleri ca -
muntazaman midelerimiz bozulurdu. mün tabutluğuna bakardı. Ben, o pen· 

cerelerden birinin önünde kendisi~' 
yer temin etmif bahtiyarlardan bıd 
idim. Hiç olmazsa bahar geldiğinde, 
hizama tesadüf eden yabani erik ağa" 
cında cıvıldayan yavru kuşları din]~ 
mek)e gönlümün bahar ihtiyacını; 

neş'e ihtiyacını giderirdim. 
Fakat, gün olurdu ki, mahalle bek• 

çisinin imamla birlikte tabutluğa gir -t 
diklerini, orada duran kararmış, köh " 
ne, ölüm sandukalarından biriyle be • 
raber topal bir teneşir, bir de paslı ka.i 
zam sırtlayıp tekrar çıktıklarını gö • 
rürdüm. 

O zaman, içten gelen bir tazyik ilC 
kendi kendine dumanlanan gözleriııı~ 
benim de çocukluğuma mevut oldı 
ayni istikbalin hayali önünde cezbe>'A 
dalardı .. gönlümü garip bir yeis bürüt,. 
beynim zonklamağa başlar, şuuruıol 
hızla işlemeğe koyulur, ısırganlı ~ 
duvarla mahdut olan ufukta ne zameA 
doğacağını bilmediğim halde hissetti ,j 
ğim kurtarıcı, can verici güne~i gÖ:I ~ 
lerdim. 

İşte benim, bizim çocukluğumuz •• 
Ve işte sizin neş·eli, havalı, günef!l 

hür, yüksek, nezih, ümit dolu gü11Ierf&. 
niz. 

Şimdi ben sizin önünüzde utanç ~ 
gıpta duyuyorum. Bugünün çocuklaıf 
rı, ne bahtiyarınnız, siz 1 

Ercümend Ekrem TALU 

Kaçak Sigara KAğıdı 
KocaMustafapaşa da Atanın evin 1 

de araştırma yapılmış, 15 defter ka 1 
çak sigara kağıdı bulunmuftur. 
;____:;,_ __ _;..~----~---~ 
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Dünyanın en korkunç 
mahlU.ku: Yılan 

SON POST~ 

Anasını 

Öldüren çocuk 

S.7fı 7 

Tarilıtt!n $agf alar: 

Çocuk padişahlar 
H h. ı· l da 6 insanı öldürecek kadar zehir 

er ze ır ı yı an d · ·ı serum 
bulunduğu anlaşıldı, maamafih vücu ~ ~etırı en alı ( r 

Nevyorkta hazin ve ibret 
alınacak bir facia 

• • • 
Dördüncü Mehmet 12 yaşına gelince okuyup yazmayı 
becermeye başlamıştı. Hocasının kendisine ilk 
yazdırdığı cümle şu oldu: "Başın keserim,,.. Çocuk sayesinde bu zehirle ölen insanlar gıttıkçe az y 

.. tutulan bir yılan 
Zehiri alınmak uzere ~ .. k. )indeki ıeromu başka bir ta • 

Y_, . o~·l.Juiun, ve o k addelerle kanştırarak, sar anın a 
k"" •

1 

ıoturere e , d 
ı.ıan, nyanın, ı 11- •A k ddes ım m . d k 

tiJ)ij~ .. . r t Jakki edilir. 1nU a •• •• kat'i suretle geçecek bır eva CJ• 
L· gun tını.sa ı e 1 " ahkir bir mah· onu~e . 
ıutaplara ıöre de yı an pn fetmıştır. 

IOlttur . d"" Y l I tababete ve beteriyete bu · •. • b" yılan gör u ı an ann .. . 
Zehirsiz de olsa bınm 11

• k" tabii l h' t etmeğe başlaması uzerıne 
.. ~•· bır .ev ı surete ız.me . 

tnu, derhal heyecana ımsr, b" Afrikada yılanlar kıymetlenmış ve 
·ı cenu 1 1 1 b.. ""k k ı e onu öldürür. k h yvanlar , ·ıc meşgul o an ar uyu a • 

k n a yılan avı ı w d 
Yılanlardan en fazla or al anlar· !ar temin etmege başlamışlar ır. 
ı _ı -•ar a orm zanç 

•yı ardır. Yılanlar o• 87" .. d 1 terde I t l ? 
da bir arada eeçincmcz.ler. Muca e e Zehirli yılanlar naıı tu u ur, 

•kıeriya, yılan ıalip çıkar. • Z h" 1. •ılanlan tutmanın bir cesaret 

la• • edıyor e ır ı > 
Sanayi yılanları untıY . me5elesi olduğunu ıte korkmadan hhl~kre~et 

·men s~mayı .•. kd" d bu yılanların te ı ·csız-
Halbuki bütün bunlara rag d'Jdıgı ta ır e • 

l _ .ı· e 
1 

I b"leccğini söylemek lazımdır. Yı-
)'ı anlan himaye etmekteuır. kek- ce tutu a ı 11 b. 

So k d kadın ıte er 1 ellerine ucu çata ı ır sopa 
1 ar 1 n avcı arı b 

. n uman ara a . sahlara rağ· a . lanın başı yerde iken oynuna 
lerın süıe düıkün olanları ~ım 1 k Jlanır· almak tak, ) ı • hayvanı hareketsiz bir hale 
b t d ·ı .. iftıhar a u irme te ~e 1 

c e erler ve derı ennı l deri • geç d I Bu sopa biraz bastın ınca 
1-rdı. Şimdi kadınlar bilhassa yı anD rileri sokınakt:ğ~; :~ılmakta, bu açık ağza bir 
lcrine1 rağllet ıöstermektedirler. . el n • yılanın k )makta yılan zehirli dişle· 
•ü t '- 1 • 1 da zehırlı yı a aat camı so u ' k 

s e a;ullanılan yı an ar .1 d Sao ı h l camı ısırarak koyu san ren te 
ı. d _ı 1 Brezı ya a ·ı der a 

r ır. Bu sebepten oO ayı h" r yı • rı e, . b" mayi çıkarmaktadır. 
p 1 Af _!L da ze ır ı 1·· etlı ır 
•o oda ve cenubi ID• ' Bu uzuc .. çıkardıktan sonra kafası, 

ı. l . ··ı kurulmuştur. Y 1 bu ınayıı 
n ar Yetiıtiren cnstıtu er I h ele· 1 an . armaklarla tutulup ft ze-

e . . 1 . . ıs a ına, b ve ııaret p k b 1 ~statülerde yılan çeşıt enn~ 1· imaları • af 1 • kııtırılma ta, u suret e 
rıler· • 1 eJverıt ı o h" gudde erı ıı b d 

ının yapılan it ere . I de bil • ır . I döktürülmekte ve un an 
il• B ı• er . t zehır er . 1 
t .. Rcyret edilmektedir. u "d Dr. me~cu I rarııız bir hale gelmııı o· 
na •• , "h . h"b. lan a am a da yı an za -.... ı tısaa .. ı ı o .. .. Ü yı· sonr 
F'il2a· b"tün omrun aktadır. • L 
l 1ınonstur. Bu adam u . tir rn .. f"tzsimons topladıgı DU ze • 
arıları tetlik etmeğe ha9J'etnııt . • hi· Profesor .. ıb' miktar artan doz He bey· 
Yıla ·ıeı b"r rnevkı sa . 1 • her gun ır 
L. ncılıkta, beynelmı ı Ji·•bethle bir hır erı 1 ktadır Bu ameliye beygirin 
Dl 1 p rt E - . 1 e aıı ama • k o ınuıtur. Bu adam o du··nyada gır er a kadar devam etme • 
P B a f. t kazanmasın ark .. . · h. uraY ua ıye k" d vucuda ıetırmıt r. -"°'t y•lanı rn b · · boynunda ı amar • 
ine 99 Ç"9' b"I" hare eygırın d 

\rcut olduiu söylenen y l )ar bu te. 1 a h" r kan bazı muameleler en 
lopl 1 uttur ı an lınan ze ır ı ' 

aınaia muvaffak o ın · ) Ha • dan a olmaktadır. 
Parkta ıerbutçe dolapnaktadır ar. n su • ıonra, ıerom 
"• • pazara h · l ı· 
L nın sıcak ve ıoğuklueuna 1 emirleri· l ların U ır er 
Qurıet· ~ . fak oc:la ar. Yı an d 1 •Yar edılen u • du ınu o• d muhtelif zehirler var ır. 
ile aınad d" H 1 r biraZ ıoıu Yılanlar a h. · ~ ~b tı ·r e ır, ava a lanının ze ırı asa a es 
talara gidip barınırlar. d" Ön· Mc.ela l(obr: yı b·ır ••manda kalbi dur • Y ra)taver ır. .. sa -
ı . emek yemeleri, çok ıne v• kanat • etrnekte, ve ~ . taç etmekte,Adder yıla-
lf!rın -'•n • .. lümu ın k 
1 e aıçanlar, kedi yanuı ' I tılınak· durarak 0 d . anı a~ır ağır, iziyet çe • 
•11 lt c:anh can ı • h" · e ıns • 
•· opanlm11 kutlar ta bo • nıoın ze··ııdrı·· rrnektedir. ~dır ""~ · • ' btr tutUf U 
&... • vnlar yemılerlnl "k ·ıhı" oe• · erek 0 ld • h"r ya -•IQl )ist ı • ur lik 0 ugu ze ı , 

, •rına indirdikten aoorm. 
1 

• dir • Her yılan~n ınao .. ldürmeie kafidir. 
llıtliyen oo~vdelerı"ne vaTaf yavaf ın d~ ·• e ınsanı 1 • ) 
.... • J rım uzun bazı kimse er.n yı a· 
.... eltt d" 1 b )ar• ve ·ı e ır er. Bütün un. olduğu iddiasını ı e· 

" . .ı!I- s.rorrı l b" hayvan 1 dondan idih-' ..;..... ., ra.... n fayda 1 ır • dünyada iıe yara • 
a !{'" nı . ragrtıen 

fit · le airaf8 u. . ürrnelerıne varsa 0 da yılandır. , ... 1 2:8.irnom uzun .ene r 1 ısırık· rı • . hayvan 
"' arıl yı an an tek hır manlarda kadınlar la •rın zehirlerinden ıene . . gelecek rnıY d 1on za 
t .rına "• zehirlemeleri~ kafi! ıylı tecrÜ· Her ne k• ~r "fade ederek kundura ve 
Qtr le -:.hr Yapı an d rilerinden ıstı da bu istifadenin be· 
ı I rorn iatih .. l elıuow-• .. I n zehir· e yorlarsa . k 
Qe er b ··Jc:lir&U yı a nt• yaptın olduiuna ınanma 
ı . • u serumun en o x...nu pbat ça . ·n faydalı 
ıerıne kallfl bile müetıılr oldu.... tcriyet .çı .. 
•trnİttir. biraz ıüçtur. 

Doktor Fitzaimona arafllnna 
!arını ileri 

~- - dDklerimiz 
Hayatta GA~!: ol""'" ;l:.:;. ~~==~· 

- _ Ne var ç ., batını kaldırdı: 
Lüf_,.j)erl• e ınaırur k . . ıel • 

• M'8ır~•l'fl•ndaki kiiçill 
"" ..... Kızıın v para alma ıçın 

_Ben bur•Y• 
oııuıtuın. Dönüyorum. 
ı. . d-LJacrn: 
açlefinden. konufrn& .... 

-() Be.nimle de konut- l rından 
· Ar•• 

•- IYe etrafunt aldılar. d" Ar· 
-rl ' ~ -1. bil ırn· ._, a aturtulup caddeye ...-a 

8 
ıel• 

' ...._ d ·· ,Matba•Y 
' 

0 ndUler diyordum. dibine bu 
~'' . Baktım karıı duvarın . . koY .. 

'IÇ\l'-1 • k"f lerını ..._ ., erden üç taneaı u e 
'Q\ıı 

O ~-turuyorlar. turn· 
"un·· d . . ld Konut .. '" u e ıçerı a ım. .. k" ku" 

Cid . Çun u .,,L erlerlı.en para verdım· b·ı· Jco• 
•<111;) 1 uka ı ı 
lltı er e orada 1115 » kurut rn elirnde 
L 1'rtıu~tuın. Fakat burada par• ka • 
~ ftı d . . odanın 
"' " ı . Küçüklerden bırı ..... n h 1 ı2la .kapıyarak çıktı. . .ni2-Ç .. ,. bar~~ 
1., .aaırdını. Bu defa kızaJPlı.., 

tirdi. 

medirn· idin?· ·ı ·· Niçin se k da )tüfe ı e go• 
- .. le aram 
- Beni boY nediyorsunuz ;>. 

1 mı ;ıan 
.. or da akı sız . düıünmedim. 

ruY böyle bır fCY 
_ Yok .. 

1 
bakayım .. 

•. · ıoY e d ıt: 
Sen iatediiını memnun ea• • 

hamallıktan B . kurla • o-n enı 
- ve. k istiyorum· 

kurtulma 
Jirn 
rın· 

Nasıl' 
- ktı' . 
Y 

.. üme ba • • .1.tebe vcrın 
uz k lıenı IYlCA 

Nasıl olaca 
- adaın olayırn· ......... .-. yAJK 

e>kufUP ~-

Bir kaç gün önce Amerikada bir ço
cuğun anasını öldürmesi ile neticele • 
nen bir facia olmuştur. bilahare bu kelimeleri pek çok kullandı 

Hadise Nevyork şehrinde yaşıyan 
~orote~ ailesinin evinde geçmwtir. Bu 
aıle Mışel adlı bir adamla karısından 
ve Vasi} adlı çocuğundan müteşekkil
dir. 

Çınar altından ~ele~ ihtilal uiultular\ ı 
sarayın harem dchlızlerıne uzanırken ıa • 
raya çağırılan ocak ağala rı, ıeyhüliılim ve 
kazaskerler elpençe divan durarak Valide 
Mah Peyker Kösem Sultanı karşıladılar. 

Valde Sultan başına siyah ibrişim bir bao· 
örtü örtmüııtü. Aiaların karoısına gcılince: Bir gün Mişel eve 6 dolara satın 

aldığı bir tabanca getirmiş, bunu te -
mizlemiş, parlatmış, masanın gözi.inc 
kilitlemiştir. Maksadı tabancayı daha 
iyi bir fiyatla satmaktır. 

- Böyle fitneye sizin baı olmanız doi· 
ru mudur). Her biriniz bu hanedanı ili
yen in perverdci ihııanı deiil misiniz:> de· 
di. 

' 
Vasi] ailenin biricik ve çok sevimli 

çocuğudur. Babası tabancayı temiz • 
!erken bu ölüm aletinin nasıl işlediği
ni, tetiğin nası] çekildiğini de çocuğu· 
na göatermif, fakat tabancayı masa -
nın gözüne kilitlerken de: 

O zaman Koca Bektaf söz aldı, göz 
yaoları içinde devletin ~c milletin Sul • 
tan İbrahimden çektiklerini bir bir anlat. 
mağa baıladı. Hazinede akçe kalmamııtı. I 
Serhadler, Girit kan içinde yüzüyordu. 
Deli paditah kadınlar, dalkavu'klar, mür
tcoiler içinde kalmıı. aklına geleni aldür. 
müı, olmadık çılgınlıklar yapmııtı. Şimdi 

fetvalar verilip her iı hazırlanmııtı. Bi • 
naenaleyh saltanat ıehzade Mehmedindi. 

- Sakın bunu tesadüfen meydan • 
da görürsen oynıyayım deme, elinden 
bir kaza çıkarırsın diye de tenbih et • 
meği unutmamıştır. 

Kaza günü Vasil kalem almak için 
bir aralık tabancanın saklandığı masa
nın bulunduğu odaya girmiş ve masa· 
nın üzerinde anahtarların bulunduğu· 
nu görünce hemen gözü açmış ve ta· 
banca iLe oynamağa başlamwtır. Bu 

Çocuk ve anası •• 

arada da anneei odaya girmiş, çocuğ 

tabanca ile oynarken görünce 

- Bırak onu elinden 1 demiştit, 
yoksa ıeni döverim. 

Vasil annesinin bu eözlerine yine 

kulak asmamış, kadın üzerine yürü • 

yünce de namluyu ona tevci ederek a· 

teş etmiştir. Kadın vurulmuş, kanlar 
içinde yere düşmüştür. 

11 yaşında olan Vaail o zamana ka

dar ölümün ne demek olduğunu bil

mediği için annesini kendisile oyun ya

pıyor sanmış, üzerine yaslanmış, 

-Anne, anne diye çağırmağa baş

lamw. ıes alamayınca ağlıya ağlıya 
komşularına giderek : 

- Annem bana darıldı, eee vermi· 

yor diye hikayeyi anlatmıştır. Komşu· 

lar faciayı anlamışlar, çocuğa bir da • 
ha annceini söstermemişler, hadise • 

den zabıtayı haberdar etmişlerdir. 

Vaıil zabıta tarafından tevkif edi • 

)erek adliyeye verilmif, ıorgu hakimi 
tarafından ieticvabında da anlattığı -
mız hikayeyi tekrar etmiştir. 

Sorau hakimi Vaeili ıslahhaneye 
koymak istemiş, fakat babası Mi§cl : 

- Oğlum iyi bir çocuktur. Hayatta 
ondan başka kimeem yoktur, bu işi an
nesini öldürmek kasdilc işlememintir. 
Ncticeeini bilmeden yapmıştır, onu 
bana teslim ediniz demiştir. 

Vaeil ehliyeti cczaiyesi olmadığı için 
babaeına teslim edilmiş ve babasilc 
beraber göz yaşı dökerek anasının ce· 
nazeeini takip etmiştir. 

Valde Sultan bütün bunları dinledikten 
sonra hayretle: 

- Yedi yaşında masumun saltanatı ni· 
ce mümkündür). diye •ordu. 

Buna, Anadolu kazaskerliİiindcn ma • 
zul Hanefi Efendi cevap verdi: 

- Mezhebimizin imamı Hanefi, aklı 

noksan olanın saltanatı caiz deiildir, akıl
lı çocuğun caizdir, buyurmuılardır. Be • 
nim sultanım, lütfedip başka yoldan bu 
iıi halle kalkmayın. Hemen ıehzade haz
retlerini getirin 1. dedi. 

Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi de 
ıöz aldı, küstahçaaına sözlerle uzun müd· 
det Valda Sultanla münakaşa etti. Valde 
Sultan zaten bu ihtilalden memnundu. Fa
kat belli etmemek istiyor, mütemadiyen o· 
caklıyı ve ülemayi kandırmağa çalıaıyor

du. 

tan küçük padişaha ilk ha\tl hümayunq 
yazdırmış, bu suretle Dördüncü Mehme~ 
öğrendiğinden pek çabuk iatifadeye batt 
lamıştı. 

- Ben seni bai ve bahçelerde İfÜ itrett~ 
olmak için mi vezir eyledim). Umurq 
memleket ile bir hotça takayyüt eyle b~ 
dahi ayyaıluğun ititmiyeyim. Yok.. bap4 
n kcseriml. ıı 

Turhuncu Ahmet Pata .. drbam oluP, 
ta kendisine mühür verilince. yap on ikiy.ıj 

gelen dördüncü Mehmet kaılannı çatmıtt 

acayip bir h eyb etle koca vezire dönmüı-
Nihayet aöz eeçiremiyeceiini anlayın • tü: 

ca bir müddet •ustu, düıündü. Sonra: - Baka Paıa r. Her ,,_... mani o .... 

- Varayım ıarıcağın sardırıp çıka • Sakın, eier taksirin zuhur edene bapn ı .. 
rayım r. diye ıeldiği kapıdan çıktı. ıerim ı.. demioti. 

Biraz sonra Babüasaade önüne taht ku
ruldu ve arkaeından küçük padiph dör
düncü Mehmet göründü: Minimini baıına 
münasip bir müccvvize geçirmişlerdi. Kut
hane kapısından çıkarken arz aiaları et • 
rafını almıoludı. Yürürken endiıeli göz -
lerle iki tarafı araıtırıyor, iri kavuklar, ke· 
çe külahlar, örfler arasında görünen ıüt 

beyaz eakallı ülemaya, palabıyıklı, ıeniı 

omuzlu ocak ağalanna bakıyordu. 
o aün, recebin on yedinci perıcmhe aü

nü idi. 

Yedi yaşındaki minimini padişah tahta 
iliıince kııacık ayakları boılukta Allanır 

kalmııtı. Küçük ellerile tahtın iki tarafına 
tutunmuıtu. Etrafına hayretle balı:ıyordu. 

Padioah söylediğini yerine ıetirdi. Tuıot 

huncu bir aün Tersanede megul iken .., 

raya çaiırıldı. Huzura çıkb. Küçiik pa ,. 

dişah sadrazamın kendiaW clnireca 
yerine ıehzade Süleymanı icla. edeceii 
duymuıtu. Paıa karııana ıelince kaılan 
çattı, hiç bir ıey aormadan: 

- Kaldırın 1. dedi. 

Padiıah büyüyordu. Ya11 on Uçü ıeçer
ken bir aün büyük anaıını aarayda hop 
vermiıler, bu ıef er de ana11 Turhan ~ 
tanın eli ahına ginnifti. 

Anası ~irettilı.çe o, ıenit Omnanh tala
tını doldurmağa çalıoarak: 

- Ver mührü terifjl. diye haim:JOl'f 
kar111ındaki doksanlık vezirleri titretiyor 1 
du. 

Gene anası öiretinee inine diviti te 
kiyor: 

«- Sen ki vezirirnain. milariimü "~ 
sini.» diye hattı hüm~lar- Ja!IY~ 

Evveli ıeyhüliılam ıeldi ve dördüncü 
Mchmedin eteiini Öptü. Sonra sıra ile Sofu 

Mehmet Pap, ülcma ve vezirler biat et· 
tiler. Bu earada Aray halkı küçük padif&• 

hın eteiini Öpm~e can atıyorclu. Fakat 
«masum korkmasın 1. deyun bunlara biat 
izni verilmedi. Hatta bu arada Kadrizade Hele erkanı devletin huzuru hümayuada 

Emir Efendi ülemaya çıkıoma'k, padiphın 
elini öpmek istedi. "Molla hanetleri el 
ile ip ret edip izdihama rıza vermediler.» 

Biat bitince küçük padişahın Valdc Sul
tan tarafından muhafaza11 için Boıtancıba
ııya tenbihler yapıldı ve dördüncü Meh • 
met aene o minimini ayaklarını ıarkıtıp 

tahtinden itti, Kuıhane kapııından içeri 
ıtirip ıayboldu. 

* * Padiıah, harem odalarında dilber ca • 
riyelerin kucaldaıında uyuyup, dizlerinde 
ninni dinliyordu. Akla hiç bir ıeye erdiii 
yoktur. Devleti valde Kösem ıultanla 

ocak ağalan ietcdikleri ıibi idare ediyor· 
lardı. 

Yavaı yavaı okuyup yazma da 
öirenmeie başlamıttı. Hocaaı Müaahip 
Beıir •ia idi. Elif be tamamlandıktan aon· 
ra minimini hunkarın ilk öğrendiği ve yaz. 
dıiı cumlc: 

- Başın keııerim 1. oldu. Bunu Beıir 
ağa öğretmişti. Oımanlı devleti içinde pa
dişahların biricik silah olarak kullandık • 
ları t«'Y de bu cümle idi. 

toplaruılan çok gu)ünç oluyordu. Dör .. 

düncü Mehmet tahtına kuruluyor, yanınaı 

bembeyaz kavuiu, kuquni aiJab yüzü U. 
kızlar aiaaı geçiyor, perde arkuında ~ 
Valde Turhan Sultan oturuyordu. 

Bu arada vezirlu deiittirildikçe kiiçilf 
padiph bön bön etrafına hQ,uuyor: 

- Kimi vezir eyli1elim>. di.r• .... 
yordu. 

Hele Gürcü Mehmel P...-. •+• 
aahne daha eülünç bir .... Plmitli. Er 
kinı devlet koca kavuldaruu •ll11arak pa.. 
diıahın methü ıenaaını yaptaktan eonra: 

- Saadetlfı padiphun, huzuru hiima• 
yununuzda biteenni ıevkü kelam mütkül
dür. Emrinle, taora çdup meperet ... 
ıunl diye baı eğiyorlardı. 

Bu küçük padişah ancak on altı11ncla 
çoculdulı.tan kurtuldu, kadmlann ve a vna 
ağu~una atıldı. 

Raııp Şevki 

Yeni Neşriyat 

Kültür Hafta!ı - Bir ilim ve Eiltir mec. 
Kara Murat Pafanın fUrada bu • munııı olan ,,Kulti.ır Hafteaı» nan dün ça • 

rada :ı.evkü safa, İ§rd ve eilencc &lemle- kan 15 inci sayıaı •taiadaki 7ualan ib 
ıinden kalkmadıjını duyan Kösem Sul • etmektedir: 
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1 AZA!\: KADiRCAN Kafh 

Mesinada Venedikliler e İspanyollar 
A: asında Sık Sık Kavgalar Çıkıyordu 
Çünkü burada Don Jan Dotriş 1 Hele bu İ§sİz ve güçıüz günlerin 

misafir bulunuyordu. uzaması geçimsizlikleri büsbütün 
Don Jan ikinci Filip tarafından arttınyordu. Eylulün ilk günlerinde 

büyük merasimle uğurlanmıf, Bar- çıkan kargaşalık aıağı yukarı Ve • 
selonaya gelmi§ti. Donanmanın bü- nedik ordusile İspanyol ordusu ara
yük bir kısmını muhtelif limanlar- smqaki bir harp halini almı§tı. Is
dan asker yüklemek üzere gönder- panyol ve Venedik amirallan da bi
dikten sonra Sonşo dö Leyva ku - taraflık yapamıyorlar, hatta her iki 
mandasında on bir gemi piıtar o • taraf kendi askerlerini haklı çıkar
larak Cenovaya doğru yola çıkarıl - maia yelteniyorlardı. 

SON POSTA 

Üsküdar 
tramvayları 

Bir senelik çalışmaların 
neticesi 

Son Postanın Tefrikası: 

- A.. Estağfurullah 1 Ne için ra • 
hatsız olayım 1 

- Size bir ~eyler sormak istiyo • 
ruml 

- Buyurunuz, sorunuz! 
Kadın, birden çok ciddiler;erek: 
- Siz benim kızımı nereden tanı-

yorsun uz) 
- Kim sizin kızınız) 
- Geçen akşam, şu yukarı taraflar-

26 

casına açacak olursam bana şimdi 
mekten başka bir karşılık veremi 
cek olan kahveci o zaman da ağla 
tan ~ka verecek karşılık bulamı 
caktır. Ben şimdi size uzun lafın 
sasını söyleyim mi) 

- Buyurunuz efendim 1 
- Kızları orada sizinle tanıştır 

kahveci değil mi) 
- Hayır! 
- Yoksa o çapkın delikanlı 

körpe yavruları kandırıp sizin k 
kocalı, damatlı, kızlı içki sofranıza 
tirdi) 

mıştı. Kendisi de dokuz gün aonra, Papa amiralı bu itin sonu pek fe
yani temmuzun yirmisinde otuz ge- na lacağını anlamııtı. Son karga
mi ile onun arkasından gitmiıti. talık çıktığı sırada askerlerden bir 
Şimdi Cenovada bulunuyordu. kaç yüz kişiyi karaya döktü. Kar -

Mesaisi takdir edilen ıirket müdiri . .. 

daki kır kahvesinin bahçesinde yanı -
mza alıp kızınız, kocanız, damadınız 
ve yabancı bir delikanlı ile birlikte 
saatlerce içki sofranızda oturttuğunuz 
kızların birisi... Hoş, öteki kız da pek 
yabancımız sayılmaz ya... Şimdi siz -
den sormak İstediğim bu ... Henüz ço
cuk de ecek kadar iki genç kızı nasıl 
oluyor da .•• 

-Hemşire hanımcığım, size 
ları böyle telleyip pullayıp anlat 
lar acaba ne için işin daha öncesini 
latmamışlar) 

Necmeddin Sahir 

- işin daha öncesi hangisi) 
Fatma kadının sözünü kesti: - Onu kızınız anlatmadı mı s • 

O sırada Cenova müstakil ve ser- .gatalığı çıkaran asker üzerine atef 
best bir tehir olmakla beraber Is- açtı. Sonra onların elebatılarından 
panyaya tabi gibiydi. Zaten onla - bir kaçını gemisinin direklerine sal
rın amiralları olan Jan Andre Dor- landırdı. 

ya ayni zamanda ispanya donan • Arkadaşlartnın gemi direklerinde 

Üsküdar ve Kadıköy havaliıi halk. tram
vayları Türk Anonim ıirketinin hissedar· 
lar umumi heyetinin toplandığını yazmış
tık. Bu toplantıda söylenilen sözlerle şir
ket muamelatına dair ittihaz edilmiş olan 
karann elde ettiğimiz aslını aynen aşağıya 
koyuyoruz: 

- Eğer bana böyle saçma sapan bir 
sual soracağınızı bilse idim, size hiç 
kapıyı açmazdım 1 

- Ne anlatacak, anlatmıya y 
var mı ki ... Ona kalırsa sözde ken 
çok eski 'bir çocukluk arkadaşile 
da konuşurlarken kendilerine iki 
seri musallat olmuş; bunun üzerine 
kadın geJip serserileri dövmüş, o 
kurtarıp kahvenin bahçesine gö 
müş, kendilerini orada biraz oturtıJI 
sonra serseriler ortadan kayboldu 
sonra onlar da kalkıp evine dönmüş 

masımn da amiralı bulunuyordu. dillerini birer karıt çıkararak sal - f çeride Hasanın yüreği fena halde 
çarpıyordu. Cenovada Don Jan ıerefine ziya- landırıldığrnı gören diğerleri he -

fetler, maskeli balolar veriliyor, ıa- men yatı§tılar ve bir daha kavga 
tafatlı alaylar yapılıyordu. Günün çıkmadı. Bunu pek o kadar hoı bul
en büyük kahramanı sayılan bu mıyan İspanyol ve Venedik amiral
yirmi dört ya§ındaki genç ve yakı • farına Mark Antuvan Kolona §Öyle 
tıklı prense Cenovanın en güzel ka- diyordu: 

nfst nbul belediyeııi adına en çok hisse 
sahibi sıfatile belediyeyi temsilen bele • 
diye reis muavini Bay Nuri Türkkan .. 

Üsküdar • Kadıköy tramvay tebekele • 
rinin yeniden takviyesi ve i~lctme işleri· 

nin muntazam bir şekilde temini için idare 
meclisi tarafından ittihaz olunan kararlar
dan ve bu arada murahhas aza Bay Nec· 
meddin Sahirin, şlrkctin umumi iılerine ve 
inkişnfına ve şebekelerin yeniden takvi -
yesine matuf mesaide ve idare meclisinin 
kararlannı hüsnü tatbikte gösterdiği me
saiden dolayı teşekkür ve tebrik ettikten 
sonra idare meclisinin 19 35 yılında bn~ar
dığı tesisat ve işletme iıılerile masraflarına 
dair rnporile bu yıla ait bilanço ve kar ve 
zarar besaplnrınm, idare meclisi ve mü -
rakip tarafından vuku bulan .teklifler dai
resinde, aynen kabul ve tasdikini teklif 

- Tabii açmazdınız; açacak yüzü
nüz yoktu ki ..• 

dınları birdenbire i§ık oluyorlar, - Biz hıriıtiyanlığı kurtarmak 
onunla hiç olmazsa bir defa danı e- için toplanan gönüllüleriz. Birliği • 
debilmek için hiç bir ıeyi eıirgemi- mizi sarsmak ve bozmağa sebep o
yarlardı. lanlann düşmanla birleşenlerden 

Bu sırada Mesinada karcatalık farkları yoktur. Bu suçu eğer ben İJ· 
vardı. liyecek olursam kendi elimle ken • 

Limanda demirli duran koca do- dimi asarım. Mukaddeı Papanın 
nanmanın askerleri zabitleri ıehrin emrile baıladığımız bu büyük işi bi
sokaklarını dolduruyorlardı. Mey • tirmek ve amansız düımanımızı ez. 
haneler ağzına kadar dolu idi. Bun- mek için menfaat, gurur, ihtiras his
lardan birine giren bir İspanyol lerini kökünden koparmak gerek • 
yüzba ısı ile bir Venedikli müli.zim tir. Eğer böyle yapmazsak bugün 
arasında önce bir ağız kavgası çık- Venediklilerin batındaki beli. sıra
mış, sonra eller hemen kılıçlara git- sile hepimizin üstüne çökecektir. 
mişti. Bu ıert ve sarsılmaz sözler kar -

Zaten iki taraf arasında bir yıl §ısında herkes itiraz etmek §Öyle 
önce Venedik amiralı Zanne ilo Jan durıun alkıılamağa mecbur oluyor
Andre Dorya arasında çıkan ağız du. 
kavgasındanberi bir geçimsizlik Ne zamandanberi hiç bir iı yap. 
vardı. İspanyollar V enediklilere: makıızın limanda demirli kalan do· 

- Yahudi kılıklı herifler 1 nanmanın erzakı tükeniyordu. Ve -
Diyerek Kıbrııtaki mağlubiyet .. nedik amiralının gözleri her gün 

lerini yüzlerine vuruyorlardı. Sonra doğu ufuklarına daldığı ve Giritten 
da: gelecek olan donanmanın yelken -

- Sizin yüz karanızı ıilmiye gi- lerini aradığı halde bir !ey göremi-
diyoruz. yordu Bu da onun canını sıkıyor • 

Diye ilave ediyorlardı. du. 

Venedikli mülazim Jıpanyol yüz- Kumanyasını tamamlamak için 
başısını şişleyince oradaki bütün Venediğe gitmek gerekti. Fakat 
İspanyollar delikanlının üstüne çul- Türk donarunwıı Adriyatik denizin
lanmı§lar, Venedikliler de kendi ar- de dola§ıyor. Bu deniz kıyısındaki 
kada§larının yardımlarına koımuş- limanlardan dı§arıya ve bu liman
lardı. lara kut uçurmuyordu. Bunun için 

Yetİ§en müfreze bu kavıayı ça- Kalabriya kıyılarındaki şehirlerden 

etti: bu temenniynta umumi heyetçe de i~ 
tinılc edildi. 

İdare meclisi ve murahhas ıı.za hak -
kında gösterılcn itimada riyaaetçe teşek
kür ve bu itimadın idare meclisinin ileri· 
deki çalıomalan için yeni bir :kuvvet ola • 
cağı ifade ve keyfiyet memnuniyetle telak
ki olundu. 

Bundan ıonra Umumi .heyet aşağıdaki 
kararlan ittihaz eyledi: 

1 - Umumi heyet, idare meclisinin 
1935 yılında baııardığı tesisat ve işletme 
iılerile masraflarına dair raporu ile bu yı
la ait bilanço, kar ve zarar hesaplarını., vu
ku bulan teklifler dairesinde, aynen ka. 
bul ve tasdik ve idare meclisi azasını ida • 
reye ve hesaplara ait bütün iı:ılerden dola
yı ibra ve şirketin umumi işleri hakkında 
idare meclisinin ifa ve tevesııül ettiği mua
melelere ve ittihaz ettiği tedbir ve teklif
lere memnuniyet ve şükranla ıttıla ve tas
vip ve rapor mündericatına ve vuku bu -
lan beyana göre umumi idareye müte -
veccih i leri ıayanı şükran bir intizam ve 
ciddiyetle tedvir ettiği anlaşılan murahhas 
auı Bay Neıcmeddin Sahirin faaliyet ve 
mesai ini dahi takdirle yad ve teşekkür 
eyler. 

Fatma gayet yumuşak: 
- Bana bakınız hemşire hanım, 

vakıa bu civarda hana adıla sanıla Ay
gır Fatma derler. Fakat benim yüzüm, 
bu civar karılarının çoğundan daha 
çok ak, alnım daha çok açık, vicdanım 
daha çok temizdir. Onun için sizden 
çok rica ederim, sözlerinizi biraz dü -
şünerek, tartarak söyleyiniz 1 

- Ben söyliycceklerimi iyice dü -
şünmüş, tartmıf ta buraya öyle gel -
mişiml 

- Şu halde, sizi aldatmışlar, sızı 
kandırmışlar, sizi yalanlarla, dolanlar
la kurmuşlar, kurmuşlar buraya öyle 
göndermişler. Kıyafetiniz, haliniz, yü
zünüz sizin asil bir aileye mensup, iyi 
kalpli bir kadın evlat düşkünü bir ana 
olduğunuzu gösteriyor. Onun için siz
den çok rica ederim, ortada fol yok, 
yumurta yokken tutsam, ben gelip si
ze bu yolda sözler söylemeğe kalksa 
idim, siz buna razı olur muydunuz) 

- Nasıl ortada fol yok, yumurta 
yokmuş ... Benim kızımın, akrabamız 
bir kızla birlikte senin, kızının, koca -
nın, damadının ve bir yabancı deli -
kanlının içki sofrasında saatlerce otur
duğunu bir çok kimseler gözlerile gör
müşler. Hem ben, şimdi buradan çık -
tıktan sonra gidip onları kahvesinin 
bahçesindeki böyle bir içki sofrasında 
oturtan kahveciden de hesap soraca • 
ğıml 

- Böyle bir şey yapacak olursanız 
kahveci tabiidir ki sizin böyle bir sor· 
gunuza gülmekten başka verecek kar
~ılık bulamıyacaktırl 

- Yaaa ... Fakat, ben işi kızın am-

- Kızınız meseleyi biraz kısaca 
latmakla beraber iışin aslı faslı da 
bundan ibaret 1 

- Nasıl bundan ibaret) Sizin o 
zık kadar kocalı kızınız benim k" 
yavrularımın gözlerinin öniinde ttJt: 
muş o delikanlıyı kaç kereler şapır 
pur öpmüş; kocanız olacak a 
yaşına başına bakmadan kızları 
yanında sizinle ağza alınmıyacak 
çok şakalar yapmw; sonra damad 
elinde koskoca meze çıkınlarile ge 
bunları çocukların önüne boşalt ..... 11...:'• 

ondan sonra da kocanız koskoca 
liği ortaya çıkarıp: 

- Haydi yiyin çocuklar 1 
Deyince artık bizimkiler utanıp oıtJI 

dan kaçmışlar. 
Kaçmışlar amma kızınız da on ... 

kandırıp başka bir akşam gene ora 
getirmek için peşlerine takılmış, olll 

larla birlikte dutluğa kadar gelmiş. 
sıl, her şeyi gözümle görmüş, kulağı 
la initmiş gibi biliyor muyum) Yal 
size şunu da söyleyim ki kızın am.Clllllltil'I 

henüz bunları duymadı, eğer duya 
olursa kıyametin büyüğü işte o za 
kopacaktır. Amcasının nasıl adam 
duğunu bilmezsiniz. 

- Vallahi hemşire hanımcığım, 
işi benimle konuşmak iizere Lu 
sizin yerinize amcası gelmiş olsa 
daha iyi olurdu. 

- Daha mı iyi olurdu~ Hafazan 
lah, amcası bu işi duymuş olsa idi, 
tan evinizi sizin başınıza geçirirdi. 

( Arkası oar !=-ı 
bucak bastırmııtı. Pizzoya gitmeğe karar verdi. Ken-

F akat iki taraf arasındaki geçim- diıi otuz beı gali ile oraya gider • 
2 - Umumi heyet, 1935 yılı sonunda 1 

varid a t farkı olarak tahassül eden miktar 
indirildikten sonra ademi kifayet hesap· 
larile birlikte yıl sonundaki kar ve zarar 
hesabı zimmet bakiyesinin. vaki olan tek
lifler dairesinde, gelecek yıla devrini ka _ 
bul eder. 

Bir mütehassıs diyor ki: 
sizliğe son verilmit değildi. ken iki galiyi de farap almak üzere 

Gene ikide bir kavgalar çıkıyor - Sicilya §imalindeki Milazzoya yol-
du. ladı. ( Arkası var ) 

ADEMi iKTiDAR 
VE 

BELGEVSEKLIGINE 
' 

KARŞI 

• 

iHT iYARLl~I 
YOK EDER 

Ta' si at ; G .. lata posta kutusu 1255 HOR M O BİN 

~ 

3 - Umumi heyet, Üsküdar • Kadı • 
köy tramvay şebekelerinin yenidan tak
viyesine ait mukavelename ve muameleleri 
kabul ve mevzuubahs tramvay şebekeleri 
tesisat ve in:aatına müteferri i~lerin ve ma
li taahhütlerin, vuku bulan ıeklifler dai -
resinde, idare meclisince ifasını tasvip e
der. 

• •• 1 .. .. .... ... . 

Faz a Mak·yaj 
Cild için zararlıdır. 

Yapılmasl lôıtmgelen 

Fen, senelerle sık sık yaptıran 

makyajdan ynzde yaşm ilerlediği 
izler belirir. Bu ise bir genç kız 
teninin güzelliği için tehlikelidir. 
Fakat bu gibi hallerde cild, Biocel 
tabir edilen gençleştirici ve ihya 
edici unsurlarla beslendiği tak
dirde derhal tazeliği , gnzelliği ve 
yumuşaklığı iktisap eder. Bu kıy

m etli cevher, Viyana t\niversilesi 
profesOrO doktor K. Stejskal ta
rafından hususi bir usul daire
sinde genç hayvanlardan istıhsale 

muvaffak olmuştur. Bu cevher, pem
be rengindeki Tokalon kremi terki· 
binde mevcuttur. Akşamlan yatmaz. 
dan evvel kullanıldıkta siz uyurken 

cildin zayıflmııış ve sol· 

muş adaleleruıi sıkla~tı· 

nr ve beşereyi b slcr va 
gençleştirir. Sab uhleyin 

beyaz rengindeki ~ Hğ· 
sız) Tokalon kremi tatbik edlniZ· 
çnnkO heynzlatıcı ve muk ıv' ıctır. 
Js te bu suretle makyaj v ' soıınuŞ 
~ . il•~ bır ten yeni ve cuzıp bır güze 

tubakasile kuşanır. 
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Londra Zabıtasına Karşı 6 Muharrir 
1 -

KANLI 
PAKET 

{Yazan : F reeman Wills Grofts l 

1 
. . ... altı zabıta 

ngıltNenın en tanınm.,.. 

Alı . ton Ant• 
romancısı: Morgery ıng ' 

\Vills Grof ts 
bony Borkley, Freeman 
F at her Ronald Kuox Dorothy Sayers. 

Russell Thorndike kahramanlan mı:· 
hul altı zabıta romanı yazıyor v~ 1: . . . en huner ı 
tillerin keı:ıfini lngılterenın . h 

G 
Cornıs » e 

ubıta müfettiti « eorge Wil· 
bırakıyorlat. Bunlardan freeın•1° ı b .. bat ıyofUZ· 
ı Corft'un eserine ugun ··f t lie rnu e -

Hem roman1an, hem de po d o-
tişinin hükümlerini bu .ütunlar a 

ltuyacakıınız. 

[ Hikaye 
1 ŞAHiT J 

Yazan: Violet Hunt Çeviren: Nurulfah 1 tnç 
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OLUM MAMC,ASI 
" Son Po&ta ,, n1n tefrikası : 62 Yazan A. R. 

" - Bu gelen taburlar nereye gidecek?,, 
Cemil cevap verdi : " Mezara· .• ,, 

dun ılıklığını hissediyor gibi idi. Fakat - Bakalım.. Dün gelen Yanya ta· 
fU anda, bütün bunlar uzak bir ha- burları nereye gönderilecek). 
yalden ibaretti. . . Cemilin her an aşka Demişti. 
susıyan zinde, fa'al, ateşli ruhu; his • Bu kısa sual, zaten coşmıya bahane 
settiği acı harareti; acaba ne zamana arıyan Cemili heyecana getirmiye ka· 
kadar böyle hayali bir aşkın şarabı ile fi gelmişti! 
teskin edebilecekti).. - Nereye olacak ,azizim) .. Şimdiye 

Karşıdaki pencerenin kepengi, ge- kadar, o kadar Türk askeri nereye 
ne gıcırdamıştı. Gene Cemilin kalbi, gönderildi ise, onlar da oraya gönde .. 
şiddetle oynamıştı. Gözleri, ağır ağır rilecek .. Yani mezara ... 

Fenerbahçe 
bozuk bir 

dün çok 
oyun oynadı 

bundan istifade ederek Hak ova 
Feneri 

takımı 

o tarafa kaymıştı .•. Altın halhaller şı· İbrahim Efendi, derin derini içini 
kırdı yan o yuvarlak ve buğday renkli çekm~; Cemile hak vermişti: ikı" 

Viyana Profesyonel likinde on 
bilek gene uzanmış; yavaş ya-va~ ke .. - Çok doğru söylüyorsunuz Ce • kl .. b.. d olan 

. . . u un arasın a onuncu vaziyette 
Pengi iterek arkasına kadar dayamıif - mil Bey ... Fakat, bılıyor musunuz)... H k k d'. 'Ik T '- · a ova ta ımı un ı maçını aıı;.sım 

tı... Ve sonra orada, içerideki renga· Bu kabahatin asıl büyüğü, hükumet .. 'stadyomu d F b h ·ı dı n a ener a çe ı e oyna . 
renk duvarları ve ipek halıları göste .. te.. Hep bu felaketlere, idaresizliklere ' B' . . d ed H-L .. F b h 

ırıncı evr e ıuı;ova uç, ener a -
ren bir bn..~luk kalmıs,tı. sebep oluyor. Hükumet eğer buradaki sıfır ik' . d d H k 'k' Fe -rr çe , ıncı evre e a ova ı ı, • * (imamlık) meselesini akilane bir şe· 'nerbahçe bir gol yaptılar. 

Cemil, o gün akşama kadar bir ye-- kilde halletmiş olsaydı; hiç olmazsa bu ' Vı'yana l'k· d d" .. k · tt lan 
ı . ı ın e en uşu vazıye e o 

re çıkmamıştı. Sadece brahım Efen - felaketlerin bir dereceye kadar önüne 'Hakovanın İstanbul ilkinde en başta gi • 
diye akşam yemeğine gelmesi için bir geçilebilirdi. ,'den Fenerbahçeyi 5 • 1 gibi hatm sayılır 
'davetname yollamış; ve rakı mezele - İbrahim Efendinin bu sözleri, Ce • bir derecede ağır bir mağlubiyete u~
rinin hazırlanması için Emine kadına milin nazarı dikkatini celbetmişti. E-

0

ması, Hakovanın kuvvetinden de • 
yardım etmekle oyalanmıştı. mine kadının sözlerile, şimdi İbrahim 

0

ğil, F enerbabçenin şayanı hayret derecede 
Akşam, (vakti gıda) d"'nilen (kat Efendinin bu fikir ve mütalcası ara .. karışık oynamasından ileri geldi. 

~akti) nden biraz sonra İbrahim Efen· sında bir münasebet sezmişti. . Hakova taklml dediğimiz gibi Viyana
C:!i gelmişti. Gelirken de, San' ada pek - Acaba; bu kadar kavgalara, ni· da birinci sınıf bir takım olmaktan çok u • 
güç bulunan bir takım nadide yiye - lzalara, müsademelere, muharebelere zaktır. Viyananın hemen her takımı bu 
tekler ve mezeler getirmişti. eebep; sadece bu imamlık meselesi mi? kadarcık fut bolü her zaman ve her yerde 

Cemil, lbrahim Efendiyi büyük bir - T amaınile bu değilse de ; sizi te~ oynar. 

5 -1 mağlôp etti 

Dünkü maçtan bir enstantane 
eamimiyetle karşılamıştı. Hiç kimseyi min ederim, bu kadar mücadelelerde Günün gözde kalecisi diye ismi dillerde 

1:-ilmediği ve tanımadığı bu garip mu· bu meselenin çok büyük tesiri vardır .. destan olan Necdetin bozuk oyunu, Fe· Asker""ı ıı·seler spor 
bitte kendisine bu kadar C'.<\ndan dav· Şimdi size burada, geçmi~ zamanlara nerbahçenin tarihine acı bir hatıra yaz • 
i-anan ve bunca iyiliklerde bulunan bu ait bir çok hadiselerden ve harplerden makta ön ayak oldu. 

~dama karşı kalbinde derin bir minnet bahsedecek değilim ... Fakat bir iki se· Necdetin birinci ve i.kinci golleri, ta~ şenlı•klerı• du•• n yapıldı 
ye şükran hisleri vardı. nedenberi halledilemiyen bir mesele kımın, hatta halkın asabına tesir edecek 

d 
r;ıekilde kolaylıkla kaleden İçeri alması 

Onu görür görmez: var ki, bunun mes'uliyeti oğrudan 23 N b b til Ak A l · · 
,5 • 1 gibi bir akibeti kolayca hazırladı. ' isan ayramı münase e e s erı ge mıştır. 

- Azizim!.. Sizi iki günden beri gÖ· doğruya hükumete aittir· b .liseler arasında tertip edilen apor ıenlik- Dinç sporcular!.. Cumhuriyet ordu.O 
• d b' h ld l Hakova izde pek ender görülür bir r• remediğim içın a eta ır oş o um. - Bu mese e nedir?. k'ld ... k b k 1 b" t leri dün sabah Taksim stadyomunda bü - .şimdiye kadar olduğu gibi bundan 90n 

ı Y h 
şe ı e ayagına ço ça u o an ır a - . . --'-•• 

Diye bağırmıştı. - Seyit Kasım ile marn a ya kı d O b d k d yük bir kalabalık önünde yapıldı. da sizin çelik irade ve azmınizle her ....-
ı d k b m ır. ynun aıın an, sonuna a ar • ... 
brahim Efendide e ona ar~ı Ü· nın arasındaki rekabettir. .. t' • h f t . h ttA Askeri liseler arasındaki bu merasime da üstünlüi\inü muhafaza edecektir. 

sura ını mu a aza e meaı, a a zaman za- ' İ ' ... ı"• 
vük bir samimiyet vardı. Melihanın babası olan Seyı't Kası .. h . Şurayı Askeriden General Ali Sait, s • Siz bu rejimi ilerletrnege ve ppaıa 
, rnan bu eüratini arttırması Fenerba çeyı G l H ı· D 1 d 
_Emin ölün ki Cemil Bey ben de öy mın ismi, Cemilde büyük bir alaka hu· tanbul kumandanı enera a ıa, onan- borç u ur. 

'

eyim. Hatta, eğer bugün sizden da .. sule getirmişti. Onun için dirseklerini tarnamile ıaşırttı, bir buçuk aaatlik oyun :ma kumandanı Amiral Şükrü, Tıbbiye mü, '. Atatürk Türk.iyesi ve Türkiye Cuaıhuıi~ 
d b k ka d . . I içinde Fikret bir kaç defa yerini değiştir- dürü General Suphi ve Aakerl liaeler mü- yet Ordusu eporda layık olduiu meVk 

vetname almasay ım; u a şam t- masaya ayamıf; çenesını avuç arının 
l l ıh h• Ef di meğe, Esat muavin batının hemen her ye- dürleri ile bir çok zevat hazır bulundular. ,almış, ve istenilen neticeleri v•rmlflİL 

6 lıancye gelmeniz için ben haber yo lı- içine almış; göz erini ra ım en • .. rı'nde oynamag~a. mecbur oldular. Necde- li ı b B ' a1· f 1-1-d 19' · Muayyen eaatte 'se erin Utün spor • u mesut ve m ı za er ~ • 
)'acaktım. Amma, orası pek hoşunuza nin gözlerine dikmişti. tin yerine Hüsarnettin konuldu, bütün cuları sahada ayrılan yerlerini almıılar • ,Yılının spor hayatını iftiharla kap17oruı-• 
gitmedi, biliyorum.·· E, söyl1!yiniz ba· - Bu rekabetin aslı nedir)·• bunlar F enerbahçe hatlannt allak bullak dı. Müzika ile beraber hep bir ajızdan le- dedi ve pek çok alkıılandı. 
kalım ... Nasılsınız>.. Rahatınız iyi - Malum .. .İmamlık... etti. Oyunun neticesine müessir oldu. tiklal marşını söylediler. ' Bundan sonra yapılan fUtbol mu.tia • 
rnlL. Emine kadın size istediğiniz gi- - Hak kimde>.. Sahaya çıkarken en iyi bir şekilde yer- , Bundan sonra Mülkiye mUdürü Adil ,kası 3 .. 6 Muhtelit takım 40 X 100 f4• 
hi bakabiliyor mu?.. -Bize kalırsa, Seyit Kasımda. lerine konan oyuncuların, oyunun aldıiı 

Diye teklifsizce konuşrnıya başla • - E, hükumet hangi tarafı iltizam şekle göre dama taşı gibi bir yerden baı-
mıştı. ediyor).. ka bir yere geçirilmesi bir şey kazandırma-

Bir hayli zaman, böylece dereden - Hükumet, kat't kararını vere - .dı, bilakis Fenerbahçenin mağlubiyetine 
tepeden konuşmalarla geçmişti. içki rniyor ki.·· sebep oldu. 
masası başında geçen bu konu~malar, -Niçin).. , Fenerbahçe takımında Necdet, Yaşar. 
nihayet ciddi bir safhaya girmişti. - Çünkü, menfaat galebe ediyor .. Fazıl, Mehmet Reşat, Bülent, Eııat, Niya-

lbrahim Efendi, elindeki dolu kade~ İmam Yahya, zengin. Her tarafı para zi, Şaban, Namık, Naci. Fikret oynamış. 
hi son yudumuna kadar içtikten son· ile doyuruyor. lardır. Maçı. Beykoz klübünden Şazi ida-

( Arka.sı Val') .re etmiştir, 
ra: 

bir hal vardı. Sally bana döndü ve rqağru
ıane bir eda ile: 

- Bak ne diyor} dedi. Öteki köpek
ten öğrenmiş: onun efendisi bir gün yolda 
bir serseri kadın görmüş, kadın seni sor
muş. Oysart benim evimde, benim yata
ğımda olduğunu söylemiş. O günden beri 
tenden şüphe ediyormuş... Hayvan herifi 
Ne iyi ettim de samanına kundak koy -

~~' . 
- Hadi, Sally, hadil Köpek hiç böyle 

ıeyler söyler mi} 
- Daha da söylüyor. Dysart bugün ae

ni, köpeğinle beraber çarşıda görmÜf, he-
• men polise haber vermeğe gitmio. 

Ben hayretle: 
- Eyvah 1 dedim; Rob o pis köpeğe 

hakikaten çarşıda rasgeldi. 
Rob, birdenbire helecanla titredi, bo

ğuk boğuk inledi. Ben onu yatıştırmağa 
çahştım. Sally de yanına gitti, sırtını ok -
§adı: 

- Anlat, köpeğim, anlat, hepsini an -
latl 

O hain elin köpeğime dokunmasına ta-
hammül edemedim ve sert sert bağırdım: 

- Çek elini! 
Bütün sevgim erımış, mahvolmuştu. 

Rob, belki beş dakika hiç durmadan 
havladı. Pek emin değilim ama, bu havla
mada manidar fasılalar var gibi idi. Sally 
üçümi'. zü de yarı deli bir hale getirmişti. 
O, sakin bir tavurla tercümanlık ediyordu; 

asıl bu sükunu feci bir şeydi: 
- Bak ne diyor: E.fendiciğim, bana İş. 

ÖMER BESiM 

Nazilli - Söke Maçı 
kence ettirme! Bir kurşun sık, olsun bit • , Nazilli, 23 (Son Posta) - Aydın mın• 
sin 1 Ona da, sana da kötülüğüm dokun· takası lik maçlarına devam edilmekte • 
masın. Öldür, öldür beni... dir. Bu mıntaka Söke ve Nazilli takımları 

- Zavallı köpek, iki büklüm olrnuı, i- kartılaşmış ve Söke takımı 2 - O galip gel-
pini çekerek havlıyordu. il.en: miştir. 

- İblisi diye bağırdım. Bütün bunlara 
mahsus uyduruyorsun. Benim aadık köpe
ğimi ihtiyar dostumu yok etmek için uy• 

Veleybol müsabakaları 
İstanbul Bölgesi Voleybol Heyetinden: 

duruyorsun. 24 • 4 • 1936 Cumartesi günü yapılacak 

Sally, soğuk kanlılıkla: .Voleybol teşvik müsabakaları: 
- Bak, o senden akıllı, dedi. Sen bir Hilal _ Eyüp saat 16 hakem Talat Özı-

kurı1un sıkı vermediğin için o, ipini çeke- şık. Galatasaray •. F eneryılmaz saat l 6. 30 
rek, kendini boğmağa çalışıyor. Korkak! hakem Adnan Akın. 
Onu işkenceden kurtarmaktan, bizi ele 
vermesine mani olmak için öldürmekten 
korkuyorsun. Hadi, getir tüfeğini, sen öl
düremezsen ben öldürürüm. 

Birden bire aklını başıma ıeldi. Bak -
tım: Sally, benim sakladığım bıçağı almış, 
köpeğe doğru yürüyordu. Rob, hemen he
men boğulmU!:tu, göğsünden bir takım hı
rıltılar çıkıyordu. Ama ben kendmimi to-

Demirspor, Altmorduyu yendi 
İzmir, 23 (Telefonla) - Orta Anado-

lu şampiyonu Eskişehir Demirspor takımı 
geldi. Misafirlerimiz bugün Altınordu ta
kımile karşılaşmıştır. Oyun çok hararetli 
olmuştur. Fakat Altınordu bir oyuncusu 
hasta olduğundan zayıf bir kadro ile oy· 
namıştır. 

parlamıştım. Sıçrayıp bağırdım: 

- Yapma, benim güzel köpeğim. 
Neticede Eskişehir Demirspor 

O Altınorduyu iki bir mağlup etmiştir. 
klübü 

Mary'yi nasıl öldürdüyse ben de onu öl-
dürürüml 
............................................. 

İşte ben bunun için şimdi hapishanede. 
yim, asılacağım günü bekliyorum. Ölmek 
,bir liituf olacak 1... Artık yaşamak iste
mem!. .. Zavallı Robl O öldü ... O kendi. 
ni kurtardı ... 

, Dr. Ihsan Sami ~ 
IKStlBOK ŞUBUBD 

Öksürük ve nefes darlığı, boğmaca 
ve klznmık öksUrUkleri için pek 
tesirli illlçtır. Her eczanede ve ecza 

depolarında bulunur. • J 

Meruimden bir inti ba: Geçit resmı 

«Yurt ve Ulusumuzun güveni olan gücü ,linde yapılan bayrak yarııını un takıdl 
yetkin ordumuza gelecekte birer subay o- kazandılar. 

larak katılacak. bulunan bu aençler ışıklı . Bu müsabakaları müteakip Aakerl lilt' 
dimağları ile olduğu kadar çelik adaleleri 'ıer muhtelit takımı, Harbiye takıJnil• 
ile de bugünkü modern aavap istediği her ,karıılaştı. İlk devreyi 2 • O kazıman J-lat• 

türlü zorlukları yenmeğe yeter bir hale ,biye, maçı 4 - J galip olarak bitirdi. 

,,..,& 

HASAN 
Kar kremi yağsız menekşe 

" 
, , yağsız acı badem 

Acı badem yagll kremi 
Gece kremi yarım ;agh 

HASAN DEPOSU 

İstanbul, Ankara, Beyoğlu 

A 
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GA ATASARAY ECZANESi-
ihtiyaçlara müsbet cevap Yeren T O R K müessesesidir. 

1 REÇE 
Eczacı ve kimyager 
Ahmet Cavat Akiska 

Telef on : 40786 
Bütün sıhhi 

Büyük bir dikkat Ye ciddi ihtimam ile hazırlanır. IE[ER 
Nezleye,. ~oğuk algınlığına, Gripe, diş ve baş ağrılnnnn knrşı en tesirli kaşedır. Haricr tesirlenfen bozulmaması 

ıçın madeni kutulHra konmuştur. iSiM VE MARKASINA DiKKAT: A L G O p A N 

1 

Milli Hakimiyet ve Çocuk bayramlan 1 Çocuk ve doktor 1 Habeşler~ İtalyanları Şimalde 150 km. 
dün parlak şekilde kutlulandı TUn ~!' .. :::; e==-~eı. Ve geriye atbklarını bildiriyorlar_ 

bunlar çoc:u•la delrtorun aıuuu daima (B al l · · f Of far ı ıncı •Y amuda) 

Y~:;a bü7'ik çocuk gibi Mır ietecli- Çünkü bomba atulana yollarm tahribine Jucbm etmif ol.aldardır. Ha. 
giai az çok p1a. olarak aJamaYJP ta yalaız bet muharipleri yollua hlldm olan noktalan ifple baflamlfludır. 
annenin "Yercfiiiai almak mecbariyetinde Salihi)ettar Mabet mebmlvı Habefiıtanm AdisabalaaJJ da kaybet~ 
bulunan küçük çocuiun suek umumi pla, harbe deTam eclecejinl aöylayorlar 

gerek.e vitamine ihtiyac:uu d. doktor te- ltalyanlar cenup cephesinde de ilerliyorlaı 
min edecektir. 

Bir gün üç aylık bir çocuk muayene et
tirdiler: Bir buçuk aydanberi 39 ci'varın
da dolatan bir atq varmı1- On beı sün -
denberi de dizleri Iİfmiı ve bacaklarına 
dokundukça feryat ediyorm~. Bir buçuk 
aydanbeıi muztanp olan bu yavrucuğun 
ırıdasını sade süte çevirmek (çünkü kuru 
IÜt veriliyormuş) ve günde bet altı kah
Ye ka11iı limon suyunu şekerli su ile Jı:a • 
nttınp içirmek sayca.inde yirmi dört saat 
zarfında iyi etmek kabil oldu. Vitamin 

yıamJan tebrik ediyor. mahrumiyetinden ileri gelen bu baliıı se• 
Vali çocukların ba nı bebini ancak doktorun gözü görebilirdi. 

Çocuk ) rnifler, ve çocuklenn h ba~mla~nı Doktor çocuğun te,ekkülitıru tak.ip e. 
BG§taralı 1 inci .oyf""1tı ~ı kutlulaınışlardır. Sonra ep ır agız- derken onun hıfzınıhhasile ve sporu ile de 

Lt lstanbu) Eminönü ve Beylrnog u d Cumhuriyet marşı eöylenmi~. bu uira§ması tabiidir. Çocuk her ya§ta spora 
rı lk h.. t yapı ış, an ·ı · · uh K da'-a evlerinde de teza ura . . • e de nihayet verı mıştır. m taotır: un Ktaki çocuğun kundaia 
JL . 1 ıçm- rnerasım h ı·f . "k l ·1m . ı_ Ç • ~oğlu HaJkevinde bır Y1 • . . Ö~I den sonra da mu te ı ıstı a - açı ınca 1rerı e11 uir spordur. ocugun 
de tertip edilen müsabakalarda bırıncı Jg e hareket eden tramvaylar ço- ajlaması KÖKÜs ve ciğerleri için bir spor -
~elenlere de madalya ve ınüUfatlarJ mektlerıre bedava ıezdirıniflerdir. dur. Daha büyüyüp dik dik durabilen ço-
te . CU a _..._da "len cuğun dizleri üzerinde tutulduiu Takitki 
V~ı edilmiştir. Gfllhuıe .,..- eg ce zıplamalar bil' spordur. 

Çocuk Bayramı Öğleden sonra bir ç.ok ~:~e ço- Ayaklandığı valcit düz duvara 
Ç k B d d ·· lstanbulda uklara eğlenceler tertıp ·~ ~e tırmanacak gibi 7aramazLlı:lan bir spor -

il 1 ocu ayramı a un t r Ha- c f slar verilmiftir. Çocuk Esli'- dur. Çelik çomak bir apordur, uçurtma bir 
.. ar ak tezahüratla kutlulanrrıış 1 ··esı·nı· kon erKan ....... u Alemdar kolu tarafın- d 
v eŞ ur~ ıpor ur; bunların sonunda da top oyna -
<ltıın güzell"w · cukların n geme kında __ Ll-- • • 

ilttt ıgı ço lı ~ ında so· d GüJhane par ÇOC~ ı.çın ma, ata binme gibi resmi sporlar ıelir. 
kal_~~rnış, daha sabah karan ~ ·ıe dol • an. dilen eğlenceler geç vakte ka- Bunların üzerinde nezaret haklı:ı da dok • 

"11' çocukların şen eeslerı 1 ı . tertıp e . . tora teveccüh eder. 
lfıu .. t d. bayrama .h~ devanı etmifbr· • 

-Y U. Miniminiler ken 1 • oc:u """--lr.na •• ~ Doğduiu günden itibaren gözlerimizin 
l"h.._ı L: .... ayırıyor ıup-r- d b 

Ogaden cephe.inde yajmurlar dola711iyle ltalyanlann ileri hareketi mi •İ 
niaya uğramaktadır. ltalyanlar yeni mevzilerini takviye etmekte ve pek a• 
iır olarak ileri harek~erinde terakki ey lemektedirler. 

Habqlere nazaran Opden harbinde binlerce ltaıyan öhniiftiir •• Habetle
rin de çok aiır zayiata uğradıkları te&lİm edilmektedir. 

Royter ajansının Adiaababa muhabiri, Ru Nuibunun re1mi bir tebli • 
ğini telgrafla bildiımekt°'edir. Bu tebliide deniyor ki: 

HSa11abanehin garbinde ve Birkut'un timali garbisinde Giogo dağı etra• 
fmda müthİf bir hup olmuttar. İtalyan taarruzunu Lil>yah •e Somalili m• 
vetler açmıt ve bu kuvvetlere bidayette anca kbazı beyaz ltalyan kıt' alari 
yardım etmiftir. Han kuvvetleri Habqleri mütemadiyen bombardıman e
diyordu. 

Üç gijn ıüren muharebe hazan Hlfbetlerin, hazan da ltal,anların lehin~ 
cereyan etmİf ve nihayet üçüncü gün aqamı Habet kuvvetleri f talyanlarf 
ıeri atarak arazi kazanmıya be,lanntlardır. Fakat dördüncü pnü ltalyan• 
lar beyazlardan mürekkep lama11 uliyelerini ele Mılle eolrmaları üzerin4 
•uvvetlerimiz, eski mevzilerine dönmeye mechur olmUflanhr.» 

Habeş imparatoriçesinin beyanatı 
Adi .. baba, 23 (A.A.) - Habet imparatoriçeai Fnnm •• lnailiz matbuat• 

mümeaillerine fU be,anatta bulunmattur: 
e<Franaaııın miilant, uhuvvet •e hürriyet sembolüne, adaletin ve hür• 

riyetin müdafi olan Büyük Britanyaya ve bütün dünyadaki in18nlara hitap -C 
derek müsle•Iİye bl'fl bize sür'atle yardım etmeie ıelmelerini rica ediyo
rum. Milletler Cemiyeti azalarmdan hir çoğunun zecri teclairlerin arttırıl • 
muma muhalefet ettiklerini esefle gördüm.» 

Bundan sonra İmparatoriçe ltalyaya tiddetle hücum ebnİf ve memleketi 
ni kuvvetle müdafaa etmek için miDetinin ortasında kalacajmı aöylemİftİrc 

)
- "•IQ an büyükJerine de ~ blala ,, Şeh . . n_ L:..eai tarahndan Top- önün e ütün bir inki§&f ııösteren yeni can 
a.r l-L .. - 1 . . a reınını aıu.7 h.b. . ı· 1 1 N İ B } • İ d d• ' ~ınm, anne erıJlJPı. . Ço ,, "J hah esinde kır ejlence.İ sa 1 ının neşe ı o up o mamak dilinden an• o amıza u garıs an a cevap ver 1 
t&ııın, ağabc ) . · göğüslerını • kapıda aı e . ç_ •• bu havali çocuk- neler anlar: ilkin onan tatırap dilindea 
t\ll E.i; y erının rozetleri ıle tertip edilmif. bütiiD ak hdar anlıyan, onu kendi fen diline terciime ede- , • ., taralı 1 inci .. ylam..Ja) r•• müttefill deylet diplomneinin mHmta 
8Üiliy 1~eme Kurumu )arı burada toPianarak şama bilecek, o 11tırabının çaresiai haJarak da- Fran.anın ceuabı ln.illerenin Jmümeuilini aellmlamalda bahtiyar olcla • 

Ot.ıcırdı. ·ıenmiflerdir. . dine ortak olacak olan • Lü)'ik la1mill ccuabına bensiyecelı iunu, kendisiyle dlf Iİ,Juamn busünldi lııa. 

13
.. .. Geçit alayı 1 O da eg tya nahiyesi tarafın~ Y ~- doktordur. Parie 23 (A. A.) - Havas ajansı bil- tün meseleleri üzerinde noktainazar teatil ~ 

):" . Utün mektepliler saat taJJl un _ ~de fspitalya behçea~ hır En büyük hamisi decliiim zaman anne diriyor: sinde bulunduğunu ve Türkiye ile YuıoS<J 
iltih Parkında topJannıışlar ~·e n:ı· kule w ncder· yan.,Jar. ve mwmba - ve babadan ileri aiden bir hiaüden bala- M. Flandin dün müpvirleriyle birlik- lavyanın noktainazannm bir olduğunu bi( 
t~ sıra} h }inde dizilrnl§ler \· çok ejle Jm kazananlara hediye • aetmiı oluyorum. Hakikat te böyledir; -- te. Türkiyenin boiazların tekrar aıkeri ha· kere daha teeyyüd ettiiini aöylemİftİr. 

Burada bar 
8 

rasiJnine hep ır Jca}ar Y8P' 1~' ne ve babanın muhabbeti daha ziyade le konulması haklcındaki talebine verile· Stoyadinoviç, aözlerini bitirirken bo -J 
"~dan .. ayram ~e .. 1 marŞiyle ba~- Jcr daiıtı!ını~mda meruim sevki tabii neticmdir. Doktonmki idrak Te cek Franaız cevabının yazılmasıyle meı - iazlar hakkındaki 11 Niaan tarihli notaalı& 
~ soylenen İstıkla Cunıhurı· Silt k Es" e KW'W!lu fen iledir. Faraza bir çok annelerin fam aul olmuıtur. na Yuroılavyanın verecefi cevabın T~] 
" Ilı.ıştır. Bando tarafından d ktan BeyaZıtta Çocu .• daırge';: ) _ muhabbetle çocuklanna tatbik ettikleri Dıı bakanlığının selihiyettar memuru, tezine müsait olacaır..-ı L!uarm· "1ttı·r. · 
,.tt ~ ')' l -~lın ı --1-n ıut _m_aınm yı d _1..1.1. an• -
~ e -·' Nisan marş arı ~ Ülvi fıudlıD ~· • le dün binada usuller e yaıu.- vana onu sösteıen ve M. Flandin'in Franaız cevabını. Lozan mu· 
l· tıra Fatih kaymakamı naın•n.a. . ~~ üınÜ ID~y o zarardan vikaye eden doktor elbette o- kaveleaini birlikte imza etmit olan devlet. Bağdat gazeteleri: Türlıiye 

haklıdır! diyorlar ·~IJQ tıutuk .. l . . rniniınınılerın on -~- ya~lfbr. nun himisidir. lerle evelemirde temaaa sirebilmek için 
soy emış '\ e ·ı ka r mera- O' ._ .. ..L....I.. B d.. . . ı--L . "--J fatı l ....-um azen unyaya ptirmlf 0 ..._ surun- ıeciktirmit olduiunu bildirmittir. Bağdat 23 (A. A.) - Anadolu aia-

v•llllll annı kutfu)aJlllŞtıf. • • da L-vnam münawebe • J v k illi • uJab"Jen ~ 
~ r _ rersr o ~ IJllr-- e çocuga HJI ,Jit 1 anne .... Havas ajanumn aiyaai muhabiri. Fran· ıının buıusi muhabiri bildiriyor: 
~ ~k Esirgeme Ku~uın:u na- 9 ~ ~ı yapdmıfbr. babaların hiasiyatınm İDce taraflannı kur- aaz cevabının lnsiliz cevabına ben:ıiyecc- Ebrak ıazetesi boiular hakkındallt 
bı.._ de Çocuk Esirgeıne .Kur rn ilk tiy1e ..... lrii eilencM . . . calıyarak onlarda çocuk muhabbeti uyan. iini. Türkiye tarafından kullanılan usul Türk nota11 hakkında d~or ki: 
-.«lil bir n t k .. }edı.kten son ' ?3 L-ftasmm ikincı dıran doktordur. _,,,ı_ d d 1_c.1 . . • . lb 8 v la -L'-! • da b" ___._ ~L u u soy k _ __a. ıı...-mı na _ ~ . . . . . . . ....a ar ev euerın ac:pnpatiaini ce et • " ogaz m t .. uunu vaa:ı il' ,......_. 
~lep t J b l . d altı çacu Çocu- r-:.- __ .__.iyle bugün A- Hatta daha ılera ıriderek dıyebilırun ki . ld v d .. ı. . e e erın en I ol __ a. ıouna9l:U'l'5 • •• _ • • 

1 
• d nim .. L • mq o upn an, muza .. erenın açalmaıına müdafaa ve emniyet da•uadır. Bu blıka., 

L d hitabe er. u-nü ~ 16 5 da Emınonu bırbır enn en ay ... &arar -.erııuı o - 1 -.ı uayr h kkın a g 1..:~ saat , mü.ait o acağını öiı-enmiftiı. davayı kazanmak için Türkiye muahede.; 
'~\1 amı a laykö .. ~-- . olu tarafından bir lan ve bir ilci manua sözle bir'birini kır. Y l ---L müait leri yırhp emrivaki yapllllMIL ı a tncler okumuşlardır. . b cı]amış· H Jkevİ t-1 ~ M h~-ı:t semt - mı, bulunan anne 'Ve babalan ÇOc:uk mu. aıa. auyanan cevuuı n:..a.:.. ricali" L.U .. UL _._. d" • 

\ıtıu rn·· ak" "t resını aT a - ·•--lrtır u ~ h bb . f d by rak olacalı --.Y• .,...,.,._ -. ll'ayet voı 
lır, utc ıp geçı teınsil ~ ~l.nceler yapılacak - a etı etra m •.top • yunyı yeni· Belar.d 23 (A. A.) - Bıı• '• ,,.. •rlNalilde lunlıet edip laalriki olsunlull 

L •• oiin de ta&- den kurmayı temın eden doktordur. el L-L--- aa diao-l- L-.a- La..ııL _ı-: -..........:._ -•L __ ...a....ı....ı......1 • 

O b·ıı· ala• )erde l'IU•- 1 . • h w lr. -"'L lf - .;KOY• •"'i'f-.-~- Wllljll ----· - ........, __ • aammp 
C' otomo 1 1 ' burada çtımaıw aya~ta çocup •1)1 wa u • Nwn Rifat,1 Türlüy f BelpM elçiai ve ıadak olduklarım Wt.t eylediler. .. 

l ~:ne sabahl • aat 1 O da tır. - 1-..Aıa. yandırmaııa USTatan aldUınum ve her _ •. ı..! • • ı . 
Clp}a • eyın s k talebe r "°"":-=.:-·rniyeti Milliye 1 k el k d de ...... oldugu halde dlf bakehkta ka - l'Ufl ve IUY&aeÜ takdır eden nsaltere dabl 
~"'-dllan lstanbul ilk rne tepc-jrgcJTlC: A karii· 23 -~~~ tezahürat- meçm e ~tte _-4:_ tor ~~.,,ı_ •• • • W edibnittir. davayı haldı buldu . 
.... -·•ı ctı b" kı Ç cuk 1>1 n .. ocugun n111u 'Ve 1111aaaı uzennde 19le- T .. _,_! ..ı:.... b d L_t_L b" • 
l\tı"'·- ır srnı o ··sı·· oto - 1111 bupD b ün Çocuk b. •1 • ha d d '- Slo,..linoviç, konfranatm aonra ıuete unuye.... u avaa -u ır da"Ya..' 
th...~;nıunun bayraklariyle s~ ·ıu....,js}er, bayrk al )anıntffır. Gene u.~ asebctiyle ye~ terdıyecı enn Y~---:L pnb. ~ .. t.oruhAn nıiaı rnllerine beyanatta bulunanık cla.t dır, tealim edilmesi IUmı meıru bir da.: 
"Uflı} k binaıfl ... • . la ut u I ması rnun yerı var ır ve o yer .... .,.... u .. .,.-ıuetı a- d 
~t'ıl '\'e amyonJara 1 . de sehır LJ {tasının başa _1.te-lerin işti - izdir. va ... . 
~dar söyleyerek ön elrıd~ye Parti, naa .... oında bütü~ n:::,i; yapılmış - Mücmelen anlattıjım bu yakınlık. --···-............ ·---·--··--· ....................................................... _ 
lı Osu ld w h ld Be e ı ' stn .1 ••• ,ı. bır nı.... h. d-L __ 'L L--·-ı ı_ Bayram yapmıyan çocuklar lla}kc . o ugu a .e J(unıJTlUı a.ltiyle buY~ bu i tıyaç V&tonan socwı; .__ ı .. ların· 
t\uı .. Vı, Çocuk Esırgeıne lsıan- r dan. çocuk dilinden anlaması lüzumunu <•.aı tar.alı l inci •ylam..Je) 1 _ «10» aündc cc5» parça bulabil-4 
b tur t'\• k .. ı··-·· vı·ıa)'et ,,e ı tır. ..~ M -ı ao"'sterir ve bu vukufu hliz o'-1-'LeL •. - Kı L '\ d s \ı) k 1.J1re tor ugu, etınİ§ er ın Tokat, ug a, • 1aU&&D1 .. - mıenız yoa mur im. uyu, •bunu ı.. feYİ bf'nden( 
Ve .... _urnandanlığm.ı ziyarehturiyd ahi- V' onY•• Adıt~daktan aldığımız çin çocuk haatalıia halclunda behre aa - - Hay1r, Allahtan bafk.a kimsem tanesi «5» kuruşa. Komtular yemeli 
dc8~t 12 de Taksım Curn R.~ s;noP• Zo~~ eti Milliye Bay - hibi olması lizımdır. yok. Kocam «6» ay evvel öldü. vermediği akfllmlar aç yatıyoruz. Aı. 

onu k lard ıze, J-lakırnıY k ti la Memleketin her kötesine çocuk müte- - Ne iş yapardı). laha çok fükür öbür çocuğumun yem~ 
A ne ç.ı mış ır. k" ı yük - ) aflarda b. surette u u n • hassısı göndermek iee kabil olam~acaiı 

•-ı Ytıi saatte hükumet er a~f· ~ek - te gr ın n••'eli Hafır a '-•landığı b ld .. ncl L'-•- 1 k '-' - Mahalle bekçisi idi. Çıkardılar. iini gündüzleri mektep veriyor da bea 
~it t h eJ ... ı ""T t.-n "'""1' ta ii o ugu an uumı mem e ette - .U 
t .. h

1 
a. sil oençlcri ve ınuht 1,.b"de ~ ra~11 • çoeuk - Niçin~. burada açlığımı unutuyorum. O 7 ya-

""' w:. d ı "' - e 6'ocug"u ya§Btma1a 'Ye nafusu arttırmapv h _ _ı__ bi 
crın • • J · e 8 dıgı ' ,. - ıntiyar 11U1UJ1, "r hırsız keçırmııı. ıııında. Belki kurtulur. Fakat bu, o kadar l'ıUtıd IZcı ve talebe erı )ardı. ")<f rifiYor. • _:..Mı a,.yranı . . her hanai cliier bir memleketten ziyade " "' 

e mevki almış bulunu~or. bı ı ......--- j) - )-lakimıyetı muhtacız - fakülteden çılr.ardıiımız dok- - Sonra}. halaiz, kuvvetsiz ki yqayacaKınt hiç 
l:ıur Bayrak çekme ~11n111d050 tar fzınir, '23 (J-lu=~n burada parla~ torlarımıza çocuk hu.•ındaki behreleri· - Sonra, sakalık ediyordu. Haata - ümit etmiyorum. 

t 11f ada merasime, şehır ba il baş· . . 13ayraJDI edibniftir. Muhtelıf ni ziyadcleıtirebilmek üzere çocuk has- landı. Y cnibahçe hastancaine kaldır - Küçük, aarı ve uzun eaçJarının yaJİ 
J.ırı~dan çalınan İstiklal marşı dea ha- Mıllı:>':ette tee'it -reler verilmiştir. tahaneleri~n adediai ziyadeleıtirmek ve dılar. Bir gecenin içinde öldü, gitti. örttüğü gözlerinde yalvaran bir bakı.-

··•lf k eydan bir su _ı_ ,.üaaı.- oralarda ciddi bir aitaj devri 1reçirttiktcn - Size kim bakıyor) )a: 
~ltlq ' marş çalınır en m w k ·ırııiş • k epler°"' ..a..t O d d 
lir. ~an direğe Türk bayragt. ?e 1fstanr n1e t • la br"r IY 1., •• 1. • ıonra her birinin eline bir ve8ika almasam rta a uran çamatır leğenini ıöe- _ Anne ekmek\ dedi 
b '- kteC d mecburi tutmak zarureti vardar. Bu husu.- t d" Ek ek · · · l.ı) L.urnhuriyet Halk Par.tıs .. •· .. ı~n)k· nacf Pi\' ~ JCöyıçst. • e er ı: - m mı ıslıyor). 

q lk u rı--- f1VV L! ta gündelik gazetelerden birinde yazdı - D-k"' k K d d 
Vi, h n evleri namına Eınınon Vuru- .. _Lcadl • • ·-~ iki ... ra- - ı:x: ar çama~ın yı ıyorum. a ın erin derin göğüs gcçiı di: 

Q ] " n:id ..,.-- ~-~ 3 ğım bir makalede de arzettiiim gibi ço _ B · · 'd d" -ı. 
ı-..,, ~: ediye, Çocuk EsirgeınBe. 1ı·o-.ı·oı"ı1 vd--- lf!'O-l: ve ıa.-n ffurİJell~- b 1 - u sızı ı are e ıyor mur - Evet, ekmek istiyor, aks.ama bu 
·•ı,. v e.• ~ .;:)UA• P-,- ., cuk kendisinin ıstıra ını an ıyan doktora A ··ıd·· 
~~r e Milli Türk Talebe ı;ı ·deYC! tJa ··. __ ... inici ..._.,tır. E.v •- kabilden ziyade muhtaçtır. Anlıyan dıy" 

0 
__ -~~·gu_:!..:_ . ---- çamaşırları bitirip vereceğ;ın de ek-

1 •trrı · ki .ı 1 ı nıo otU""-__ ,_. 911 .. -~• .. d d k 1 · · ı k ) 
ttotlu) ış oldukları çelen er f-lalkeVİ cı tb .v)oda ....-.-_..•tef JiDu--- ram; kibil ı8bra'bam ifade eder. çocuk *l&un a~Todtorunı°nuna 1~eenı~üs etmış o- me aucaihml .. 
~'lk t'tılıştur. Bundan sonra .. k ]a· ka ~ ifadeden bir hayli Hneler mahrum oldu • maııı, 1 ın en an am0asıL azım ır. 
1 İ'lfll A - M·ır r ur ıııel1 y O&tor Kadri Ratit 
!{;~ a· . s~\h Sırrı ve 1 ! l(arnhan .. tiif.. 
b1.ı .. u-lığinden Abdülkadır .. le .. ıııiıf 

•\lrı hakkında birer söyle\' sO) 

Muazzez F AIK 

• 



• 

12 Sayfa 

Boğazıııı sıkan ıstırabların · 

Bir tane 

GRiPiN 
almakla geçeceğini 

bilseydi bu kadar 
acı çekmezdi 

SON POSTA 

Güzelliğin ve sıhhatin en büyO~ 
imtihamm dişler geçirir 

İnci gibi· 
Parlak, 
Temiz, 
Güzel, 
Sağlam, 

Soğuk algmhğı, nezle, grip gibi rahatsız
hkları~ . diş, baş ve sinir ağrılarmm 
en tesırh, en ucuz ve en mükemmel ilacıdır 

.._ _______ ._ Muntazam, ,_ 

Gripini arayınız! 

Her eksilen diş, canınızdan 
koparılmIJ bir varlıktır : 

Her Kadın merakla 
öGrenmek lstedlgi bllgllerl 

Dr. CEMAL ZEKi ONAL'm 
Kıymetli uerlcrinde bütün incelilderil~ 

bulur. 

ÇOCUK HASTALIKLARI : Çocuğun 
haatalıtını ana nuıl anlar, anlayınca ne 
yapmalı, ~ğu nasıl korumalı, Atlığlna 
lcavuFtırmalı. 30C• S. 11}:> lcunış. 

BEBEK BESi.EMEK : Süt çoculcları. 
ne yolda beslenir, nuıl balcılır, nuıl bü
yütülür. 400 S . 100 kuruş. 

ÇOCUK DÜŞÜRMEK : Nedir, naaıl 
olur, her icadın bu yolda neler bilmeli. 
200 S. lOJ lcuru,. 

KADIN HASTALIKLARI : Nedir? Ne-
•'en olur ? Ay halinddci rahatsıılıklıır, 
korunma çareleri. 30J Sayfa. 100 Kr. 

GEBEılK SAÔLIK BILC"JSI : Bu ara 
görülen haııtalık ve ölümlerden lcorunma 
yolları. 250 S. 100 lcuruş. 

YENi KITAPÇI : Siparit alır ve gön
derir. Ankara eaddeııi No. 85 

P E R T E V D i Ş M A C U N U ············;·~~··;~;~ .. ·;~~-~~~~·;········· .. 
Dişlerinizi kerpetenden kurtarır. # Neıriyat Müdürü: Selim Raaıp 

Sahipleri: A. Ek.rem. S. Raıııp, H. Lütfü 

Bugünkğ. K U M B A R A Yarın K A S A, 
Obftrgün B A N K A Olur. 

Bembeyaz 
Dişler: 

Güzelliğin 

Aynasıdır! 

j Ayni parlak neticeyi siz de 

DYOLi 
Kullanarak temin edebilirsiniz. 

Yalnız sabah, akpm günde iki defa kullanmayı unutmayıDJlo 

!Qa 4lllt 

BETON MAMULATI 

ANADOLU 'iMENTOLAQI T.A.$. 
TELEF'ON : l<AATAL 9 C51t.9) 
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