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ALMANYA, ·fUSTURYAYI iSGALE Mi HAZIRLANIYOR 7 
Viyanada dün yapılan 
gizli ve_m_ü_hi_m_toplanh 

I;·································;····················································· ...... istiyoruz lstanbulu 33 
Üniversite tahsili zengin-

Hayimvehr'lerin içtimaına Başvekil 
Şuşnig bile kabul edilmedi 

Fransada derin bir endişe hüküm sürüyor, gazeteler, 
vaziyetteki tehlikeyi işaret ediyorlar 

Paris, 25 (Hususi) - Avusturyanın vaziyeti Paris
te derin endişelerle karşılanmaktadır. Avusturyada hü
kumete müzaheret eden askeri faşist teşkilatı Hayiın
vehr'lerin rüesası, bugün Prens Starhemberg'in riyaseti 
altında toplanmışlardır. 

Avusturya başvekili Şuşnig bile bu toplantıya alınma
mıştır. Konuşulan meseleler hakkında hiç bir şey sızma
ması için en sıkı tedbirler alındığı için hangi meselelerin 
müzakere edildiği açıkça anlaşılamamıttır. Fakat mec· 
buri askerlik, Habsburgların iadesi, ve Hayimvehr'in 
vaziyeti üzerinde konuşmalar yapıldığı tahmin olunu .. 

yoF ransanın sosyalist liderlerinden M. Blum bu müna
scbetie Popolaire gazetesinde yazdığı bir makalede A
vusturyadaki vaziyetin endişe uyandıracak mahiyette ol
duğunu, Almanyanın Avusturyayı ~gal için bir hamlede 
bulunmasının çok muhtemel olduğunu anlatmıştır. 

* * 
Viyana, 25 (A.A.) - Aua~in Çcmberlayn'ın. Virana· 

ya :ziyareti biitün tekziplere ragmen sarahaten sıyası -~~
hiyette olmuftur. Çemberlayn, yalnız Avusturya h_~ku· 
meti ile temaslarda bulunmakla kalmamış, kralcı ruesa
c:ian Wicsner ile de görüşmüştür. Wiesner kralcılığın 

,\yusturya 8afvekiliAvusturyada iadesi lüzumuna muhatabını iknaa çalış-
lml&vİDİ tarlıemberkmıştar. 

lngiliz - ltalyan ihtilifı 
·tekrar büyümeye başladı 
11 milyon İngiliz 
istiyor, ltalyanlar 

hareketi ile 

Süvf:YI kanalının kapahlmasını 
" Harp hareketine karşı harp 

mukabele ederiz .. diyorlar 

M lini bir küfat resmi "nasında nutuk söylerken 
UIOH .) _ f .. •ilterenin en kUVYetli •• en çok taraftan olan tqki· 

Lonclra 25 ( UIUll • ._ • bir1:ıc..: .-::.-1 d h 
ı Mili ti Cemiyeti mubiblen .... aon ...... er e um· 

lit arumda ön safta ıe en e et' b • 1 
• • _._ ed' B t-kilitın t t milyon azaıı ulundua-u tah-

mah bır faaliyet sarfetmeat ır. u -:r d'' k IC' 

1 • • tanınmıt ricalinden olan Lord Lytto• un • tam c.-
min olunuyor. nailteremn en d .. 1 d.. . t kt d . 

• . · f d tertp edilen bir toplantı • soy e ıgı nu u a emıt· 
dınburı'da, bu bırlik tara ın an 

ıir '~i:Omitsiz vaziyette ümitsiz u~ullere ihtiyaç vardır , 
O · · · tt · ·· 'tıiz uııullere ihtiyaç vardır. balya, tecavüzünü •on < mıtsaz vazıye e yme umı . . • • 

k d 
.. 1.. • kr• karar vermi• oldugundan ve ıktısadı zecra ted. 

lıaddine a ar go unnege açı ...- ... . . 
ffak. ti t' lenmemit bulunduğundan M. Eden, Mı!letler Cemı· birler de muva ıye e ne ıce . • . 

· · 
1 

'hl' t ı t ıında ,ayet cemiyet, İtalya ıle dogu Afrıkıtıında-
yetının t mayıs tan ı op an 1 _ k • 

. d k' ·· k ı· t münasebatı kesmege karar verme ten ıbaret bu-
ki ordusu araıın a ı muna a a ve . . - . 1 • 

h b
. d d b'l k lan yegane tedbın almadı&ı takdırde artık ngılte· lunan ve ar ı ur ura ı ece o 

.. b etmek mecburiyetinde kalacaktır. » reye guvenmemeıını eyan . 
ı ... d L • b ·· teri derhal tesirini göstcnnittır. Cenevre bu nutku ehem. 
ı..ur ytton un u ıoz . . . 

· ı k 1 t gi"erenin yeni zecri tedbirler toklıf edeceğme ınanmağa 
mıyet e arıı qmlf ve n •• 
baılamııtır. 

11 ltalyanlar her şeye hızırız diyorlar 
N t k hal ada da tesir yapmıt ve Trib'• na gazetesi bir makale ile bu nutka ce-

u u y 'kt ··zı . .. ı·· • t' T 'b'u'na Lord Lytton'a hücum ettı en sonra fU ıo erı aoy uyor: yap vermıt ır. n 

1 
Ha hareketlerine, baro hareketlerilc mukabele ederiz. ltalyanm Akdenizde, 

Al dağ;:rında ve Şarki Afrikada her tt:Ye mukabele için kili kuvveti vardır, ı> 
p Londra, 25 (A.A.) - Mil' etler CemiY.etine müzaheret birliği. hükilmetten Sü

•CJY kanalını kapatmasını istemeie karar vermİflİr. (Devamı 10 uncu sayfada) 

lerin imtiyazı mıdır? 
Üniversite rektörlüğü son taksitle

rini veremiyen talehenln imtihanlara 
kabul edilmiyeceğin.i bildirmiş. Fakri 
halleri üniversite tabitlerini ödemele • 
rine mani olan fakir çocuklar, çalıı -
madıldan, aptal veya kabiliyetsiz ol • 
dukları için değil, sırf beş on kunııt bu
lamadıkları için 8ın,flarında kalmağa 
mahkum bulunuyorlar. 
Üniversite tahsili yapmak yalnız zen • 
ginlerin ve paralıların imtiyazı mıdır) 

Dünyanın her tarafında hükumet 
üniversiteleri parasızdır. Zengin çocuk
ları hususi üniversitede tahıil edebilir
ler. Fakat fakir çocukları hükumet Ü· 

niversitelerinde para vermeksizin tahsil· 
lerini bitirebilirler. 

Diğer memleketlerde bu böyle ol • 
masa bile Türkiyede üniversitenin be
dava olması lazımdır. Çünkü Türkiye• 
de bir tane üniversite vardır, ve o da 
hükumet üniversitesidir. Kabiliyetine 
güvenen büyük istidatlı gençlerin para· 
11zlık yüzünden körletilmcsine göz yu. 
macak kadar ileride değiliz. Bizim üni
versite tahisili yapmıt gençlere ihtiya. 
cımız vardır. Memleket fakirdir. Maa• 
rif vergisi umumidir. Binaenaleyh üni
venite kapılannı yalnız zenain çocuk
larına değil, bütün Türk yavrularına 
ardına kadar açmalıdır. 

Filvaki mahallesinden fakir ilmü· 
haberi getirenlerden ta:llil ücreti alın· 
maz, diye bir kayıt vardır. Fakat üni. 
veraite tah.ili yapmak iateyen aençler• 
den böyle bir ilmilhaber istemek onun 
onuru ile oynamakbr. Çocuğa fakrünUn 
dam(faıını vurmağa ne lüzum vardır) 

Meaeleyi kökünden halletmek ve 
üniveraite tahıilini paralı sınıfın bir 
imtiyazı olmaktan çıkarmak lazımdır. 
Okumak, yükselmek ve yetİ§Jllek kabi
liyetinde olan gençlere bu imkinı ver· 
mek, hem memleket, hem ilim için 
bir kazanç olur. 

Onun için biz üniversiteye gireceklerin 
tahıil kaydından baıka hiç bir kayda 
tabi tutulmamalarını 

istiyoruz/ 
................. _.. .. ···················--·-····-· ... 

Kral Fuat 
Öldü 

Kahire 25 (A.A.) - Kral birinci Fuat 
vefat etmiıttir. 

Kahire 25 - Kral Fuadın ölümü bü
yük bir teessürle karıtılanmı§tır. Bütün Mı-
11r matem içindedir. 

(Devamı 1 O uncu sayfada) 

Yusuf izzeddinin 
Olümü 

Yanan Adliye Sarayının 
Emanet Dairesinde Mühim 

Bir Çanta Bulundu 
Yanan adliye sarayının arkasındaki e • 

manet dairesinde saklanan suçlara ait lıa

zı C!I} a tasnif ve tetkik edilirken ele bir 
çanta geçmiıttir. Üzeri mühürlu olan bu 
~anla bir heyet huzurunda açılmıı, tetkik 
cdılmiş ve tekrar mühürlenerek müddei· 
umumilığe tevdi edılı:ni§tir. 

(Devamı 1 O uncu sayfada) 

Saat nasıl 
• 
idare ettim? 

* * .. 
Çocuk haftasının ilk günü 
kendi kendisini vali ilin 
ve hilesi anlaşılıncaya ka
dar vilayet makamını iş
gal eden küçük yaramaz 
"Son Posta,,okuyucuların 

I yaphklarını anlatıyor. Jstıırıbulun 33 saatlik çocuk 
Vallsl Kadri 

1
4.0~RULACEZE'f'İ 6. BEYOGLUNl>A • 

ZiYARET 4kŞAMYE'1EGt 

" 9. VILAYE 1 LOCA. 
SINOA OP~RfT 

SEYRİ 

Çocuk valinin bir günü böyle geçti 

Çocuk Haltaaının ilk günü 12 yaıın- herke•çe tanınan bu valiliğin 33 •aaf 
da bir çocuğun kendi.ini çocuk vali •Ürüıü, bütün dünya hadi.elerini alô· 
ilan ediıi ve alakadarlardan hiç birinin katlan mahrum bırakan bir meule ol· 
kararı olmadan ihda• edildiği halde (Devamı ) O uncu sayfada) 

F ransada seçim bugün 
Fransız Başbakanı dün bir nutukla seçim savaşını 
kapadı, diğer liderler de son nutuklarını söylediler 

F ransada bugün 
umumi seçim yapı· 
lacnktır. Dün bü· 
tün fırka liderleri 
son nutuklarını 
söylemiş ve Fransa 
başvekili M. Saro 
bir nutukla seçim 
savaşını kapamış • 
tır. Bugün reyler 
verilecek ve Fran-
sız milleti iradesini 

anlatacaktır. 
Dün de haber ver

diğimiz gibi seçimi 
solların kazanmala
rı ve hükumet teş

kil etmeleri beklen· 

,-------------- mcktedir. 

Habeşler dayanıyor Seçime aiu son ha
berleri aşağıya ko • 

Yazısı 10 uncu Sayfada yuyoruz: 
Pariı, 25 (Huıuıi) 

Fransız Başbakanı Alher Saro 

- Başvekil M. ISaro seçim mücadelesine bugün bir 
(Devamı 1 O uncu aayfada) 
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He~g].n 
Şaganıdikkat 
Birkaç 
Rakam 

• 
Ne Kadar Vz.iim Yiyonn:? -

T ürkiye üzüm m~~~'ketidir. _ ~atta 
ihraç maddelenmızın en mühımle

rinden biri üzümdür. Buna rağmen dün
yanın en az üzüm aarfeden miJJeti 'biziz. 

Şu rakamları okuyunuz~ 

Bizde adam bapna aenede 31 O gram 
üzüm sarf edilir. Halbuki Amerika da sene
de adam ba~na istihlak edilen üzüm mik· 
tarı 800 gram, Avusturyada iki kilo, Yu
nanistanda bir kilodan fazladır. 

lncir için de ayni sözü söyliyehiliriz. 
Bizde adam başına bir senede sarfe

dilen incir miktan 125 gram olduiu hal
de Yunanistanda 860, l panyada 830, İ
talyada l ,220 sramdır. 

* Kaç Yamvrta YiyoTUz? 

B ir çok m~mlelcetlere ~~u~ayı biz 

ihraç cdenz. Tavuk koylunun kum

barası gibidir. Yumurta onun sermayesini 
teşkil eder. Hemen de her köylünün bir 
kaç tavuğu vardır. Bu sebeple bizde yu
murta istihsalatı fazladır. 

Böyle olduğu halde. hiz adam bapna 
'45 yumurta sarfecliyonız.. Halbuki Kana
dada adam başına ıenecle 360, Amerika· 
da 260, İngilterede 160 ve yumurtayı biz
den alan Almanyada l 20 yumurta sarf e

dilir. 

* Balık Ve ~lcer 

B u rakamları diğer maddelere de 

tatbik ederek uzatabiliıiz. 

Resimli Makale a Çocuk yetiştirmek a 

Biz çocuklarunızı ya kafeste ya sokakta yetiftiririz. Fakir amrfın ~ocuğu ise bunan tUlllllDI tamamına :uddı bir 
yelölde yetifi.r. O tamamen ihmal edjlir. Ne yiyeceğine, ne gi
yeeeğjme, ne tahsiline, ne de yap1qıaa ehemmiyet veren 
.. arc1 •• O kendi kendine yetiıir. fatırap içinde pİ.fer. Ha1ah 
karanbk tanıfmc:lan öğrenir. 

Az çok müreffeh ailelerin çocuklan pamuklar içinde, 

çiçek ı:ibi bin itina ile yetiftirilir. Lolunası ağzına beslenir. .. 
Elbisesi mürebbiyesi tarafından giydirilir. Sokağa çıkarılmu. 

Havadan ~ cünetten korunur. Ba sun~, ba yapmacık terbiye 

içiıade çocuk maddeten ve manen hasta yetişir. Ne hayab öğ

renir, ne İshrabı tadar, ne de saadeti anlar. 

Çocuk ne bu kadar ihmal edilmeli, ne de bu derece 
içinde hayat için yetiflir-üzerine diifülrnelidir. Onu hayat 

~Jidir. 

( s O_z_A_R_A_s~• .N __ D_A____..] 
Habeş imparatoru 
Theodoros 'un 
Adaleti 
Habeş kntllanndan Theodol'09 suçlula. 

rı bizzat muhakeme edermiı. Bir gün ken
di hayahna kasteden hir Habeşlinin mu· 
hakemesini yapaılcen, lnsilizler namına bir 
haber getiren Habeşli bir elçi imparatorun 
yanına sokulmuş, Tteodoros gelen şahsın. 
lngi]izler tarafından ~aatçi olarak geldi. 
ğini zannederek daha aixını açmadan 
derhal kafasını uçurmuş. Soma yanlışlığı 
anlayınca. Elindeki maznuna dönerek: 

·------------------------· HERGüN BiR FIKRA 
Dürüst çocuk 

Mişonaçinin iki oilu da ayni 
tebe devam ederler. 

mek-

Geçenlerde bir gün ayhk notlannı 
babalanna getirip gösterirlerken, bun
lardan Avıam'ın kendi nwnaralal'ın· 

dan birini tahrif eylediii meydana çık· 
tı. 

Mişonaçi fena halde kızdı 'Ye Av
ramı tekdir etti: 

Mahkem.ege sevkini 
iste gen 
Amerikan generalı 

Kaliforniyada bir otomobil haddinden 
fazla sür' atle gittiği için arkasından moto· 
eikletli polisler takibe başlamışlar, uzunca 
bir kovalamacadan sonra nihayet otomo
hiJi durdurdukları zaman şoförün yanında 
General Pershing'in oturduğunu görmüş
ler. Polisler: 

- Affedersiniz, ıencralırn, demi§ler 
kusurumuza bakmayın, biz sizi yabancı 
zannettik. 

,-------------------------~ 
Sözün Kısası 

Radgo bizde, 
içler acısı/ 

........................ E. Ekrııtm·Tatuır- j 

I
• ngilterede çıkan haftalık Worlcl 

Radio gazetesinden naklen, Son 
Posta geçenlerde bir istatistik n~retti. 

Bu istatistiğe göre bir sene içerisin" 
de, Cezayer, Fas, lzlanda ve Tunus da 
dahil olduğu halde yedi iklim. dört kö
~e artını~ olan radyo abonelerinin 
sayısı ilamaşaallah bizde yüzde 10,76 
nisbetinde azalmı' imif 1 

Nasıl azalmasın ki bizim radyomu
zun neşriyatı içler acısıdır. insanlar• 
bu medeni nimete alıttıracak, ısındı .. 
racak yerde bilakis soğutmak için e" 
linden geleni esirgemez . 

Bir kere, kuvvetsizdir; her taraftarı 
kolay kolay duyulmaz. Sonra ncP 
yat saati hayat şartlanmıza uygun de4 
ğildir. Bir çoklarımızın tam evimize dö
nüp, kafa dinlendireceğimiz saatteı 

«Haydi, yatın sağlıcağilal» deyip 
keser. Programına çok ara verir. Koll" 
ferans ve müsahabe diye, hazmı g\İÇ 
gayri cazip, ağır mı ağır mevzular din
letir.Yorgun bir kafayı, hayat ik 
mücadeleden dönmüş, esasen meıaJe 
müstait bir ruhu ferahlatacak hafif, 
zarif n~riyata yanaşmaz. Nuhu Ne
bi zamanından ka1ma tangoları, fokl" 
trotları garp musikisi diye sunar, fa%" 
la olarak, bu da yetmiyormuş gibi, 
saat ona doğru, eski bir mahalle mek
tebi hocasının: 

- Elif .. üsü .. enni 1 Ba .. küsü .. ben· 
nil Ta .. kese .. tinni!. 

Diye Elifbe dersi vermesi kabilin• 
den, bir laf kalabalığıdır ~lar: 

Mesela sahillerinin uzunluğu 3,000 mili 
aşan Türkiyede yalnız 20 bin ton halık 

çıkar, balık yiyen evlerimiz pek azdır. 

Ba~ka memleketlere bakı1ıraa bu rakamın 
hiç olmazsa yüz bin tonu bulması lazım. 

dır. - Haya.tını baiı'1adım karşımdan de
Keza şeker istihlaki bakımından Tür· fol git demiş, senin yerine başkasuu idam 

kiye bütün milletlerden geridir. Biz· · 

- Ulan, utanmiyor musun) Bu ya;
ta aahteki.rliya mi başladin) Edepsizin 
oğlu!. 

General derhal tehevvürle bağırmıı: 

- Derhal zabıt Yllrakası tutup 
mahkemeye sevke.diniz. Yoksa sizi 
yet ederimi 

beni 

filci-

- Patagonya .. çizgi.. 24 .. çizgi .. c 

Tayyareci .. Herbert .. virgül.. bu sr 
hah .. virgül .. buradan .. havalandı .. sr 
hr haşıl.. 

<le adam başına ııarfedilcn şeker miktan 

6 - 1 O kilodur. Halbuki diğer memleket

lerde 20 ile 60 kilo arasmdadır 

* Kıısadan Hine 

B u ralc mlar bize şunu gösteriyor: Ya

şayış seviyemiz (:(>it düşük.tür. 

Medeni İnsan ihtiyaçlarının çokluiu 
ile tamnır. Jpıidai adamın ihtiyaçları da 
İptidai ve basit olur. insan ilerledikçe 
ihtiyaçları da çoğalır. lhtiyaç çoialdığı 
nisbette çalışma ve kazanma ihtiyacı da 
artar. Bu suretle hem ferdi, hem de milli 
eervet büyür. 

Ya~yış seviyesini yük~lımek iç pazan 
kuvvetlendirmek demektir. Dahili İs· 

tihlak ne kadar artnrea is.tihsal o nisbette 
çoğalır. 

Binaenaleyh her bakımdan yacayııi se· 
viyemizi yükseltmeğc ihtiyaç vardır. 

Özlü sözler 

Yüksek bir aık eğer tatmin edilmezse 
dünyanın bütün zevkleri, hatta hayat bile 
kıymetini kaybeder. 

A. Sheopenlıauer 

• • • 
Kalhin dili anlaşılmak ıçm kelimelere 

muhtaç değildir. O, gfü~lerde yazılıdır. 

Cottin 
.. . . 

BU ad mın veya bir mill tin karut -
rini, kadtnlaıma muamele tuılan kadar 
hiç bir §ey ö:ıtcrcrncı:. 

••• 
·at ve hduıluda :k: noktada 

t>irl • l r: Kendikrini ne kadar çol; c(is.. 

\erirler • o kada.r kll'mdtcn dü erler. ... 
• • 

ettım. 

• • • 
Eski dUşmanın do•tluAu 

Me;hur haydutlardan Amerikalı Elton 
Wings ölmüş ve cenazesini tek bir adam. 
kendisini tevkif eden polis hafiyui He-. 
mendinger takip etmiştir. 

Wings 20 sene evvel bir bankayı soy· 
muş ve o esnada iki polis öldürerek kaç· 
mı§tt. Tahkikata vu'lyccl eden Hcmen
dinger 1 5 senelik bir takipten sonra hasmı .. 
nı 1931 de te:vkif etm~ti. 

Wings hapishaneden çıkmca, hastalık
lı ve malw bir adam olmuş hiç bir yerde 
iş bulamamış. düşmanı Hemendinger'i 

görerek kendisinden yardım istemiş 'Ye 
polis hafiyeei de ona bir İş buhnU§tu. O 

~amandan beri barışan ve biribirlerini se
ven bu insanları ölüm biribirlerinden a

yırdığı zaman Hcmendinger çok müteessir 

olmuştur. 
• * • 

Fraftaız hlmayeletfallne 
b1rakılan servet 

Fransada milli piyangoda mühim bir 

servet kazanan bir adam, servetinin yarı· 

sını hemen birnayei etfale vermi§, ve bu 
teberruu yaparken ismini bildirmemiştir. 

Ya:zdığı imzasız mektupta: 
11Sokakta bulunmuş 'bir çocuktum, tür

lü uiyetler çektim, nihayet beni himayci 
~tf al cemiyeti kurtardı, bayatta kazandı

iun servetle borcumu ödcmeğl aklıma 

koymu hltn. Şimdi. bu işa yapıyorum» de

~tir. 
• • • 

lleaar ta,ı ile rekllm 

Paris mezarlıklarında bir mezar 
nın üzerinde §U ya:cı oku~ormut: 

«ey zair, burada medfun olan kadın 

demirci M. Y. nin kansıdu. Mezarlığm et· 
rafına dikilen pannaklıiı lrcıcası yapmı§· 

tır. Adresi dm .•• ilah. .• » 

Suçlunun karde~i !ordu: 
- Avram ne yapti, baba) 

- Daha ne yapsin? Biri beş yap-
miş! Sen olsan bunu yapar miydin) 

Çocuk dudak büktü: 
- Ben onun yibi budala mıyım, 

biri beş yapayim'? Ol.sa olsa dört ya

pardim, İtimsc de bir ~Y çakmazdi l ..,...___________________________ .. 

.ı 

5 
6 

7 

RIJLMACA 
4 ] ') 

Mnhmeke kendisi hakkında adaletin 
tecellisini isteyen adamı elli dolar, cezayı 
nakdiye mahkum etmiş. 

• * • 
Franaada aeçlm 1nUcadelesl 
Fransız parlamentosunda 612 meb'us· 

luk varken namzetlerin miktarı 480 7 yi 
bulmuştur. 

Reylerin fazla dağılacağından filclyet 
eden bir gazete İngiltercde cari olan usu· 
lün, Fransada da tatbik edilmesini iste. 
mi~tir. 

Usul ıudur: Namzetliğini koyan her 
fert devlete muanen bir miktar para de
po eder. 

lntihabatta seçilmek ~ lizımgelen 
reylerin ruh.unu kazanamazsa. parası dev
lete varidat kaydolunur. 

d 
•• 

Buna avam lisanında, rn yo neşrı 
yatı değil, kafa ütüleme derler . 

Bizim radyonun abdheleri bununla 
mı artacak? Buna ihtimal vermek bile 
halka hakarettir. 

İstanbul radyosu bu saçma sapan 
neşriyat ile bu kadar tutunduğun~ 
~kretsin. Ve ~yet daha bir kaç biti 
abonesi varsa kerameti asla kendinden 
bilmesin: Bereket, son sistem maki'" 
nelerle Japonyayı bile dinlemek imkf\" 
nını buluyoruz[ 

""""' ~· ~~z4 

Biligor Musunuz? 

1 - Roaseau ismini ta11yan ve tarilİ4 
geçen kaç phsiyet vardır) 

Bu yiizden IDKiltere maliyesi her ac- 2 _ Saint Simon kimdir) 

çimde bir milyon Jnailix liruına yalın va· 3 _ 1.Her ~y devlet için ve her tdı 
ridat temin edermif. devlet ta.rafından» formülünü kim sÖY~ 

Soldan sağa: • • • mittir ve neyi ifade eder'? 
1 • Seciye. 2 - Pamuk şehrimiz. be~ duy- (Cevaplan yann) 

Kalb dlklllr 1111? 
gudan biri. 3 • Keyfi yerinde olmıyan. 4 • Dünkü Saalluin Caıa,,ları: 
Bir meseleyi neşrederek bildiren, memle • Elli be~ yaşında İspanyalı bir amele, 1 _ Türke istiklalini kazandırmış olad 
ket. 5 - Yunanistanda tarihi bir liman. 6 - bir mudarabe esnasında kalbine bir b.ıçak Lozan aulh konferansı 22 ikinciteşrill 
Bir z ilavesile çabuk olur, ağa. 7 - Helvası yemiş, şiddetle kan akarken Savereing 1922 den 27 temmuz 1923 tarihine ka• 
yapılır. 8 • Lahim, nota, rabıt. 9. Bir seb- isminde bir doktor mecruhu derhal yahr· F k b ··dd t" "k" b\I' dar ıdirmü tür. a at u mu e ın ı ı J/ 
ze. mış. ve yırtılan kalbi dikerek adamı iyi et· çuk ayı fasıla halinde hareketsiz olıırıt 

Yukandan a-inva: mi", kalbin dikilerek tekrar i"ledigvi ilk de- · • B k f ta b. t ft Tüt" ,...._ . ., "' "' geçmıştır. u on erans ır arn n 
1 • Bağırsaklarımızın bulunduğu yer, ae· fa vaki oluyormuş. kiye vardı, öte tarafta da İngiltere, f rttl1" 

da. 2 • Hakkı gözeten mefhum, uzağı -· , •• , -- , , • --· , -- ıa, ltalya, Japonya, Yunanistan, Roma11" 
gösteririz. 3 • Tatlı bil tenbellik. 4 - Eski ı 4 . Atebe. 5 - Zal, net. 6 - Ne, tak, la. 7 - ya, Yugoslavya devletleri yer almış buld-
8.detler, üstün. 5 - Tabaka, yorgun değil. / Ma. 8 • Elektrik. 9 • Bal, ıi. 1 O • Ad, l d nuyor ar ı. .. 
6 • Yıldırım. 7 - Eski Tüık medeniyetinl nez, ıct. 2 _ Türkiyedc beynelmilel takvim '°" 
kuran devlet, kolı:ufu ot. 8 • Kabul. 9 • Yukarıdan .,aiıya: beynelmilel saat 26 birincikanun 1926 er 
Dadının ~i. 1 • Beyaz. bala. 2 - Unutkan. 3 • Ge • nesinde kabul edilmiştir. ____.,,,-

Dünka bulmacanın halli: velemek. '4 • Ab. al. S • Zare, ebe. 6 _ ya. -· • • · ' · · · • • · ·- - - ' ' ' 
Soldan sağa: ka:ı. 7 . Kati. 8. laka. 9 - Elbise. 10. Çan· Özlü &Özler: 
1 • Boğaziçi. 2 - Ene, saç. 3 - Yuvarlak. ta, il. 

* • • 
Parasız a,k, tııbansız fakat b yah çiz. r 

mey benzer. 
• STER İNAN İSTER İNANMA! 

Dostlu"1 gerek aşkı kovmak gerek d~: 
4\ vet için, kndınlann kullandıklnrı en bU 

yük kelimedir • . *. 
A.".k. eo çok 9"'1~ ınc-'Cnilcce 

ima in <.bıır. 

* * * 
Marivaux 

A~kta doğru lalblcr, ilk mağlup olan-
Jardır. 

S nanvour 

i eskiden Evkafa aitti. Mezarlıklar beledi-
vttd · burası da mezarhk old~ için belediyeye 

pı:m11" addedildi. Fakat Evkaf buradaki kıymetli araziye le· 
aahüp iddia elti, belediye ile Evkaf anwııd, daha ıoma da 
Kağıthane köylülerilebcı iki daire arasında ,,ir tasarruf davası 

açıldı, sürüp gidiyor. Bu i§ halledilinceye kadar Hürriyet abi
desi sahipsiz ve bakımsız kalmqtır. Abidenin tunç ve pirinç 

kısımlan bir takım ahlak d~ünleri ta.rafından aprılmq, ıe· 
refli bir laatırayı ebedileştiren bu süzelim abide tahrip edil
mi§tir. 

* * * 
Kadınlarda kendini sevdirmek san'atİ• 

kendini müdafaa san"atidir. 
Mmc. Charlottc de LrıloUr 

* * * . pııtJ 
Kadınlan biribirine bağlayan, eo1 ),:P. 

L is TER ı NA N f s T E R 1 N A N M A ı tesirlerinden ziyade. biribirlnın nt ıtt" 
_J ,bilen tevdi ettikleri sırlardır. 

------------------------------------------------~---------------------------------------- Adricn Dupuf 



F ransanın Almanyadan Kızılay kongresi Fransa bugün mühim bir 
'T' l d imtihan geçirmektedir 

anlamak ı•stedı·g"' ı· şeyler ~ op an 
1 F ~:::e:~~~;r~:g:vrua:~ı:ıu: =· 

E 

Cemiyet bugün harp yapıyor. Fransız intihababnan büyük .. 
ihtiyat malzemelerinin bemmiyeti ıundadır ki, bu aeçim netice-

Paris soruyor: "Hitler kendisini yalnız Almanyada sakin l eksiklerini tamamıamışbr ~::ek:7;~~~1a~;~:~a:1a~ü:a:~~ v;ü:;~ 
Al 1 k Al • J b b A ıiyasa11nın 11tıkaınetını tayın edecek olan man arın mı, YO Sa manya 1 e era er VUSturya Ve Ankara, 25 (A.A.) -. Kızılay Ku- veche üzerinde müe11ir olacaklardır. Çün. 

rumunun yıllık kongrcaı toplanmıştır. k .. · 

Çekoslovakyadaki bütün Almanların mı lideri addediyor? Kongreyi Sağlık ve Sosyal Yardmı u. Cemiyeti Akvamdaki bütün faaliyet• 
" Bakanı açmıttır. ler, bu aeçimin neticelenmelİne intizarea 

Londra, 25 (A. A.) - Havas ajansı muhabiri, de deiii ise bu müaa.vab ne gibi bir vasıta ile elde Kongrede 1936 eencai bütçesi timdilik durmuıtur. Ne On üçler, ne OD 
Çarşamba gliııll Fransa sefiri Korbin tarafından etmek istiyor? 821.801 lira üzerinden taadik edilmİf'" eekizler komiteainden hiç biri, toplanb 
lngiltere l>lf Bakanlığı daimi müstCfBrl Van Sittart'a 3-Almanya karfılıklı yardım sistemine girmeğe tir. . . yapmak .. fik~.inde deiiller~ir: . . 
tevdi edilen mamafih bir giina resmi mahiyeti haiz lunademidir, yoksa kartılıklı yaıdım misaklannm Gel~ek !ıl ıçınde yapılm~ı tn~v- . B~unku F~anaaz aeçımm~ . bar ehem: 
olmı an ufak muhbra qağıdaki noktalann a dınla- ademi tecavüz misaklarile olan ahenji hakkında vur cdılen ışler hakkında verılen ıza- mıyetı de.. dahıli ~ranaaz .poli~ikua ~ 

y • • y eniden bi iinak ka · · · dir ? hat tasvip ve Ankarada ikinci hır has- r nıından haız oldup mahıyettır. Busun· 
tılmasım Utemektedir: Y ~ m 8f8 ~~ı açmak fikrmdemı bak l k k . . \kü Fransa, mutavauıt fırkalann hemen 

Hitl k ~!-.!-! Alman d k" I Al Havas ajansının mubahın Fransamn Almanyanın ta ıcı ı me tebmm açılması te • d ,_ 1._ hkA- ... . 1 - er, enuuwı ya 8 18 m 0 80 - r • ed'l k b h 1 •• • hemen Orta a') .Ka Kınaya ma UIU e-
mili . . lid • ddedi kaa A akalliyetler ve arazi bakımından statukonun tadili mennı ı ere u ayır ı muesseaeyı .. d'.kl . b' . d' l_ı_ t. man etinin ere mı a yor, yo vu- ffakı I 'd ed h . 'd run u era ır vazıyette ır ve mem ese 

turya, Memel, Danzig ve Çekoslovakya'da oturan meselelerinde niyet ve ~kaatl~ ne oldu~u an• ~u':ıan yet~. 1 ı:~ en k0etı 1 a: umumiyet itibariyle aağcı ve .. eolcu olarak 
bntii Alman akalli ti · · lid · · ? lamayı arzu etmekte oldugunu ilAve etmektedır. in- e 8 na mutte n tqse ur olun ikiye ayrılmıı bulunuyor. Sagcılann alelG· 

n • ye ennın . en~ sa~yor gilterenin Almanyaya göndereceği aualnamade müa- muşpır. . mum aFapıh adına almalarına mukabiL 
2 - Hitler, Almanyanm ıatemıı oldugu hukuk temlekeler meselesini açıkça ortaya ahp atmıyacağı Kızılay merkezı kongre huzuruna eolculara verilen unvan uHalk cepheei• clir. 

müaavabnı elde etmiı olduğu fikrinde midir, bu fikir- maUim değildir. önümüzdeki sene için çok yiiklü bir Bu iki zümre, biribirinin bunuc:anı· 
proğramla çıkmıştır. dır. Her nekadar, bunlardan bir kmm 

CcmiJCt 1935 yılı içinde bütün harp aağcılann dileği, Soıyaliatlerle IComnıu.t
ihtiyat malzemelerinin eksiklerini ta· leri hariç bırakarak bir «Milli birlik• VÜ• 

mamlamıştır .. İcabında hemen emre cuda getirmekse de, busünkü prtlar da· 
amade bulunacak kafi adette her türlü bilinde, böyle bir ameliyenin icrasında 
vesait hazırdır. muvaffakiyet temin etmek mümkUn eayıla. 

Ordu ve sivil halkımızı zehirli gaz maz. 
Komünistlerle bir itilifname imzaladığı için Sofulisin 
takbih edilmesi teklif ediJdi, fakat teklif reddolundu 

hücumları tesirlerinden kurtarmaya Çünkü bu tarzı harekete bilhaaa mua• 
yafa ölü bir şehir man- mahsus maske ve sair levazım imali nz olanlar mutedil fikirleri temail ve mem• 

zarası arzediyor için hükumetimizin büyük ve çok e- leketin aiyaai müvazenetini meydana se-
,, Atina 21 (Özel) - Parlimentonun müzakereler aabalı aut bete kadar devem ___ hemmiyetli yardımı ile cemiyet tara • tiren Radikal Soıyalistlerdir . 
iJ1nkü toplantıamda Komüııiatler ile bir etmittir. • Kudlla , 25 ( A. A. ) - Havas fından Mamak ta inşa ve tesis olunan Bu sebeple F ranaa, mühim bir ıalyul 
ftlWname imzaladıjı için Sofuliain takbih Nihayet 88 reye karp 165 rey ile tak· 
9'1Dmesi h•kkındaki takrir münakap e- bib teklifi reddedilmit, Sofulia parlimen· 

AJansınm muhabiri; dünkli gilniin az maske fabrikası fasılasız çalıfmak- ve içtimai imtihan seçirınektedir. Biraı 
ıiikôıı içinde g,.,.mi• oldugun· u ha· g ·1 · 'd ek b · tih b -'- ·=--,.--.,. ta bulunmuftUr. ı erı gı er , u un anın, efe•&Jf'e-

aDmiftjr. to riyuetincle k•lmıp. ber vermektedir. Miialilman lider- · tikbali il ilk d b' hld' ldaiun 
leri taraftarlarını siikünetlerini mu• Fabrika henüz yeni açılmıt olmasına .. e a • ar ar IH 

0 
• 1 Komünist Saylav Glimos ahali partia.I Bu müukerel• eanumda mecliste 

bafazaya teşvik etmişlerdir. Arap- ve elde lüzumu kadar mütt-hassıs ifçi iddia etmek, mü~alagaya tapmak demek mauna saylav Angilopoloı'un kendilerile , Ba,blıkan ile SofulİI hazar bulunmallllf
ID&zakereye ıirdiğini ve Sofulia ile yapalan lardar. lar, camilerde namazlarım kıldık· bulunmamasına rağmen günde 150 ıayılamaz. - Selİln Rqıp 1 

tan sonra biç hir hAdiseye mey· mask yapılması imkanı temin edilmi,- I 1 ltiWnaınenin de bütün tart1annı kabul et.. Yunan kabinesinin programı 
.-ı. füat Lmlaietl.dD SolaU. partW. Atina 21 (0...) - Parlameatoaan dan vermeden dağdmlflardır. tir. Bu miktar sittikçe artacaktır. Boğazlar meselesi ve talya 
pi tercih ettiklerini IByW..fttir. baPaldi cıla11We ...... ba M.labaı 

Bu iftaat parlimentoda biylk ........ ka ....... pi'Op'WI olmpcaldw. Prac· 
,._.. uyanıhrmaf, Çaldaıü Komiiniltlerle nmm mftmıkaıaımm Ye itimad ...,miD pa

lalakere için Ansilopolos'a salibiyet ver-
0

zarteaiye kalma• mubtemelclir. HiikGme-

111..tiiini IBylemittir. Çalclaria ile Kafanda- tin ~et alacaima !N!hakkak nazarile 

Hayfa, Tulukaram veAmman'da Kızılay üzerine dü,en sulh hizmet- Lndra, 25 (Huıuet) - lta'7a hükG..f 
bir takım ntımaYitler yapdmlf lerini de ve her yıl olduğu gibi mutat meli, Türkiyenin boiazlan tahkime alt no-I 
ise de ciddi hiç bh li:a_rgapllk ol- ı 
mamlfbr. Hayfa'da Yahudi ma- tcfkat ve hayırhalığını yapmıtbr. Yan- ,talana henüz cevap vermemiotir. talya no·, 

• arumlla fiddetli bir mimabıa olmutr bakılmalrtadD'. 

hallesinde çıkan yangın bllytık ha• gın, su baskını, kuraklık, zelzele, hu- taya cevap verecektir. Fakat cevabın ne 
urlara sebebiyet venniftir. talık ve iaşe darlıklarına uğrayanlara .mahiyette olacağı henüz malCim deiildir. ı 

y ahudi mahafili, vaziyetin an- el uzatmıtbr. 

ltalga - Mısır 
Ademi tecavüz 
Misakı/ 

lngiliz gazeteleri buna 
ihtimal vermirorlar 

Londra, 25 ( A. A. - "Newı 
Chronicle,, gazetesi, talya tara
fından bir ademi tecavllz misakı 
akti için Muır hilktlmetine yapılımf 
olduğu iddia edilen teklif hakkın
da diyorld: 

"Her halde bir yanlqlık olsa 
ıerek. Bu havadis lngiliz - Mı
aır milzakerati emumda lngi
lizler ilzerinde bir te.tir ic
ruı mabadile Kahire gazeteleri 
tarafmdanuydurulmUf,ortayaabl· 
llllf bir_pfia~ bafka birfey de
lildir. Habefitanm hali gözlerinin 
lnllnde bulunan me.s'ul Mısır ma
laafJlinin daha pek yakınlarda bir 
çok muahedeleri ihlAI ebnİf olan 
bir memleket ile bir muahede ak
tine blylk bir ehemmiyet atfet• 
miyecelderi tabüdir.,, 

Bir haftada yakalanan 
kaçakçılar 

Ankara, 25 ( A. A.) - Geçen 
bir hafta içinde giimrllk muhafaza 
lrgO.ii 99 kaçakçı, 258 kilo ~m
rük kaçağı, 540 kilo inhiur ka· 
çağı, 40 kilo afyon, 908 kilo buğ
day, 2l00 defter aigara kAğıdı, 
1983 çakmak lafl, 55 alhn, 2234 
Tlirk lirası, iki tilfek, llç tabaca, 
44 mermi ile 60 kaçakçı hayvanı 
ele geçirmiştir. ------

Avusturyada Yahudi dUşmanhgı 
Berlin 25 (Hususi) - Avusturyanın 

111uhtelıf yerlerinde yahudiler aleyhinde 
nümayi ler baılamııtır. Bu nümayiılerin 

pıı ıı çtikçe fiddetini arttıracaiı anla11h· 

Türk ressamlarmı davet 1 • ) kana ve asudeliğe doğnı istihale Göçmenlere yardım serviıi bu iti n g 1 i z etmekte olduğunu beyan etmekte-
dir. Fakat Araplar, talepleri ta- muvaffakıyetle bafa?IDaktadır. Sirke- l.r ~ ~~Hdua~~) -.Bula•.r~ 

Parl A m t d mamile is' af edilmedikçe ailAh- cideki aşevi İstanbul limanına gelen ar • a a U' ~elllll ........... 
a en o~un a lanm bırakmam•-'• azmetmit ol- göçmenlerin iatclerini temin etmekte- =-· ~ ~tir™ ............... 

v • b• • dil duklanm temin eylemektedirler. dir. Ayni zamanda açıkta kalJtnları da aya ave ' 
ı em ır grup tesıs e iyor Mo.IGman liderleri, hatb hare- ka 1 1 l · k ed' B 

ketlerini tayin ve tesbit etmek pa 1 yer ere yer cttırme t ır. u Kadm doktor aleyhindeki dava 
Londra, 25 (A.A.) - Parlimento- lizere buglhı bir toplantı yapacak- ~vde 2018. göçmen ~fC cdilmittir. Ge: Ankara 25 (Özel) - Doktor Fatma 

nun muhafazakir azumdan bir ço. (ardır. lıbolu lzmıt ve İzmırde de •vlerı Arif aleyhine açılan dava doktorun huta· 
iu, yeni bir pup letkiline karar v• • Yafa, 15 (A.A.) - Havaı teşkilatı vardır. biı dolaJllİJle batka aiDe blnılalautbr· 
miflerdir. Bu pubun pyesi, manda Aj8DllDm muhabiri, Yafa tehri- Oyun kağıtlarından mühim karlar 
m--·' •--•- ol •-&- ıt'!-- mn' •1n bir belde manzaran ·-- t · ed'lm kted' M d 1 _,. .... 0111111&8C8lllll'. _ .. .,, man - v •r emm 1 -~ .. ır. a en . ıu arının Bütçe müzakeresi 
altmclaki memleketlerin menafii ile ıetmekte olduğuna haber vermek- eatıtı her gun yukeclmektedir. Kara .. '"'-· · 

-·ı -'--'- ı. ,_._ ıt'!-- tedir. Ticaret. Yafa'da tamımile h' d -'--- b' Ankara 21 (VRI) - ~ n Ad. me, .... uuua& o CBllWI'. wup, man- fel irlUIUfb 188r ma en suyunun y1UW1 ır za- ~ bütçel • il eliler bam IMltçeleria Ea-
da aalıibi olan devletlerin bu memle. ce a r. manda cemiyetin caaslı bir vandab o- ..:......,..;.:: .:..U....ı bibqdr. ~ 
ketler üzerinde hüldimranhk haklannı • • A lacağı anlatılmaktadır. ima...._ Kamutay bersUn topl-ac:.lr. 
tam olarak tem etmeie ve bu hakkın Hıtlenn umumı affı Yavrularımızı mektep uralannda biltçeJi müzakere edecektir. 1 
batbJarma devredilmesi İçin ıirifile • Berlin, 25 (A.A) _ M. Hitl ve küçük yatlarında ,efkat ve hayır - , 
~ ._. t6rlü tefebbüae kartı koyma- bir af kararnamesi imzalam..:: hahlık hisleri~}~ ~~ti,tirmeğe .~lıf811 mıftır. Aza mevcu~u buaün 32 bine 
p çahpcaldlr. Affedilecek pnlardır. gençlik demegı dort Yatını bıtırmck çıkmıftır. 64 fUbcsı ve 444 demek ko-
Grubun Amerynin riyaseti akma 1 - Nazi idealine kal'fl fazla üzeredir. Semerelerini vermeye ba,Ia- lu vardır. 
.-eriımeai muhtemeldir. gayretkctlik g61termek için ka-

Grubun miimeuın.i, manda altm- nunlar ahklmını ihlAI etmİf olan
da bulunan memleketlerden yalnız fi. lar. Yalnız katil irtiklp etmif 
liltine ecnebi muhacirlerin kabul edi • bulunanlar ın:nst~dır. 
lebil 

.. • • be etmekteclirl. 2 - Nazı teşkilltlan hakkın-
ecesmı yan • da lisanen tecavllzde bulunmut 

• d f rk 1 olduklanndan dolayı mahk6m 
Bulgarıstan a .ı acı arm edilmit olan killlSeler. 

gayreti 3 - Bizzat M. Hitler ve Nazi 
5o1ya, 21 (Hmuai) - Bir kat sün· rliesasına hakaret etmİf olanlar. 

d• beri aablk faka lid•l.-i y..Wen U. 
yul faaliyete seçmİflerdir. 

Filibecle 20 kadar fırb lidsİDİD nU. 
maJİfli toplanhlı sabatanm miidabalesi O. 
zerine akim k•lmıp. 

DabiJİ)'e Nasın, pselecilere liclslerin 
IMitün u,ul faaliyetine raimen farkacalak 
devrine döaiilmiyeceiini bildimıittir. 

Bulgar krah Türk ataşesini 
kabul etti 

Sofya, 25 (Huauai) - Kral, nvelki 
sün IU'ayda Sofyadaki T'drk atafell Ne
cati Sözeri ile yüzbap Kemal Çakm'ı ka
bul ederek kenclileriJe bir hayli söriiflnüt
tiir. 

Varşovada Föniksin emvaline 
haciz kondu 

Varoova, 2S (A.A.) - Bugün neıro
lunan bir kararname ile Fönika tirketinin 
Polonyada bulunan bütün emvaline ve 
hazineden alac:aklanna. müemmen hakla· 
n korumak için vaz'ıyet edilmiıtir. 

Bulgaristanm bir isteği 
Paril 25 (A.A.) - Bu akoam diplo

matik mahafilde aöynildiiine söre, Bul 1 
garistanın Saint Germain (Nöyyi olacak) 
muahedeainin tadilini iıteyeceiien dair 
Sofyadan ıelen haberlerin teeyyüt etmek
te olduiu lnb'Du mevcuttur. 

- Evde, Avrupai bir hayat yaııyoruz. 
- Y L. demek kavıa. prültü ıada sidiyor. 
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la 
Galatasaraylıların 

1936 pilavı 
Galatuan.yhlar Cemiyeti idare 

Heybeli camii 
Heybeliadada yapılacak olan caIJlİ ~ 

in nıünakasası evvelki gün İstanbul 
Vakıflar Bcwmüdürlüğünde yapılmış 11 

tır. On, on beş gün içinde camiin ya• 
pılmasına başlanacak tar. Madam Sellier 

·Şehrimizde 
Fransız Radi· 

kal Sosyalist par
tisi mensuplann
dan ve F ranaa -
~un Akvam Ce
miyeti Terbiye ve 
İçtimaiyat Komi -
tesi azasından 

Madam Malatere 
SeUior dün aabah 
Bandırma yoliy
Je tehrimize gelmiştir. Madama 
mihmandar olarak Hariciye Vekaleti 
memurlarından Haydar refakat etmek
tedir. HükUınctimizin resmi misafiri 
olan Madam Sellier yann akşam An
şam Ankaraya.giderek hükumet mer· 
kczimizi ziyaret edecek ve tetkikler • 
de bulunacaktır. 

1 
Beş orta mektep 

açılacak 
\ 

Maarif müdürlüğü IAzım~ 
gelen tedbirleri aldı 

At • J k heyetinden: Galatasaraylılar Cemi • 
ınaua i yeti 1936 yılı için 31 Mayıs pazar gü· 

'r. V • nünü Galatasaraylılann pilav günii o-
l. ıp .n.ongresı larak tesbit etmiştir. Her yıl olduğu ai- Arastada hafriyat 

15 Nisanda bi, bu yıl Cla Galatasaraylıların bu Geçen sene Sultanahnıette Aras~ 
Atinada topla an'anevi pil!vı için l8zımgelen dave- sokağında hafriyat yapan ~keolojf 
lanan beyn.elmi- tiyeler basılmıf ve dağıtılmaya batlan- profesörü Bakster mesaisine tekraİ 

l lel Pataloı'i Kom- mıftır. Yemekto bulunmak istiyen batlamıştır. Arasta sokag"' ındaki eser'_ 
1 . b .. t'' Gal hl . t1n ı -stanbulda okuyacak çağdaki çocuk- pare koniJ'esine u un atasaray ar, cemıye , s • lor bu yıl içinde tamamen meydan'l' 

lar seneden seneye artmakta ve her f - Ak ·1 tiklal caddesinde, Saray sinemasının çıkarılmış olacakbr. 

k pMrohesor 1 bitişig"' indeki V!Lenbura apartunanı • sene yeni yeni me tepler açılması t rı'ya- UJUJ • 
u arın b. alı k · d d · 1 ·· .. d k zarureti hasıl olmaktadır. Önümüzde- . d . . k nın ır numar mer ezın en aveti- ş yuzun en avga 

ıetın e ıttıra e- l · · 1 b·ı· 1 
ki sene içinde ilk mekteplerden me- d he . · ye erını a a ı ır er. Cibalide Taşçılarda oturan araba a84 

zun olacak talebenin mecmuu büyük e~ tıp yetım~z Galatasaray liaesinde yenecek olan riicülerinden Şükrüyle Sulatnselirn~ 
bir yekWı tutmaktadır. A~ınadan . şehrı- pilavdan sonra, Galataaaraylılar toplu oturan aürücü İbrahim it almak met-' 

Bunun için önümüzdeki •ene için .. rnıze d6nmüf"' bir halde Takaimdeki Cumhuriyet ahi· lesinden kavga etmişlerdir 
de bir çok mıntakalarda yeniden orta Doktor OperatUr tür. Heyet meya- desi~e giderek Abideye btr minnet çe- İbrahim Şükrüyü bıçak!: aol böğ~ 
mektep açılmaama karar verilmi~tir. ~ahri Arel nında bulunan lengı koyacaklar~. rünClen yaYalamıPllhr. Yaralı hastane 
. Açılacak olan bu orta mektepler profesor operatör ~ ~i Arel bu I hi ye kaldırılmıf, lbrahim yakalanar 

Oeküdar, Kasım~ Bakırköy ve di- kongre hakkınd.a demı!tir ki: .. Milli müdafaa veklleti a ey ne tahkikata ba\ılanmışhr. 
ier iki kazada olmak üzere 5 tanedir. «- Kongreyı haJ bızzat ve meclisı bir dava 
Bu mekteplerin önümüzdeki ders yılı me~·us~ binasında açtı. Bizden pro - Harbiumumi aenelerinde ibrama 
içinde açılması ve tedrisat yapılabil • fesor Akıl Muhtar Kalaazar, keza . . Şah' 

Maliye ile belediye arasmdald 
ihtiliflar T file Sa .. ) eli .. "} bi K' vapur acenteame aıt ın vapuru as-

A · · · t mesi için maarif müdürlüguw" tarafın - ev g am, na r goru en r ıs· k k' tah · ed'lm' · B vrupanın tanınmı' ıçtımaıya pro- d . d.d db' l lın ak d tila Ihsan Şükrü kuduz doçent Mus- ert sev ıyata sıs ı ı~. u Belediye ile hazine arasındaki da ) 
f - l · d I M d S ]li A an şım ı en te ır er a m ta ır. • • · d' Milli" M"d f V 1_aı a1 Ih h ıı· . . '·· esor erın en o an a am e er n- tafa Şevki ile d kt KA il d b acente şım ı u a aa eıuue • ~ ann su an a ı ıçın esas hazır,.,. 

k 
o or am e e azı . d Şahin • • . bed li . ·ı 

aradan dönütte Bursada ve şehri - meseleler üzerinde tebliğlerde bulun- tin en gemıs~m e ıcarı ~k~ olan. bir komisyon !sşkil eclı 1 

mizde tetkiklerine devam edecektir. Denizde yangm du1ar. Kongre çok ka1aba1ıktı. Her mil- tut:ırı olan 300.000 lira~ dava etmek- DlJftı. Komısyon matlup maksadı te • 
Evvelki gece saat 21 de Bebek açık- }etin delegeleri kongre münasebetiyle tedır. Bu davaya 4: ö.neu hukuk mah- min edemediğinden hazine ile beledi' 

Fransız muhabere gemileri gitti larında şamandıraya bağlı bulunan A- ayrı ayrı nutuklar söylediler. 4 gün kemesinde haşlanmuıtır. ye arasındaki ihtilafların da. evka.fW 
Limanımıza gelmiı:ı olan Fransız merikan sefarethanesine ait motörde süren kongrede Yunanlı1ar tarafından A I k kt I . d t ftl ":lediye arasındaki davaları halletmı1' 

•• • T 'k' bir yangın çıkmıı:ıtır Moto'"ru'"n ate~çı's'ı . b' T '' . . .. z 1 me ep erın e e ş ugra~an hakem heyeti tarafındaıt. mustemleke filosuna mensup ı ı mu- T • T bılhassa ız urkler çok ıltıfat gor - T 

habe · · d.. k Akd · Ahmet İbrahim elinde bulunan gaz d''k K d v] d l 4 Yabancı ve azlık mekteplerinde ha- ha11edilmesi kararlaştırılmıştır. re gemısı, un a şam enıze u . ongre agı ma an evve . 
.. 'h ı· d l lambasiyle yattığı yere giderken lam- t zı yolsuzluklar ve vergı kaçakçıh~ı 

muteveccı en ımanımız an ayrı mış- ba 1. d .. .. sene sonra yapılacak içtimaın talya- Iclı "' hakkınd 'f 'hba 1 Dimitri tevkif edildi 
lardır e ın en duşmuş ve parlamıştır. Ah- d ] k l Jd yapı gı a maarı e ı r ar 1 

· met fbrahim ate~i söndürmek iseterken 8 yapı ması arar .~ştırı ı. .» vuku bulmuştur. Maarif müfettişleri Evvelki gün 3eyoğlunda iki bakka1ıı 
Alaturka konser ~ iki elinden yaralanmıştır. Yetişen deniz Ko~grede operator .~ah~ı de bazı tarafından bu hafta içinde bütün az - lın biribirleriyle kavga ~ttiklerini "• 

itfaiyesi ateşi söndürmüştür. Tayfa hususıyetler arzeden kıtılatıkler hak • lık ve ecnebi mekteplerin malr vazi • Dimitrinin bakkal Eftanipolusu öld~ 
Musiki San'atkarları Cemiyeti Ahmet İbrahim Beyoğlu Zükur has • kında çok (?ayanı dikkat bir tebliğde yetleri tetkik ve teftiş edilecektir. mek kastiyle üç el silah attığını yat ' 

Çaıışamba akşamı saat 21 de Sa - tanesine kaldırılmıştır. bulunmuştur. m1ftık. . 
ray _ainemasında alaturka bir konser A"'" .. Ayasofya parkı Vak'adan sonra kaçan Dimitri POll 

· d·ı · ı gacamu A f .. • · dak' h ı· t f d k ı b' · · ınu;1 tertıp e ı rn~tir. Bu konsere stan - Bir kadm, iki kadım yaraladı yaso ya muzesınm yanın ı a- uı ara ın an ya a anmış, ırıncı 
bulun en yüksek alaturka saz san 'at • . Evk~f i~aresi ... İstiklal ~a~desi üze - rap ve metruk k:İ!Jlle8izler yurdunun tantik karariyle tevkif edilmiştir · 
karları 25 ki,ilik bir takımla iştirak e- Pendikte lsmetpa~ caddesinde Ha- rındeki Agacamıı bahçesının duvarla- yıkılarak binanın azametiyle mütena· 
decekler ve o gece Beyoğlunun maruf tice ile gelini Fatmanın komşuları Şe- rını yıktınnaktadır. Duvann yıkılma- sip bir park haline konulmam kararla,- Türk Alman ticaret muahedesi 
azlı 1 k rife ite aralarında bir arsa meselesin- b b' b"'t~ ·· k · s müessese eri apalı bulunacak • eının se e 1 u un camıı ~paması ve tırılmıştı. Müddeti bitmek üzere olan Türk ı 

lardır. den dolayı devam eden bir ihtilaf var- caddede~ ~eçenlere fena bır manzara Bu husutaki proje ve planlar müze Alman ticaret muahedesinin yerln3 
Eft l Sadi B kA B' d mış, evvelki aün bu üç kadın gene bu arzetmesıdır. bel d' . 1 t fı d h 1 cak l . h d · sas~ 

b~ ya ... ve l este 'lmar. ımen l e meseleden bir ağız kavgasJ,..ııYapmıslar- D . d . ve e ıye mımar arı ara n an a • yapı a o an yem mua e enm e 
ayrı ırer programa seçı ış eser er d · uvarın yerme emır parmaklık zırlanmıstır. Yıblma ve temizlenme larını hazırlamak üzere şehrimize Stı 
okuyacaklardır. Sporculardan nıürek- ır. . ..... yapılacak, cami tamir edilerek boya- işine bu~nlerde başlanacaktır. Bah - len Almat ticaret heyeti bugün AA' 
kep bir Zeybek gTubu da geceyi bir Bu kavgada Şerife eline geçırdıgı nacak ve meydana çıkarılacaktır. Ca- çede bir de büyük havuz yapılacakhr. karaya gidecektir. 
kat daha neşelendirmek için milli bir toprak küreğini olanca kuvvetile miin avlusu güzel bir bahçe haline -----------
danslar oynayacaklardır. Hatice ile Fatmanın başına indirmiş - konulacakbr_._____ Seherin cesedi Beş ağır ceza mahkem·esi 

Çocuk bayrammm Uçüncfl günü 
tir. Bir otomobil kazası Anadoluhisarında portakal tüccarı kaldırlldı 

Yaralı kadınlar gelen komşuJar ta- İbrahimin hizmetçı.'si iken kaybolan G l'b I B' B d Go"rı' 
Dün Çocuk Haftasının üçüncü gü

nü olmak münasebetiyle mekteplerde 
bir çok müsamereler ve eğlenceler ter
tip edilmiAI• miniminiler neş' eli vakitler 
geçirmişlerdir. 

f d 1 · ··•·· "} k ı Taksimde Turan caddesinde oturan h . e ı o u. ıga, an ırma, ra ın an ev erme go .. uru ere yara arı ve nihayet ölüsü bulunan Se erın ce-- M K l k l d k' .. r 
sarılmı~tır. Şerife vak.'adan sonra kaç~ Haçik kızı Hayganoş dün İstiklal cad- b l b' . . ema paşa aza ann a ı agı 

T d . d b k ] sedi ba asınm ta e ı üzcrıne yann hk l . lA .. d'I · t ' Bu 1'91 
esın en ir a dmmdan diğer kaldı- .. T bb za ma eme erı agve ı mış ır. . 

mezardan çıkarılacaktır. Dün ı ıad- l · t d l B 1 k s'ır a• 

Saat 9 da Eminönü mıntakasındaki 
mektep talebelerine Ferah tiyatrosun
da güzel bir müsamere verilmil;Jtir. 

" Tan ,, iki yaşmda 
«Tam> refikimiz iki yasma basmıs -

tır. Kendisini tebrik eder~ muvaffakı
yetini dileriz. 

Kuruçeşme kömür depoları kapatıldı 

Kuruçeşmede kömür depoları civa- den bir aya kadar bir müddet zarfında 
rında oturan Salih Münir bundan altı boşaltmalarını tebliğ etmiışlerdir. 
sene evvel mahkemeye müracaat ede- Kömür depoları İcra memurları ta
rek bütün kömür depolannm aleyhine rafından resmen kapatılmış ve kö
bir dava ikame etmişti. mürler başka bir yere nakledileceği 

Beş senedenberi muhtelif safhalar zaman da gene memurlar hazır bulun
geçiren bu uzun ve entresan dava ni- duğu halde depoların açılacağı depo 
hayet bitmi~ ve dördüncü hukuk mah- sahiplerine söylenmiştir. Dün Kuru -
kemesi Kuruçeşmedeki depoların ka- çe,menin bir kilometre murabbaı için
patılmasına karar vermiş, temyiz de bulunan 21 kömür deposu kapatıl
mahkemesi de bu kararı tasdik etmiş- mıştır. 
tir. Depoların kapatılma i.şini gören Kuruçeşmeliler, dün senelerdenberi 
ikinci icra memurları dün sabah Ku- dillerde destan olan ve yılan masalı 
ruçeşmeye giderek depo sahiplerine kadar uzayan bu dertten kurtuldukla
depoda mevcut kömürlerini on gün • rı için adeta bayram yapmışlardır. 

rıma geçmek isterken 2374 numaralı .. za arın emaye ava arını a ı e 1 

b I l d k lrn 11 müessesesi ögled.en sonra kapalı ol- ... ahk . .. kf Bu 1'A1 
otomo i atın a a ıştır. Hayganoş duğu için ceset mezardan çıkarılma - gırl ceza mdl' etmeks~l~tıorece lıhr. l uktJ, 
vücudunun muhtelif yerlerinden ya • . . za arın a ıye es ı a ; su , ı 

l mıstır. Mezar açına ameliyesı yarın hak. l '·ı b' d "dd i11 
ra anarak hastaneye kaldırılmıştır. ya~ılacak ve ceset yarın morga nakle- ve ce.zda 'bım terı le cak.ırt e mu e 
Kaçan foför aranmaktadır. . mumı en ı are o a ır. 

dilerek otopsi yapılacaktır. Cesedın 

nakli masrafı Seherin babası ömer Deniz müsabaka imtihanları 
Kadın yankesici Hilmiye ait olacaktır. Adliye icap eden D . 11 .d . f d Al~ 

C h d ı 1 hk
.k ğı • • ··dd · . enızyo an ı aresı tara ın an 

i angir e zmirpa as apartımanın- ta ı atı ~aptı ıçın mu eıumumı - .. d .1 k l b · J1l 
~ l'k · ı·· ·· k · d manyaya gon erı ece ta e enın 

da oturan 55 yas:mda Aliye dün Emin- ı otopsıye uzum gorrneme te ıse e b k . 'h 1 d" O k '' r'\..J " . .. .. sa a a ımtı an arı un, rta oy LI"-.. ·· ·ı T k · d b' d'w• Seherın babasının arzusunun onune . t onu ı e a sım arasın a ın ıgı tram- w , ,. l d ... niz Ticaret Mektehınde başlamıştı 1 

d 
. . geçmege kanunen ımkan oma ıgın- l . -1' ]""' 

vay a çantasının ıçınde bulunan 101 d d' d k l mtıhanlara bu sabah da devam ecıı - ı 
1. . an cese ın mezar an çı arı masına . 
ırasını çaldırmıştır. Yapılan tahkikat .. d d'l . . cektır. 

musaa e e ı mıştır. 
neticesinde parayı sabıkalılardan Mu - --------------

Şehzadebaşı 
zaffer kadının çaldığı anlaşılmıştır. Bugün TURAN tiyatrosu 

Muzaffer yakalanarak hakkında tah- YILDIZ sı·NEMASI Nattlt - Halide 
kikata başlanmıştır. Bugün matine 15 te 

gece saat 20,30 c.Ia 

Nöbetçi 
Eczaneler 

İstanbul cihetindekiler: 

Aksarayda (Ziya Nuri), Alemdarda 
(Sırn Rasim), Bakırköyünde (İste • 
pan), Beyazitte (Sıtkı), Eminönünde 
(Benason), Fenerde (Emilyadi), Ka. 
ragümrük'e (Arif), Küçü"kpazarda 
(Hikmet Cemil), Samatyada (Erofi
los), Şehremininde (A Hamdi), Şch
zadebaşında (İsmail Hakkı), 

Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada (Hilal), Hasköyde (Yeni 

Türkiye), Kasımpaşada (Turan), Sa
rıyerde (Nuri), Şişlide (Şişli), Taksim
de (Galatasaray, Venikopula). 

Oıküdar, Kadıköy ve Adadakiler: 
Büyükadada (Merkez), Heybelide 

(Yusuf), Kadıköyde Modada (Moda) 
Altıyolda (Merkez), Üsküdarda çarşı 
boyunda (Ömer Kenan). 

Yaz mevsimini açıyor : 

JOBN BOLES ve 
ANN BARDING 

tarnfından emsalsiz bir surette 
yaratılan (Unutmayan Kadın) 

filmini geçen 

SEVEN KAOIN 
Fransızca sözlü film başlıyor. 

Duhuliye 25 kuru' 

Cemal Sahir birlikte 
ŞEN DUL ~ 1 11 

~~~~~~-__.....-. 

fıı11nbul Beledigesi 

ıehir1Yyatrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 

Tepeb~ Şehir 

Tiyatrosunda 
Bugün 

gündUz saat 1=> te 
akşam saat :.W de 

TOSUN 
Türkçeye çeviren 

S Moray 
Komedi ll perde 

DehAda birbirine rekabet eden iki yıldız ... 
Orijinal ve gayet ihtiraslı ve hareketli bir film ... 

BiR GECENiN ISKANDALI 
fiansızca sözlü aşk ve neşe, METRO -GOLDwY-N - Mayer filmi . i 

CONSTANCE BENNETT ve KLARK GA BLE ıin en güzel ternsıl 
Bu hafta M E L E K Sinemasında . 

muvaffakiyetle devam ediyor. tıaveten : KEDİLER ve PtıJÇLER renJd• 
komedi. Bugün saat 11 de terıziHHlı maline. 
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HABERLE 
• 7 Bayram Gününde ı Makale: 

MEMLEKET I OCUKveMUH i 
• 

Nizipte imar Faaliyeti 
Para Olmadığı İçin Su Ve Elektrik İşi Başarılamıyor, 

Bu Yıl Zeytin Mahsulü Pek Fazladır. Kasabaya 
Bu Yüzden 200 Bin Lira Para Girecek 

Elazizde Belediye 
Faaliyeti 

Yeni Caddeler Açılıyor, 
Parklar Y apıbyor, Sıhhi 

Tedbirler Alınıyor 
1 

Elaziz (Özel) - Elaziz belediyesi
nin 936 bütçeai teabit edilmiftir. Bu 

k. b" 1 sene ı utçe geçen seneye nisbetle 17 
bin lira fazlasile 97 bin liradır. 

Belediye dar 80kaklan genişletmi
ye haşlamıştır. Bu ıene şehre su geti
ri\ecektir. Kanalizasyon yaptırılacak, 
mezbahanın yeri değiştirilecek, f stas· Çocuk muhanir için en zengin bir i.l
yon caddesindeki evler istimlak ~ile- 'ham kaynağıdır. Doiduğu cfinden, erkin
cek, yerlerine park yaptırılacaktır. Is- tik çağına eri~tiii ana kadar her hareketi, 
timlak ve par kinfaatı ba~lamı~tır. her tezahürü, Pirlerin. hikiyecilcrin acve 

Nidp Belecli.Je pzinoıu Bütün esnaflar çalıştıkları zaman seve terennüm n tasvir eyledikleri bir 

Nizip (Özel)- Kasabada büyük bir dütünülmektedir. Mevcut tesisat bir zarfında beyaz gömlek giymeğe, sat - mevzu teşkil eder. 
imar faaliyeti başlamıştır. Kazayı vi- müteahhide ait olup kasabayı tenvire tıkları mallara etiket koyrnıya mecbur Muharririn nazarında çocuk. sabahın 
IAyete bağlıyan fOSenin Batal ile Ke • kafi selmemektedir. Belediye büyük tutulmuşlardır. safhğından, bahaıtn . taravetinden, çiçek-

fercebe1 arası yapılmakta ve 936 yılı bir makine getirtmek ve mevcut tesi- Adapazarrnda Kaçakçıhk lerin renginden, kuşların cıvıltısından, 
1 · · ' i --'· d l ak · b 1 d denizlerin rakit yüz.ünden, saba rüzgarının içinde bütün yo un tamm ıç n ~• • satı 1atm b m içın e e iyeler banka- Adan:."'arı (Ö:zel) _ Budaklar ko"- d h 

1 
h 

k ,...._ ılık nefeslerin en da a ııüzc , da a munis, maktadır. Bu yolun ehemmiyeti pe sından istikraz yapmalı dü~ünmüş; ve yü şosesinde bir araba içinde lJ 1 ki- daha cazip bir vnrlıktır. Gülüıü iç açar .. 
fazladır. Urfa ve Blreciğe geçecek fakat tesisabn başarılması için bir çok lo ka k t"'t" ·-'-~l ı tır. Kaçak- agvlaması -ekseriya bir istırap ifade et-

d k ki 1 Y l b f t l" mlar ·ı ... "ld••V•• d ça uun y~anmş 
olanlar bura a ona ar ar. o ' u enn uzu ı erı suru ugun en k t Y l k 'bat t'cesı'n memekle beraber- yürek parçalar.. e· 

b .• .. .. 9•.) çı açmış ır. apı an ta ı ne ı -
sene çok bozulmuştu. te~e busunu ,,6 ya bırakmıştır. Bele- d b k k l w b' eh k t fı meldeme.ai bir semboldür. Hayreti, acvin· • 1' L-- . • • f . . e u aça çı ıgın ır s e c ara n -

Kasaba içinde de ımar faa ıyeti ua.11· dıye reısı zzebn Ankaraya gıdcrek bu d ld v l l ' f ·u · mey ci, safiyeti, zekiiaı ayrı ayn hayranlık uyan. · .. ı· '-- __ '- · . . be . an yapı ıgı an aşı mış, aı erı -lamı.ştır Yedi hın kusUr ıraya Çl&aeö1'. ışl ıona erdırmesı klenmektedır • d k l 'h . hk mesi dıran, gönülleri heyecanlandırnn vakıalar· 
· .. · · 'im k d' ah k' ana çı an mış ve ı tısas ma e -olan sebze halı mşa edı e te ır. Kazada tr om te~ ılatı vardır. Halk k d'lm' l d' dır. 

1 b 1 d. f l . . ne sev e ı ış er ır. 
Dört bin liraya çıkmıf o an e e ıye trahorndan aza mustarıptır. B l'k ı_ L k'" .. d d zı' İsma Garbın vo C::-rJun en büyük mütefek-. . . . . .. ey ı ar.ışın oyun e e ga - .,,.. 

gazinosu üzerıne hır kat olara~. helc:aı- . Bu yıl zeyt~n m":11sulil fazladır. Dort ilin evinde l O kilo kaçak tütün yaka • kirleri, §8.irleri, nesirleri, kendi dehaların · 
Ye dairesi yapılacaktır. 936 butçesıne hın ton tahmın edılen rekolte kasaba- l t dan çocuğa pay ayırmışlaıdıı. Ve bunlar 

1 . anmış ır. 
tahsisat konmuştur. nfaata yakında ya iki yüz bin liradan artık hır servet - - -------- çocuk ruhunu, çocuk kalbini, çocuk duy. 
başlanacaktır. ietirecektir. Esasen nefsi kasabanın en Bir Camii Soydular gulnrını daha iyi anladıkları, bunlarda, her 

Belediyemir:in 936 faaliyet progre.- mühim ihraç maddesini bu mahsul t~- Ö Alan göze görünmeyen daha ba~ka hususiyet-
k l k d . Adapazarı ( zel) - cuma !er k~feylcdik.leri için, kendi evli.tlariyle 

roma pazar yerlerinin fsIAh ve tanzimi İ etme te ır. ko"yünde camı"yc hırsız girm1~. 6 kilim 
,. beraber alelıllalc çocuklara kar§! yine ba§

de dahildir. Belediyeye yılda doku:ı Nizibin ehemmiyetli ihtiyaçların - çalarak kaçmıştır. Hırsız aranmakta - ka türlü bir sevgi, bir saygı beslemiı ve 
on bin lira varidat getiren pazar yer • dan birisi de sudur. Fakat tesisatın faz- dır. bunu eserlerinde ıöstermi§lerdir. 
!erine büyük ehemmiyet verilecektir. la paraya lüzum göstermesi, teşebbüs-

Elektrik tesisatının genitletilmesi de leri tehir eylemektedir. Yalvaçta ŞiddeUi Bir Fırtına 

k 1 Yalvaç {Özel) - Burncla şiddetli 
lzmir tramvay direktörUnUn l Atatürk hey e i bir fırtına o1muf. kazaya 20 kilometre 

muhakemesi uzaklıktaki Sağır köyünde 150 çam a-
lzmir, 25 (Son Posta-_ lzmir e. Gemlikte büyük tezahü- ğncı yık.ıl~r. Kasabada da bir çok 

Jektrik şirket{ ınüdür V• mümessili ratla açıldı ağaçlar kökünden yıkılmıştır. 
Sol Gormezano, gümrUk wife ka- Gemlik (Özel) - Atatürk heyk.e- e· G B ..... ld 

li büyük tezahürlerle açılm~tır. Mera- Sakaryada il" enç ogu u 
nununun yedinci maddesine iıtina - -ır (.x. ') 1 buld 

haJ 1 ıimde belediye. ınuallimler, Halk Par· Adapazarı vzcı - stan a ev-
den gümrükten muaf olarak ft o U• • l T' o.ı- li bulunan Adapazarlı Mehmet og·lu . • 1 d tisi, genç er, ıcaret aası namına 
nan demir malemeyı tahııı 0 un u .. - ı ı ·· '- · '-ö ı de le lsmaı'l C!-'--rya kenarında Trabzanlar · ı· l soy ev er ıoyıenmıf, a yer n ge n .;:Ja.1r.U 

iu yerlerde kullanmıyarak ~ız ıce p - davetlilere büyük bir ziyafet verilmiş - 1':öyü h<>Ca8ı olan kayın pederi Halile 
yasaya çıkararak ~a~mak •uçıle lhtiaaı tir. Geceleyin belediya önünde ten • misafir gitmiş. bir gün Sakarya dere -
mahkemesine verıldı. tikler yapılmıf, heykelin kaidesine bir sinde yüzmekte iken kuvveti kesilmiş, 

Tahkikata el atan lhtiaae mahkeme- çok çelenkler konulmuttur. boğulmuş, ölmür!tür. 
si sorgu hakimliği, tramvay fİrketi di- • 

rektörü Sol Gormezano'yu 1918 uyı- Kuşadası Gençleri Bandosu 
lı kanunun birinci madduinin E fık '\ 
rası delaletile 25 inci maddenin ikinci 
fıkrasına göre toziyesini lıtiyerek mah
kemeye sevketmiştir. 

Şirketten, ,,imdiye kadar S:ümrüksüz 
olarak ne kadar hurda demır malze • 

mesi celbettiAi sorulm1ı1ttur. Verilen 
malumata gör• piyasaya çıkarılarak 
satılan eşyanın gümrük re~mi 35000 
liradan fazla tutmaktadır. 
Suçlunun muhakemesi 4 mayıı ta~ 
rilıinde yapılacaktır. 

lzmirde bir idam kararı 
Aydın, 25 (Son Posta- - Geçen yıl 

Bozdoğan kazasının A1amut köyün· 
de Bahar isminde genç bir köy kadı • 
nım öldürmekle suçlu ayni köyden 

Kufadau (Ôzel) - Kuşadası gençleri her sahada olduiu gibı musiki sa . 
hasında da muvaffakiyet göstermektedirler. Gençler aırf kendi aayret ve e
meklerile mUkemmel bir bando takımı vücuda getirmiflerdir. Fırsat bulduk
ça eski bir müzikacının nezareti altında ders almakta ve çalgı kabiliyetlerini 
arttırmaktadırlar. Bando sık sık halka mahsus konserler vermektedir. 

Garpta, Romantizm devrinin en büyük 
şairi Viktor Hügo, sazının en hassas nağ· 
melerini torunları İçin yıızdı~ı cıBüyük ba· 
balık san'atiıı adındaki fiir mecmuaeında 
terenniim ettiği ıribi, bnb m Recai zado 
Ehem merhum da en yanık feryadlannı 
kızı Piraye ve olulluı Emced ile Nijad 
hakkındaki mersiyelerinde duyurmuıtur. 

Babasız bir çocuğun serencamını hiU
ye eden Alfonı Oode'nin cYak» ı, Hek
tor Malo'nun «Kiıruıesiz çocukıı u, Analol 
Fran9m «Küçük Piyer» Ya «Piyer Nozi
)"erı> adlı eserleri. batta bizde muallim Na
ci merhumun, bazı parça.lan ötede beride 
perakende surette intiıar etmiş uÖmerio 
çocukluiuıı, hep çocuk ruhunu ve duygu
larını tasvir eden birer ıamimi eser olmak 
itibariyle daima zevkle okunmuş muhalle· 
dattandır. 

Mieallerimi yalnız Türk ve Fransız: ede
biyatından almq oimaklıitm hrilerimi-

zin ekseriyetince bu iki lisandaki eserlerin 
pek yabancı oln:ı.ı,.auiz mülihazasmdarı 

ileri gelmiştir. Yoksa, diier milletlerin 
muharrirleri de çocuk mevzuuna bieine 
kalını§ deiillcrdir. 

Polooyarun en büyük nasm 
Şenkiyeviç'in lrii.lliyabnda çocuk 
bir mevki tutar. 

Henrik 
Önemli 

Bize sığınıp burada ölen yine Polon. 
yalı ıair Adam Miçkiyeviç, şiirlerinde: 

o Mavi bakışlannın içinde yurdunun has· 
r<"tini taşıyanıı Leh çocuğunu sık sık teren· 
nüm etmiştir. 

Almanyada Le11ing, ŞilJer, f nııilterede 
Bayrın, Longfellov' do., yarattıkları tahe. 
aerlerin bazılannda çocuktan mülhem ol· 
mu~lardır. 

Bunun ııebebi pek basittir: Çocuk, ha· 
Hüseyinin uı.:un müddettenberl aiır 
ceza mahkemesinde devam etmekte o-

lan muhakemeıi neticelenmif. mahke Pazar Ola H• .. n B. Diyor Ki J 
me Hüseyinln idam edilmesine karar r·r.:=======::;;::::;::~r=====~~iiiiir:==niiiii=;r:=r===::~::=~~T.7,7,=l=i?=====:::;;~:;:::;:::]l 
vermiştir. 

Hüseyinin şerikicürümlerinden Veli 

bir ay hapse mahkum edilmiş: Alinin 

ıuçu sabit olmadığından beraetine 

karar \'erilıni9tir. 1 

Antep Evkaf Müdürü lJldü 
G aziantep (Özel) - Evkaf müdü

rü Nedim, bir gece rahatsızlanmış, U · ,lf~~~~~~~~==:!J=~~~==~~====~~~~!::~=~===='===:::!...!:::=====~=====~. 
yumak üzere yatmış ve bir müddet 
eonra ölmüştür. Bu ölüm muhitte bü
yük bir teessürle karşılanmış, merhu
mun cenazesi törenle kaldınlmıştır. 

- Fena halde ü:giilüyorum, 
Hasan Beyi 

... BWın oğlan mektept 
bir türlü okumuyor .. 

. . . Aklı, fikri köte kapma· 
ca, kovalanınca oyununda. 
Büyüne ne olacak, bilmem? 

Huaaı Bey - Ne mi ola
cak 7 Bu söylediğin terlere 
bakıLna, Balıkpazannda aey. 

yar elllllfbia buırlaruyor 1 

yabn bin bir akıntıS1 altında huna.lan in-' 
sanlıim biricik hakiki tesellisidir. 

En yoraun. bez&"in, üzüntülü ve tasalı 
nnınızda onun bir l(iilümseyiııi. sevinçle biı 
el çırpmaSJ, derhal ırönlünüzdeki bütün 
gan:u. enditcYi silip, ıüpürilr. 

Çocuk fazilete. manevt temizliic. ülu· 
hiyete en yalan, riyada!'\ zulümden, yalan.., 
dan, hile ve bud'a'dan en '4•ak olan var• 
lıktır. Ruh ve vicdan onun bakı§larının 

temizliğinde, berraklığında, dinlenir, JSlİ• 

fa eder. En honbar adam o mnsum bakı· 
n önünde ıayri ihtiyarf kuzu kc:ailir. Bit 

çocuğwı ağlaması en taı yürekleri yumu• 
~tır. En avare meırep bir ins n, evlat sa· 
hibi olduktan sonra iıine bağlanır, evine 
mnır. Çocuk bir ıayedir, bir vasıtadır, bir 
idealdir. Aileye aevinç. sağlamlık, dirlik 
verir. Muhtelif ferdlerin emellerini, kny• 
gulanm kendi üzerinde toplar, onları ar-
monize eder. 

Gençliğin imanı, ihtiyarlığın 

dir. 

1 

tesellisi., 

Miniminiler ellerile yüzünüzü okoadığı 
zaman, kederinizin birden silindiğini his· 
sl'!dersiniz. Yanınızda bir çocuk varken 
hayata güvenciniz artar. O ufacık varlık, 

a r11lmaz, luıpknvi bir destektir. 
İııte bütün bu buııusiyetlerdir ki, çocu· 

iu edebiyata ma\etmiQtir. 
Ta, en eaki zamanlarda, Yusilf' ün ço

cukluk cazibesini ölmez bir efsane olarak 
ııeçen milletler edebiyatl bu intihabım bo
ıu hoıuna yapmıı değildir. 

Çocuk en ut\ ve en cazip bir mevzu-' 
dur. 

1 
T q>kı bulutsuz bir sök.yüzü, yeni aç·, 

mıı bir gill, kanatlarını deneyen bir serçe 
yavrusu, gölgelikte mırıl mml akım serin 

c 
bir pınar, taze bir aık, beni.iz doğan bir 
bnhar ıabahı aibi .. 

Ercümead Ekrem Tala 

Hadiseler 
karşısınd 

Çingeneler 
Bir rcııim fıÖaterdilcr: 

- Çingenelerin yazı ıeı;irmek il •• 
zere lıtanbula eeldilderinin rcımi .. 

Sordum: 
- Kııı Ni.te mi ııeçirmiılerdi7 

* * Kimsenin atı. arabaaı kalmadı amı 
ma; çingenelerin atı var, rabaaı da .. ~ 

* * İçlerinden birine sormuglar: 
- Avrupa ne alemde} 
- Ne bileyim! 
Demiı. gene ıormuşlar: 

Habeıiatan mahvoluyormut 
duydun mu} 

- Ne.reden duyacağım 1 
- Peki ıcn ne bilirııin>. 
- Ha-Yanın iyisini, suyun iyuini bi· 

lirWıl 

Ne mes'ut inıan. 

* * Şöyle bir iddiada bulunabilirim: 
- lıtanbul tam manasile bir yaz: 

ıehridir.. Havası iyidir, suyu iyidir. 
İddiamı şununla isbat ediyorum\ 

Çingeneler bile yazı lıtanbulda geçi • 
riyorlnr. 

* * Çingenelerin sazlarına, mzlcrinet 
bnşımda kırılmamak ıartile de, ma • 
şalarına bayılırım. 

* * Y etmitı iki buçuk milletten ıışnğl 

derler amma. yetmİ§ ilci buçuk millet• 
ten daha rabat ya~ıyorlar. 



6 Sayfa 

Bayram yapmayan çocuklar: 4 

Günde 10 kuruşla yaşayan 
bir ana ve üç çocuk 

Kadın sözünü bitirince çocuklardan biri yanına 
sokuldu ve kulağına fısıldadı : " Anne 

bize yemek mi getirdi ? ,, 
bu teyze 

Kasımpaşanın dar ve hava~ız ıo· 
kaklarından birinde etrafı paslı teneke
lerle çevrilmiş bir bahçe. Gerilmiş ip -
lerde renksiz, yırtık çocuk çamaşırları. 
Ortada bir saç mangalın içinde ateş 
yanıyor. Yanında bir tepsi çiğ bulgu -
run başına iğilmiş küçük bir çocuk . 

Annesine sordum: 
- Ne yapıyor, bu küçük}. 

- On iki saattenberi yemek yi -

mısınız? Mesela bir fabrikada, 
de .. 

re11 • 

Çocukların arasında sızlayan küçü • 
ğü göst~rdi: 

- Bu, bir buçuk yaşında, kime bı
rakayım} dedi. En büyüğü b~ini ye
ni bitirdi. 

Benim yanlarına gittiğimden beri 
tepsinin başından kalkmıyan çocuğ' 
döndü, ve ilave etti: 

- Vedat da «3» ünde. 

SON POSTA Nisan 26--:::;::;:fl 

Tarihten &agf alar: Milyoner babasını 
soyan delikanlı 

Kendisini haydutlar tara
fından kaçırılmış gibi 
göstererek 50.000 dolar 
dolandırdı, fakat hilesi 

Kıbrısa götürülürken 
boğazlanan Defterdar 

.. * .. 1 
Sadrazamlık için Valde Sultana 600 kese rüşvet 

meydana çıkb 
vaadeden defterdar Mustafa paşa emeline kavuşa
mamış, sadrazamlığa getirilen lbşir paşanın ilk işi 

Nevyorktan yazılıyor: de bu rakibi ortadan kaldırmak olmuştu 
Geçen hafta bir gece Nevyorkun 

tenha ıokaklarında elleri ayakları bağ- Çocukken Osman-
} h tahhna oturan -
ı, ağzı tıkanmıf, ayakları çıplak yirmi Dördüncü Mehmedin 

iki yaşında bir ganç ölü gibi baygın Hmanında devlet iş- ~ 
bir halde bulunmuştur. kri pek kaı'nık, bo- ~ 

Polisler bu gencin : zuk düzen ııidiyoıdu. 
- Kuleb Miln, diye sayıkladığını Kadınlar devlet iıle

duymuşlar ve hemen tahkikata başla- rine parmaklarını so-
mışlardır. • karken diğer taraftan . 

vezirler de külah kap-
Filadelfia' nın en zengin ailelerinden mak sevdasına düı-

olan Miln ailesinin yegane oğlu Ka - müşlerdi. Bunlar na
leb 'in on gün evvel kaçırılmış oldu - sında bulunan Moralı 
ğu ve haydutların babasından 50000 Mustafa pa,a da sad
dolar fidyei necat kopardıkları zabıta- ramzalığı ele ııeçirme
ca malum hulunuyord~. Sokak orta - ie çalışıyordu. O, · za
sında bulunan genç hemen hastaha - ten rüşvet ile vezir ol
neye nakledilmiştir. Orada ertesi günü muştu. Sadrazamlığı 
ak,şama doğru kendine gelmeğe başlı- elde etmek için de 
yan Kuleb başından geçen macerayı Valde Sultana (600) 
anlatmıştır: kese vaadini havi bir 

- Bir sabah erkenden tanımadığım mektup aöndermiıti. 
bir adam bana telefon ederek babamın Bu mektup aadrazam 
çok ağır hasta olduğunu ve tedavisi için Derviı Patanın eline 
buradan gidecek doktor Gkrin'in Fi - aeçti. Mustafa Paşa, 

İnce zeki11 ve arkRsı .. 
ladelfia'ya benimle beraber gitmek is- nın kuvvetli olması ıa-

1 
f 

tediğini, hemen verdiği adrese yetişme- yeıinde canını kurtardı. 
mi söyledi. Ben de söylediği yere git- Zaten ihtiyar olan Derviı Pap kurtut. 

Yeniçeriler 

medi. Onu yenir zannediyor. 
- Sizin kimseniz yok mu}. 

- Hayır, babaları iki sene evvel 
Kendinden bahsedildiğini duyan tim. Orada içinde iki adam bulunan maıı ümidi olmıyan ağır bir hastalığa tu-

lbıir Paşa ııeldiği ııün İkindiden ıoııd 
•'kani defterdar tiz çağmnl» emrini vefl 
di. Çavuıbaşı birbirini müteakip üç ça\1\lf 
ııöndermiş, Muıtafa Papyı arauyorddo 
Defterdar ise «havfnak ve yorgun sara}'I~• 
ıelmiı. tülbendini çıkarmıı, gılmanlar ye " 

cldü. Ben üç çocuğumla kaldım. 
- Hiç bir şey bırakmadı mı}, 
Kadın güldü: 

Vedat yanımıza geldi: Annesinin en - , tulunca sadrazamlık iti yine bazılannın 

ki k b hırı damarlarını kabartmaia baıladı. Nam-tarisine yüzünü 18 ayara yavaf ir 
zetler ara11nda Mustafa Paşa da vardı. 

- Sağlında ne kazanırdı ki, ölünce 
ne bıraksın} 

sesle fısıldadı : Ancak padişahın reisliii altında kurulan 
- Anne bu teyze bize yemek mi mefVeret meclisi Halebte bulunan lbııir 

rıı· pare sallarlar, buzlu su ile memlu ve e ı 
den düşmiyen bir bardaktan nuş ederke~i 
çavuıılar yekdiğerini müteakip içeriye gıf" 
diler. Sadrazamın emrini tebliğ ett!le; 
Moralı bu haber üzerine şaşırdı, itaatsııl 
iyi bir ıey olmadığı için icabet etti. Kayılı• 

getirdi} Mustafa Papyı sadarete münasip ııördü-

- Ne iş yapardı}. Muazzez F AIK 
- Hamaldı. Biz, çocuklarım 1 O ku-

ruşla nice geceler geçirdik. 
- Şimdi nasıl yaşıyorsunuz} MahkQm iyetler 
- Komşuların çamaşırlarını yıkı - lran tebasından Ali lstanbula geldi

ği tarihten itibaren 15 gün zarfında 
polise ikamet tezkeresi beyannamesi 
vermediğinden 1 O lira para cezasına 
mahkum edilmiştir. 

yor. tahtalarını siliyorum. 25 kuruş 
veriyorlar. Fakat bu 1 f) günde, ayda 
bir oluyor. Bazan da ev süpürüyorum. 

- Bu size yetişiyor mu} 

- Geçen gün bütün bir evi süpür- * Pangaltıda kaynakçı Mihran cu
marteıi gün tamirhanesinde çalıştığın

dan dolayı beş lira para cezasına mah· 
kum edilmiştir • 

düm. «5» kuruş verdiler. 
Kadın hüzünlü bir yüzle çocukları

na baktı, sonra: 

- Bununla duymuyorlar amma, 
ifte yürekleri basılıyor, dedi. 

* Mahmutpaşada gömlek atelyesi 
sahibi Hakkı cumartesi günü öğleden 
sonra atelyesinde ifçi çalıştırdığınqan 
dolayı bcf lira para cezasına mahkum 
edilmiştir. 

Arada sırada komşular yemek 
veriyorlar. 

- Siz başka bir şekilde çalışamaz 

CÖNÜL İSLERİ 
Nikahsız 
Bir Kadın 
Çocuklarını 
Alabilir Mi? 
«Altı ıene evvel evlendim. iki kız 

çocuğum var. Nikah luydırmam1fl*k. 
Çünkü evlendiğimiz zaman yaılanmız 

müsait değildi. Tam nikahlanacaiımız 

ıırada karım, annemle kardeşimden ay
nlarak ayrı bir ev tutmamızı teklif etti. 
Beni büyütmekten başka günahı olmı· 

yan annemi bırakmak istemedim. Bu
nun üzerine karım, bir gün bizim evde 
bulunmadı~ımız bir sırada, etyasını 

toplayıp kaçmış. O gün bugün ayn ya
ııyoruz. Aradan bir buçuk yıl geçti. 
Şimdi barışmamıLI istiyor. Ben razı ol· 
madım. Çocuklardan birini istedi, ba
kamıyacağını bildiğnn için vCTmedim. 
Mahkemeye müracaat ederek çocukları 
benden alabilir mi) 

Ankara : H. A. 
Arada nikah olmaysnca çocuklar ka. 

nun nazannda gayri meıru sayılır. 

Mahkeme kadını çocukların meıru an
aai aaymıyacağı için ona iadeye &.arar 

vermez. Zaten hali ve vaziyeti onu bak
nıaia müsait değilae çocukların ıizde 

kalmaımı tercih eder. 
Yalnız bir annenin ıılırabını ıiz de 

biraz dik.kate alınız. Anne hayatta her 
ıey yapabilir, fakat çoc:uiundan ıreçe

nıez. Çocuiu anaamdan ayırmak bir 
az zulüm sayılır. Ne çoculc:lara, ne de 
kadına bu zulmü yapmayınız. Mümkün
•• kadınla anlqmaia çalıtınız. 

* İstanbulda B. Y. T. Ş. E . 

Ankaradaki dava kıskançlık davası
dır. Kız ıizi çok seviyor ve çok kıska • 
nıyor, bütün yaptıktan bundandır. Kıı· ı 
kançlıklann doğurduiu kavgalar uzun 
sürmez. Siz de bu kavıayı uzatmıyarak 
barııın. 

* K. K. K. adretıli mektup ıahibine: 
Anlattığınıza ıöre İf artık çığırından 

çıkmıı. Bu eençle evlenseniz bile bed
baht olacağınız muhakkaktır. Çünkü ev
lendikten ıonra onlar birbirlerine daha 
yakın olacaklar. Size niıbet verecek bir 
çok hadiseler olabilir. Zaten bu genç ıi
zi sevmediğini iııbat etınif bulunuyor, 
artık onunla evlenmeie çalıımak ıizin 

için bir cinnettir. Bu delilikten vazgeçi-
niz. TEYZE 

Kaleb Biln 

bir otomobil bekliyordu. Beni gorur 
görmez yanlarına çağırdılar ve otomo· 
bil baş döndürücü bir süratle Filaden
fia yolunda hareket etti. 

Bir çeyrek saat bu süratle yol aldık
tan sonra birdenbire otomobilin yolu
nu değiştirdiğini gördüm. Beni götü-

renlerin haydut olmalarından şüphe -
lenmeğe başladım. 

- Durunuz dedim, dinlemediler. 
Bağırmak istedim, rovelverlerle tehdit 

ettiler. Ağzımı tıkadılar, üzerimde pa
ra edecek ne varsa aldılar, gözlerimi bir 

mendil ile bağladılar ve beni bir yere 

götürdüler. Gözlerimi açtığım zaman 

bir mahzende olduğumu anladım. 

Haydutlara burada iki kişi daha iltihak 
etmişti. Bana bir enjeksiyon yaptılar., 
Bu enjeksiyonla uyuşmuştum. 

Her şeyi görüyor, fakat bir şey an -
lamıyordum. 

«Aradan bir kaç gün geçtikten son
ra bir gece yine gözlerimi bağladılar, 

ağzımı tıkadılar, ellerimi, ayaklarımı 

bağladıktan sonra beni bulduğunuz so
kağa bırakıp kaçtılar.l> 

Fakat polisler Kuleb'i isticvap et -
tikçe şüphelenmiş, ona bazı sualler so

rup ta gencin birbirini tutmıyan cevap
lar verdiğini görünce bu şüpheleri art -

mış ve nihayet gencin bu işi para ııkın
tısını defetmek için bizzat tertip ettiği, 

bu sayede babasından 50 bin dolar 
koparmağa muvaffak olduğu anlaşıl -
rnıştır. 

Genç hakikatı itiraf etmiştir. 

... ---.... .... .. __ -- ---

fünden Dördüncü Mehmet mührü hüma· 
yunu ona ıöndermeie mecbur oldu. 

Sadaret mühürünü eline alan İbıir paşa 
0 zamanın usulünce geçtiii yerlerde icraat la Üsküdara geçip sadrazama mülaki ; 
yapa yapa payitahta doiru geliyordu. Ni- lunca lbşir Paşa: nBen seni bunda ise g 
hayet ıadrazamın lzmite ııeldiği bir gün ıin dedim galet olmuşlıı dedi. Bu sözlef 
lstanbulda top gibi patladı. İbşir paıa emin Mustafa Paşanın yüreğine bir parça _. 
olmadığı için oradan vaziyeti tetkik etme· serpti. İstanbula avdet ile beraber ıcveZ .. 
ğe lüzum ıördü. Sadrazam İzmitten orta- rete talip olduğu ve İbşirin izalesine 18

: 

lıim haline bakarken aleyhtarları bir kere ettiii gizlenür ve feramuş olunur mana 0 

daha talihlerini tecrübeye kalkmaktan çe- madıiını bilmekle sabaha dek gözüne uykd 
kinmemişlerdi. O meyanda Moralı Mustafa ııirrneyip nan ıstırapta kebap old• ve 11• 

Patanın aadaretini terviç ettirmcie koyul- tarikle tahlisi airiban edeceğini asla ınll
mutlardı. İbtirin hatalı hareketlerine inanan Jahaza edemedi1>. 
padiıah sadareti Moralıya tevcihe razi olur İbşir paşa erteıi gün beraberinde fe'/' 
aibi olmuıtu. hislam olduğu halde, Salacak iskelcsindetl 

Fakat kendi baıına it yapmamak, lıtanbula geçti, gizlice, sessiz, sedasız pa
daha doğruıu esmayı üıtüne sıçratmamak ditahın huzuruna çıktı. Bir iki gün sonra d• 
için tekrar bir meclis toplamayı, onların namzedi Ayıe sultanla zifafı icra kılındlt 
da reylerini almayı düıündü. Padiph otur. Sadrazam korktuğu tehlikeyi atlatt ... 
duğu tahtından içtimaın sebebini anlattı: tan ve senelerden beri kurduğu damatlıM 
e<İbşirin rizayı hümayunuma muııayir hare- ıaadetine de erdikten sonra icraata başl .. 
keti ve bazı alamattan suiniyeti malumum dı. İlk ağızda Moralı Mustafa Paşayı yr 
oldu. Mührü andan alıp defterdar paşa rinden attı. Vak'a İbşirin zorbalık ruhurıA 
!alama vermek murat ederim. Zira doğru uygun cereyan etmişti. O gün dcfterdaıl 
kulumdur ve sadakat ile hizmeti malu. davet etti. Kendisinden askerin ulufesiıı~ 
mum olmuştur siz ne dersiz.}» verilmek üzere para istedi. Mustafa PııP' 

Şeyhislam ile kaymakam Melek paşa parasızlıktan bahsedince hiddetle: « Y• 
usulle işin ic;inden sıyrılmak istediler: mühür için beş yüz kese arzeylerni~ 

«Padişahımız a'lemdirn dediler. ol akçe kandedir var getür rnevacibe ..;r 
Sual kaı>tan paşaya tevcih edilince Mu- relim» dedi. Moralı eski tedbirine, per

rat paşa : cıDevletlu padişahımız lbıir lala- viıı paşayı kandırdığı inkar vadisine sa,. 
nız sözü doiru kulunuzdur. Hala gelip yak- tı: <ıHaşa sultanım bu bana isnaddır » ,,. 
)aştı. Birkaç ııünedek bundadır. Eahabı ai· vahım verdi. lbşir paşa gazubane bir tad 
raz aözile bill mucib azlu layik değildir. A. takınarak, müverrihin tabiri veçhile, «11-
nadolunun karışıklığına aebep olur. Mem- Jazi kelamı> etti: cıBre hain, bu 1'e"" 
leket karcaşur hatırı hümayuna keder ve· ) 1. Ji-

iimı padişahı cihan hazretleri rnübare• 
recek iş iktizasına sebep olur. Lalanız ge- 1 ) hl d• san ariy e buyurdular. Hiç padişa ar 
)ip hakipayinize yüz ıürdükten ıonra her k oll izbü iftira olur mu~ •• Bu ağır sözlere 11 

ne murat buyurulursa olvakrt suhuletle ıözünü de ilave etti: <ıKaldırın I». 
icra edersiz. Ma'kulu budur, ferman padi- Jdlo 

Mustafa paşa paldır küldür çıkarı 
phımındır. » dedi. 1'0" 

ı Vezir kethüdası Salih ağanın hapııine Saray takımının g~ Ü tülerirü mucip r 
olan bu söz ister istemez kabul olundu. nuldu. Bir taraftan da tayin olunan 11'1 il 

ı murlar sarayını mühürledi, eşyasını z&Pt 
bıir paşa payitahtta olup biten işlerden 

müsadere etti. 
ve hassaten bazılarının defterdar Moralı _ı ..... 

D" d t k · · 1 b11 °"-Mustafa paşayı sadrazam yaptırmak yo- « or er 8 çe er yırmı atı ara •1.ıl 
1 1 .. .. 1\1 .. dcrd••· !undaki teıebbüslerinden haberdar olun- usu >J 8 tın ve gumu~ oraya gon 

· · ld w • • b 1 b l k zsptel" ca lstanbu)a ııelmekte tereddüt etti. Sa. ,şayı 0 ugu ıçın un arı u ma ıre . _ı• 
k · · Ah "1 .. derılolo raydan bazılarının teminatını aldıktan son- .me ıçın met paııa n oraya gon 

ra yola çıktı. Salih ağanın hapsinden yeni defterdar A-
Sadrazam debdebe ve di\rat ile gelir- li ağanın hapsine naklolunnn Mustnfa ps: 

d. vll 
ken Mustafa Paşa ile taraftarları ve Jbşir müteakiben (Yedikule) ye gönderıl 1

' af 

Paşa aleyhinde bulunmuıı olanlar ne yapa- müddet zarfında hesabı görülmüş. neııi,/ 
11

,. 

caklarını taııırmışlar, maamafih telaşları ncai yoksa zaptedilmişti. Ondan sonra e 
felaketlerini tesri edeceğine kanaat getir- diııinden para arandıkça yok cevabın• ~.
diklerinden arada bir §ey yokmuı ıibi is- riyor, araştırmalar bir §ey çıkarıJrnıık jjl)" 

tikbal etmeyi muvafık görerek o •uretle kanını vermiyordu. 
hareket etmiılerdi. {Devamı 8 inci ıayfada) 
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Kemal Küçük dün gömüldü 
Kıymetli san' atkirın 
Hazım anlahyor 

"Evvelki akşam Tosunu oynu· 
yorduk. O sırada Kemal can çekifi· 
yordu. Gözlerimiz kuliste dakika
da bir gelen haberleri soruyoruz. 

Nihayet son perde inerken onun son 
nefesini verdiğini duyduk. Seyir
ciler dışarıda kahkahadan kırı· 

byor)ar, biz sahnede hıçkırıktan 
buğuluyorduk.,, 

son günleri 
- Galip anlatıyor 

"Zavallı Kemal alb senedir her 
~ayıs ayını adeta bir tehlike gi
bı beklerdi. Onu öldüren biraz da 
bu Mayıs heyecanları idi, diye-

bilirim. Mayıs veremliler için feci 
bir aymış. Zavallı bu sene kabına 
sığamıyordu. Hiç bir yerde dura-
mıyor, adeta ölümden kaçmak 
ister gibi muhit değiştiriyordu.» 

ltalyada birbirini ssvmeyrn iki adam. 
--

Sinyor Musolini ve 
Mareşal Badoglio 

H~ beş cephesinden Londraya yeni dönen bir 
lngiliz gazetecisinin şayanıdikkat iddiaları 

Sunday Chronicle gazetesinin mu- j 
harriri \V. B. Curtney Afrikada, harp 
cephesinde uzun müddet bulunduktan 
sonra geri dönmüş ve hatırlarını yaz
mağa başlamıştır. Bu yazılarında görüp 
işittiklerini nakletmektedir. f ngiliz mu
harriri diyor ki: 

Dün biiyük san'atkir Kemal Küçü
ğü de gömdük. Kemalin kazandığı 
sevginin, büyüklüğü, sade tabutu
nun önünde eiden otuz çelenğin kor -
delalarında bile okunabiliyor: Çünkü 

0 kara çelenk kurdelalarındaki ııŞchir 
Tiyatrosu», «İstanbul Belediyesİ)ı, 

- Kusura bakmayın ... dedi ... ikin
ci evladını gömmüş bir adamın bu ka
darcık daJgınJığı mazur görülür ... 

Çünkü Kemal benim evladım ve ti
yatronun sağ koluydu. 

cıMareşal Badog)io bir kaç ay önce 
bir tayyare ile Aksuma uçmuş, cephe
yi teftişe çıkmıştı. Ö zaman cephede . 
ki zabitler İtalyanın bu en salahiyetli 
askeri hakkında biribirilerinin kulak -

<tGüzel San.atlar Akademisi>>. <ıKon· Doktor: 

Ve onun sahnedeki yeri de, be -
nim hayatımdaki büyük yeri kadar 
boş kalacaktır. 

rına: 1 
- Yeni başkumandan, kralın da 

aziz dostudur. Haftada bir kaç gece 1 ıw-ı 
servatuvar», «Basın Kurumu)) keli - - Kemal, diyor, hiç bir 'ey ıöyle-
meleri arasında, sinir doktoru Mazhar meden yüzüme uzun uzun baktı. Fa
Osmanm, hattl Gardenbar garsonla - kat bu bakış, bir sürü lakırdıdan çok 
rınm, Gardenbar dansözlerinin, ve fa- daha belağatliydi. 

briç oynarlar. Bununla beraber son de
Ailesi uğrunda aska ömrünce peı-- rece mütevazi bir adamdır. 

hiz yapan ve nef~in~ bütün ömrünce Diye hsıldamışlard;. 
on para sarfetmeden ölen zavallı Ke- Mareşal cepheye gittikten sonra her-
mal, sade benim için değil, sade ti - kes bu çeşit fısıldaşmalara devam et -kir san'atkir Dümbü1lü lsmailin isim- Zavallı adeta: 

)eriyle karfılaşmaktır ki, Kemal Kü- - Son nefesimde olsun aldatmıya yatro için değil, cemiyet için de yeri ti ve biribirine sordu: 
doldurulmaz bir insanlık abidesidir. - Aacaba Badoglio neden Afrikaya çüğün kazandığı acvginin hudutsuzlu- ka1kışmayın 1 . diyor gibi idi. 

iuna en mlnidar be)Aiati veriyor. Hazım dostuna son vazifesini gör • Mezar başında, Hafız Sadettin fatİ· gönderildi~ 
ha okuyor, ve kahkahanın sembolü o· Miralay rütbesini taşıyan bir mü -Dün, göğüalerinde Kemalin resmi • mek için tabuta doğru gidiyor. Gali • 

nl, ve yüreklerinde hatıralarını, ıevgi- bin koluna giriyorum: larak tanınan büyük halk komiği Na- hendis cevap verdi: 
şit, şıkır şıkır ağlıyor ve: - Maksat, Mareşalı ltalyadan u -sini taşıyarak, el üstünde giden tabutu - Başın sağ olsun üstat 1 

takip edenler, Kamerhatun camiinden O: 
Eyüp mezarlığına kadar, nehirleşmiş - Cümlemizin! diyor. Ve ilave e-

--:. Eğ7~· diyor, bu acıdan sonra ben zaklaştırmaktır. Çünkü onun ltalya
de gulebılır ve güldürebilirsem, dün - da muhalif bir hareket başlarsa muha-
yada olmıyacak şey yok demektir. lefetle birlikte hareket etmesinden en-bir istırap halinde aktılar . diyor: 

Hepsi onu anıyorlar. Ve bu hazin - Zavallı Kemal altı senedir her Ve ilave ediyor: dişe ediliyor. Malum a ltalya hüktl -

alümün isbrabı, hepsinin yüzlerine, Mayıs ayını adeta bir tehlike gibi bek
öyle kalın bir maske gibi geçmiş ki, lerdi. Önu öldüren biraz da bu ııMa
ben, yanımda yürüyen Ertuğrul Muh- yıs» heyecanlarıydı diyebilirim. Çün
ıini, önümden giden Büyük Behzadı, kü <c.Mayısıı veremli1er için feci bir 
arkamdan gelen Calip Arcanı, hatta aymış. Ve onlar daha çok bu bahar 
bir aralık diifmemek için kolumu des- ayında ölürlermiş. 

- Biçareyi, ölüm döşeğinde gör - meti çıkmaza sapını' bir haldedir. Ha-
düm: beş harbini açmaktan maksat dahilde 

Yarı açık gözleriyle kanılamaınış çıkması beklenen ihtilalin önünü al
bir ideale veda ediyor gibi idi. Fakat maktır. Buradaki askerlerin hepsi de 
yüzü öyle sakindi ki... kur'a efradıdır. Yani hiç birisi kendi 

isteğile gelmemiştir. 

tek edinen Hiı!mı neredeyse tanıya • z il b k b ava ı u sene, a ına sığamıyor- Şimdi ölümiyle Naşidi şairleştiren 
ltalyan miralayı ile konuşmakta de

vam ettik. 
* 

mıyacaktım 1 
Hazım: 

- Zavallı Kemal... diyor ... ve göğ
ıünün daralıtını gidermek ihtiyaciyle, 
içini dö~üyor: 

- Evvelki akşam «Tosun» u oy
ntiyoruz. Ve o ıırada Kemal can çeki
fİyor. Gözlerimiz kuliste, dakikada bir 
ıelen haberleri soruyoruz. Verilen 
lfaretlerden, Kemalin dakika geçtik -
çe eridiğini anlıyoruz. içimiz alev alev 
yanıyor. Ve gülüyoruz. Seyircileri 
aüldürmek için göbek atıyoruz. Kulis
te facialar kopuyor, ve biz sahnede 
<<komedi» oynuyoruz. 

O gece hayatımda ilk defa ıan'atten 
iğrenesim geldi. «T oaun» operetinin 
son perdesi inerken, Kemal Küçüiün 
aon nefesini verdiğini duyduk. 

Seyirciler eğlenceye, ve zavallı Ke· 
mal hayata «paydos>) demişti. 

Onlar dıprıda kahkahadan kırılı • 
yorlar, ve biz ıahnede hıçkırıktan bo • 
ju]uyorduk. 

du. Hiç bir yerde duramıyor, adeta Büyük Kemal Küçüğün tabutu ücltü -
kendisini tehdit eden ölümden kaçmak ne toprak atılıyor: Tahta ya değen 
ister gibi muhit değiştirip duruyordu: toprak sesi. Çiçek kokusu. Hıçkırık: 

Bir hissikablelvuku... Tahteşşuura O kadar. Şu mezar başındaki manasız 
geçm~ bir korku.. ((nutuk sermonısıne ilk tekmeyi, 

Fakat mümkün mü~ insan içinde - Şehir Tiyatrosu aan'atkirları vuruyor
kinden kurtulabilir, içindeki ölüm • )ar. Ve yüreklerini, sükutun o sonsuz 
den kaçabilir mi~ belağatiyle ifadeleştiriyorlar . 

Eyüp camiinin avlusunda beni se - Naci SADUllAH 
lamlı yan kadını güç tanıyabildim: Bu * 
acı, Bedia Muvahhidi bir günde yirmi Cenazede Şehir Tiyatrosunun mü-
yıl birden çöktürmüş gibi idi: dürü, rejisörü ve san'atkarları ve 

- Şu, dedi, ölüm, alışılır şey de • mensupları, diğer sahnelere mensup 
ğil. Kemal, tam altı yıldır bizi ölümü- san 'atkarlar, Konservatuvar müdürüy
ne alıştırmıya çalıftı. Fakat, bu, altı le muallimlerinden ve talebesin~en 
yıldır adım adım yaklaştığını gördü - bir çokları, Güzel san·atlar akademisi 
ğümüz ölüm bizi gene hiç umulmayan müdürü, müdür muavini, muallim ve 
bir akibet kadar sarstı. Eğer ölüme a- talebelerinden bir çoğu, Eminönü 
lıtabilseydi, biz bugün Kemali altı se- Halkevi temsil şubesinin uzun zaman 
ne evvel gömmüş gibi olmalıydık. Kemal Küçükten ders görmüş olan 
Halbuki ne gezer) san'atkarları, Beyoğlu Gençler mahfe-

Yanımıza sokulan Muammere bak- li san'atkarları, diğer gençlik ve san'at 
tım: teşekkül1eri mensupları, muharrirler , 

Miralaya göre vaziyet fUdur: 
- Romadaki hükumet bir buhran 

geçirecek olursa iki kwi Romaya bir 
an evvel varmak için harekel edecek
lerdir. Bunlar Badoglio ile Balbodur. 
ikisi de tayyare ile yola çıkacaklardır. 
Balbo, şüphe yok ki daha evvel vara • 
cak, Badoglio ise iki gün sonra Roma
da bulunacaktır. Badoglionun tayya • 
reci olan iki oğlu da yanındadır. Ve ica
bında bunları ikisi kendisini paytahta 
götürürler. Balbo Faşizm mektebinin 
mezunudur. 

Fakat uğradığı haksızlık yüzün -
den münfaildir. Çünkü şan, şeref ka
zandığı sırada düştü. Sebebi Faşizm 
semasının iki güneşi kabul etmemesi
dir. 

Badoglioya gelince, o, nizami ordu
nun mabududur. Onun Faşizme 
karşı muhalefeti prensip ve kanaat 
muhalefetidir. F~istlik onun mukad
des tanıdığı her feyi çiğnemiştir. Ba
doelio muhafazakardır. Kraliyetçidir. 

Musolinı ve Maretal Badoılio yanyana 

Kafası, Faşizm kafasına düfmandır. 
Balbo ise ancak hiaai ile muhaliftir. 

* Badoglionun, Sinyör Musoliniye 
muhalif olduğu şüphe götürmez. 

1922 yılının Birinci T eşrininde hiç 
kimse faşistliğe karşı ses çıkaramadıği 
sırada Badoglio: 

- Bana bir kıt'a asker verirsenia 
bütün kara gömleklileri denize döke· 
rim ve patlayacak ilk kurşunla bütü11 
faşistlik tarumar olur r 

Demişti. 
Bundan başka Badoglio kraliyetçi 

olduğu için Faşizmin krallığı tehdit et
tiğini ileri sürmii§ ve emniyet ettiği 

bütün zabitleri etrafına toplamıştı. 
O zamandanberi Musolini ile Ba ~ 

doglio biribirini sevmezler. Musolini, 
lngiltere Dış bakanı Mister Edeni sev
mediği kadar Badoglioyı da sevmez. 

Fakat Mareşalin mesleki meziyetle
ri, İtalyayı çok mühim vartalardan 
kurtarıyor. 

Badoglio rahatsızlık yiizünden, 
belki de memlekete dönmeğe mecbur. 
olur. Çünkü binlerce metre yüksekte" 
yaşamak yaşlı bir adamı yıpratır. Bun~' 
dan başka Badoglio kalbinden musta• 
riptir. Fakat Badoglionun yurduna· 
dönmek için alacağı emir, hiç bir vakit

1 

ltalyan başvikili.nden 9ıkmıyacaktır.>> 

Ayı Ramazan 
Bomonti civarında uzun zaman ı.1, 

danberi hırsızlık eden adamın Ayı. 
Ramazan adlı bir sabıkalı olduğu anla· 
şılmıştır. Ayı Ramazan evvelki gece 
hırsızlık için o civarda dolaşırken ya• 
kalanmak üzere olduğunu hissetmİf 

ve kaçmıştır. Hazım, önünde yürüyen bir ihtiya· 
rı gösteriyor: 

Bu ölüm, her şeye gülmesini hüner san'atkarı tanıyan, seven, takdir e
haline sokan aktörür. o tükenmez den bir çok kimseler gelmişlerdir. 
net'esini öyle kana kana içmiş ki, İstanbul vali ve belediye reisi Mu· 
biçare Muammer, haftalarca süren bir hittin Üstündağ da, cenazeyi yaya ola
açlık grevinden yeni çıkmw kadar sa- rak köprüye kadar takip etmiştir. 

··-·-··········-·····························-··········· ·----· .. ·--········ .. ·--·········-···· ..... ··--
- Bu adamcağızı ıöıünce kendi ta

aamı unutuyorum. Kemalin babası. 
Şimdi biçare, otuz yedinci baharının 
etiğinde ölen evladına mı; desteksiz 
kalan diğer küçük oilunun ve karısı· 
nın kapkara akibetlerine mi yansın~ 

Biçarelerin Kemalden bafka kimse
cikleri yoktu. Şimdi yetmişine basan 
bu adamcağız, ıenit aile mükellefi -
yetlerini hangi takatle aırtlanacak ~ 

Dün gece, bunlan dütünen doktor, 
onlara çenesini bağladığı biçare Ke -
malin öldüğünü söyleyememiş, ve: 

_Uyuyor, demİf. 
k ·· h t 1 k · Kemal, aki • Verem ötu asa ı · 

betini son dakikasına kadar bildi. 
Hatta en sonuncu çare olan ciğere ha
va veriliP1ini kendi ağziyle istemiş. 
Doktor, hastalığı yüzünd~n verem 

.. t hassısı kesilen Kemalın anlama-
mu e · · 1.k ·f d 

d korkarak bu ümıtsız ı ? a e 
sın an • . 
eden son çareye baş vur~~kta~. ~~kı -

. F kat istedigını gorunce, 
nıyormuş. a .. 1 . 
hazin bir ferahlık duyarak gu mıye 
çabalamış, ve: 

- Hiç lüzum yok, amma, 
mademki istiyorsun yapayım 1 

demiş, 

rı ve bitkin. Kaybettiğimiz değerli san' atkarın 

Gene gülmiye çabalıyor amma; du
daldarına çizilmi\I zoraki gülüş, hıçkı • 
rıktan acı: 

- Tam, diyor, operet bitti, Kema
lin öldüğünü haber verdiler. O gürül
tü arasında sahneye kim girse beğenir
sin) 

- Hani •u kendisini vali ilan eden 
velet. Herkes ağlıyor, o da milleti 
tebrike uğraşıyor. Bana da geldi: 

- Size, dedi, eösterdiğiniz san'at-
ten dolayı ... 

Sözünü kestim, ve : 
- Başın sağ olsun 1 de 1 dedim. 
Bacaksız; bir dudağı yerde, bir du-

dağı gökte bir Arap edasiyle: 
- Dile benden ne dilersen~ kabi -

!inden bir sual sormasın mı~ 
Behzat atıldı, ve: 
- Şimdilik sadece bir çelenk! de -

di. 
lstırab\nın gayyasına dalan Müsa· 

hip zade beni güç tanıdı ve: 

hatırasına hürmet olmak üzere lstan -
bul Şehir Tiyatrosu evvelki gece ve 
dün gece temsillerini tatil etmiştir. 

Eminönü Halkevi temsil şubesi de 
ayni ıuretle temsilini tehir etmiştir. 

* San'atkarın ileride bir büstünün 
yapılmasına imkan vermek üzere yü
zünün alçıdan maski alınmıştır. 

Bir ölüm ve bir teşekkür 
Vazife başında vefat eden kardeşim 

Kumkapı birinci komiseri Münürün ölü
münden doğan acılarımızı teselli )Qtfunda 
bulunan muhterem gazetenizle merhumun 
cenaze merasiminde gösterdikleri üluvvl.ı 

cenap ve kadirıinaslıktan dolayı İstanbul 
Vali Muavini, Emniyet Müdürü, Şube Mü. 
dürleri, meslekdaglarına ve m erhumu se
venlere derin ,ukranlarımızın iblağını ~a
zetenizden istirham ederiz. 

Merhumun efradı aileıi namına 
brdqi: Ernin 

1 Hayatta Gördüklerimiz 
Kundura bogacı&ına göre gazeteci .... 

Yine küçüklerle konuımuı dönüyor
dum; arkamdan ince bir aea duydum: 

- Biraz da bana bakın ne olurl 
Döndüm: 
Küçük eımer bir yüzde sülen iki 

büyük aevimli göz. 
- Ne var küçük, neden sana da ba· 

kacak mııım. 
- Benimle de konuf. 
- Sen de küfeci miıin ~ 
O biraz müteaz.zım: 

- Ben küfecilik etmem, dedi. 

- Ne yaparsın aen ">. 
- Kundura boyarım. 

Benim bunun ne demek olduğunu 
anladığıma inanmamış gibi illve etti: 

- Bu herkeılh yükünü taıımak de
ğildir. 

- Tabii. 
- Evet ama, bu da bir iı değildir. 

Ben bunu da beğenmiyorum. 

- Sen neyi beğeniyorsun). 
- Ben gazeteci olmak istiyorum. 

Sen beni aazeteci yapar mısın) 

. . . 
, . . " .. 

.• ··,.. 
!·' - • ....., ~ ' 

- Naaıl gazeteci? . 
- Senin gibı 1oı:azcı cc i . Baıı .ı gazete 

v er satayım. 

- Ben gazete ıatmıyorum ki .• 
- Biliyorum yaz ıy onm n ama. her• 

halde sen d e benim kndark n gazete 
sattın ki, ~imdi ı:azc• l ccisirı. 

Muazzez FAİK 
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• •· Tar•ni tetrlka ,, No.26 YAZAN: KADIRCAN Kafh (Dünkü nüshadan kalan k111m)" 
MUHTIRA DEITERl Venedikliler prova nizamında olarak '. 

d d M 
, Ankara Yenişehir Ragıp apartımanı '4 

OS OğrU esinaya gidiyorlardı .te Ayhan. İstanbul erkek liseıi 1/C den 

lzmirde Demirspor ile 
------------- 85 Muharrem, Gedikpaşa Tatlıkuyu Esir· 

Ayni zamanda Venedik ve Papa geçirmiyor, hatta erzak ve §&rap gö- ci Kemaleddin sokak 16 da Kadri. Uzun· 
filosu da bu top seslerine cevap ver- türen bir kaç gemiyi ele geçirdikten köprü Kanaat kahvecisi Hüseyin oilu Hil
mişlerdi. Tüfeklerin ıeıleri ve çalı- baıka köylere baskın vererek düt • mi İstanbul 1 inci mektep 302 .Züleyha 

Altınordu karşılaştılar 
h 

Az.ışık, lstanbul Beyazıt Camcıah ıokak 
nan borular bu gürültülerinin akiı- man akkında haberler topluyordu. ·N 1 3 Em. llh l bul ı___ 11• .... ·ı 
1 

· d d h. •· ·· K o. te ıne an, stan ır;.u ~ ...... . 
erı arasın a nere eyıe ıç gorun- ara Hoca kumandasındaki sekiz ı /C den 13 7 7 Güzin, Fatih Tütüm en . .er 

iki takım da çok güzel bir oyun oynadılar, neticede 
Demirspor 2 .. 1 galip geldi 

miyeceklerdi. kadirga ise dosdoğru Mesinaya iler- cad. 14 te Hadi. 
Denizin durgun yüzü titriyor, Me-

1 
liyordu. LOSYON 

ıinamn evleri titriyordu ve bu tit- ! Eylulün birinci günü sabahı idi . Samatya Hacıkadın Pamukçu sokak 65 
reyiş uzayıp gidiyordu. Çünkü kale- Spartivento burnunu henüz geçmiş • te Sabriye, İstanbul erkek lisesi 1 /C den 

nin büyük topları, sıkı ve sert sal- 1 lerdi ki pek uzakta bir filo göründü. ~22~ Cevdet, Beyoğlu 2 1 inci mektep 19 

vanın ( 1) donanmayı aelamlıyorlar- 1 Kıyıya yaklaştılar ve yelkenlerle di • ec et. LASTİK TOP 

dı. 
1 
rekleri de indirerek dütman tarafın- İstanbul erkek lisesi 1 /E den 569 lb-

Şimdi Meıina tehrini ve limanına dan görünmiyecek bir hale girdiler. rahim, Davutpaşa orta mektep 1 / D den 
içine almış olan yükaek ve yalçın Bu filo altmıt Venedik gemiain • 5 75 Muammer Deniz, Sultanahmet 2 ncı 
kale duvarları, mazgallar ve kule- den ibaretti ve Giritten geliyordu. mektep 294 Zafer. 
ferde beyaz barut dumanlanndan bir Prova nizamında olarak dosdoğru BOYOK SULU BOYA ,_ 40 ta 

k k 
· · d izi M · · · Kadıköy Göztepe camii aokaıL 

Uf& ıçm e ve yan yarıya g en· esınaya gıdıyorlardı. V h'd "A k A .. k k ·ık kt b' 
• b l l d ı a ı e, n ara tatur ız ı me e ı 

mı§. u unuy?r ar ı. • Kara Hoca kıç kaaa.ranın üstünde 5/A dan 552 Jale Akdoğan, Beyoğlu 9 
Lımana gıren donanmayı bınler- ve ayaklarının üstünde yükselerek uncu mektep 448 Mustafa, Cumhuriyet or· 

ce halk ve asker çılgın 1ribi haykıra- 1 hu gemileri dikkatle gözden a-eçirdi. l .ta mektep 2 75 Hüsniye, P~bahçe ilk 
rak alkı§lıyordu: Şöyle düıündü: ,mektep 285 Orhan Enç. 

- Viva! ! ! Viva! !... - Meıinaya bir gece yanımdaki KOÇOK SULU BOYA 

V b l ık ·ı 1 b" l'k • •. Fatih 11 inci mektep 5/ A dan 339 
e u ıea er kar§ i Reeyo kıyı- gemı er e ır ı te gınnek y11zde sek- C 1~ 1 Ü k"d H M h h 11 • Deminp or talomı 

k 
e a , s u ar acı e met ma a e11 ,..ı.J 

larına adar dalga dalga yayılıyor- sen korkuludur. Bu herifler budala k İzmir, (Son Posta) - Orta Anadolu kar~aında ayni ltolayhkla aalip gelecei-T optaşı cad. 441 Pakize, Kum apı orta •-
du. değiller ya, elbet limanın açıkların • mektep 268 Nejat Cinol, İstanbul erkek şampiyonu Deminpor takımı, İııtanbulda zannetmek doiru değildir. 

Ba§kumandan gelmit ve limana da bir çok karakol ıemileri bulundu- lisesi 80 3 Nihat Özcan, Ankara Cebeci E- Altın ordu takımıyla yaptığı maçın revan- Lik maçlannda bütün oyuncularılll 
demir attıktan sonra San Salvator racaklar. ,riç sokak 26 da Rıdvan Nazmi. şını oynamak üzere Jzmire ıeldi. lzmirli bir arada göremediğimiz Cüneı takımı b• 

k ALBÜM 
Şevket, Tevfik ve lsmail gibi tanınmlf o- gün derli toplu bir §ekilde ve oldukça b•' 

apısından bir at üzerinde §ehre Bunları önceleri de dü .. ünmü• ve . iıl 3' :s 1 b l 7 · k 5/A d 213 yunculan kadrosuna alarak azami kuvve. zır bir halde sahaya çıkacağı için, Fener 
girerek askeri gözden geçiriyordu. hatta bu yüzden biraz gecikmiı hu- stan u ınci me tep an ı, lunuyordu. Sa kıp, İstanbul erkek lisesi 2 / A dan 15 3 tiyle gelen Eskişehirliler hmirde iyi karııı- nkibetine düıımeyecek. F enerbahçenin • 
Fakat henüz hepsi toplanmıt de • Muharrem Yılmaz, İstanbul 54 üncü mek- landılar. ması lazımgelen neticeyi belki de Giinel 

ğillerdi. Kararını verdi: tep 3/B den 315 Mehmet Ali, Babaeski Altınordu takımı kaleci, sol müdafi ve takımı alııcaktır. 
Jan Andre Dorya OD bir ralerle - Bunların ardıına takılırım ve . ilk mektep 2 nci sınıf 107 Akif Apak, orta muavininden mahrumdu. Bunlann Anadolu-Çankaya maçı 

henüz Cenovada bulunuyordu. O • dütman karakollarının aralarından Cağaloğlu Himayeietfal sokak 7 llhan, yerleri genç oyuncularla doldurulmuııtu. 
tuz gemi Marki Santa Krüz kuman- bir Venedik gemui gibi geçerim. Beyoğlu Senpolşeri Fransız kız mektebi 1 Gayri müsait şartlar altında oyuna başlan- Ankara, 25 (A.A.) - Anadolu takı• 

ı K
• f k Şefı'ka Trabzon Boztepe okulu 5 ten 397 mı ikinci müsabakasını Çankaya takımt1la 

dasında olduğu halde ıpanyanın ımse ar ına varmaz. ' dı. Misafir takım temiz üniformaları Saliha T onsiri, İstanbul Selçuk kız mek - ve yaptı. 
Mursi kıyılarındaki Kartajen lima- Sonra aklına yepyeni ve iyi bir tehi 307 Bedin. sportmence hareketleriyle halkın sempati- Takımlar saat 16,30 da sahaya çıktı• 

d k ··k1·· d J d fikir dah Jd" G • • · b t sini üzerine çekmişti. I 'l• nın a as er yu uyor a. an ö a ge ı: emııını af an KART lar, oyun Çankayalıların sür'atli alon arı 
Kardona kumandasındaki yirmi al- bata karaya boyamak Çengclköy B,ekii.r deresi Defterdar oğlu İki takım da temiz birer oyun çıkardı- baıladı. Birinci devre baıtan sona k•d•t 
tı gemi ise Toskana kıyılarından as- Bunu da yapbktan sonra limanda sokak 6 da Kamuran, Samatya 43 üncü lar. ilk devrede rüzgarı ve gün~i lehlerine iki tarafın mütekabil akınlariyle geçti. 

ker alıyor ve 
100 

eksiklerini tamam- en yakın gemiden bile onun tanın- mektep ' den 274 Hidayet, lst. 43 üncu alan Eskişehirliler havadan bir oyun takip Devre iki tarafın tatlı, zevkli bir didir 
· k ktu 2/A d 45 V d B VI B ederek Altınordu kalesine tehlikeli daki- mesi içinde sayısız olarak nihayet buldu· 

lıyordu. Bunlardan baıka Ciritteki maıma ım in yo • mektep an e at, eyog u as· t1I 
K d 1 N 3 d M M · v · k 1 tt ı f k t · • h ı b ikinci devre iki tarafın daha ıUr'• 

Venedik filosu da haA laA •elmemı"t • en i gemisinde ve digv er gemiler- ta a apartmanı o. e . arı. cznecı- a ar yaşa ı ar. a a ıyı azır anan u 
• l k d F h H d L k f d h d .. k akınlariyle başladı. ti. de ne kadar kara boya varsa hemen er camii arşısın a e mi, ay arpaşa i- ta ımın genç orver attın ıı. ıut çe en l 

sesi 1394 Hamit Atıf, Fatih Çırçır Hacı Ha· olmadığı için gol çık.aramadılar. tik devre Ve neticede Anadolu 2 - 1 galip 
0 

•' 

Amiral Sebastiyen Venyeronun toplatbrmı§, bütün gemiciler ve san sokak 1 de Mithat Gür, latanbul Na- golsüz geçti. rak sahadan ayrıldı. 
sabrı son dereceyi bulmUfta. Şimdi leventler geminin her tarafını kara- kilbent Mkut sokak 7 de Bürhan. Eren • İkinci devrede oyun daha zevkli ve he- Yarın (Bugün) ayni sahada Befikt•I 

K d Ya boyamak • • • b 1 1 d k K w Sah d t k takımı Ankaragücü ile oynayacaJctır. 
an İyada bırakhğı altmıt seminin ıçın, lfe aı amıt ar ı. öy oz yatagı rayı ce it çeren öy yecanlı oldu. .__,,, 

Türkler tarafından mah.,.edilmit ol- Venedik filoıu ufukta kayboldu • 37 de İhsan kızı İhsan, Samsun Dumlupı- ikinci devrenin onuncu dakikasında •• ··-·---·"" " 
maaı bile a~lına geliyor, eğer böyle ğu zaman o da önce denize açıldı nar ilk mektep 5 den 189 Feyyaz, Samsun Eskişehir .~I açığının attığı bir gole. Altm

bir ıey olursa ne yapmak li.zım re • sonra rotasını dosdoğru Meainay~ Lisesi 153 Cemile Cengiz. Samsun Gazi ordulu Sait dört muavin ve müdafii atlata-
• d' Ak d v R cad. 49 da K.iıif kızı Kamuran. Ankara k l . 1.1 . k b . d'kl . leceğini bir türlü kestiremiyordu çevır ı. ıama ogru eeyo lam h 11 B k k 43 ra zmır ı erın ço tan en görme ı en en· 

a ıkl t Ark d -'lan et paıa ma a esi ostan 10 a de fes bir aolle mukabele etti. Bunun arka-
Ağustoaun yirmi bqinde Sicilya ç arına "'armıt ı. a a!' na Nermiye, Keşan ilkmektep Sınıf 5 den • 

amirah Don Jan Kordona geldi. o~_da be~le~elerini emretti. Ken • 222 Nazife Yarmak, Kayseri kor .Bş. Ecz. ınndan Eskişehirliler güzel bir iol daha 
B d UI Al" K I b dıaı de yırmı oturaklı hafif ve çok H. K. oilu Aılan Kaplan, Adana 29 te§· yaptılar. Oyunun bitmesine dört dakika 

u sıra a uç ı papnın a a • h 1 "d 1_ • . l k b' 200 M f S kala, Altınordunun attığı golü göremeyen 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Pazar 

(*) 

Yaramaz Çocukların 
Tedavisi r"ı a kı I .. •v• • ız ı rı en Kapkara kalitesile yolu- nnıevve me te ı usta a, amsun 

y • yı arına gond.erdıgı aekız na devam etti. Şimdı· akıamın alaca f 9 mayıı mahallesi Süleymaniye sokak hakem bunu saymamakla tribünlerden 
k d b l d b 

L d 1 ·· 1 •t' 1 il le 1 t Seneler var; bir baba çocuirnnu roll' 
a ırga ura ar an ır tea iifman k I v d V dik d f 6 da , Y eo. Aykut, Samsun Çarşamba yuse en 1 ıraz su er e ıı.rvı aı L .. -

aran ıgın a ene onanması • ayeneye getirmiı; ve bana aoruyordu: 
Bostan cad. Aşçı Ali oğlu İsmail, Çapa Ancak Altınordu takımı, hakemin ka-

( 1 ) Bir veya bir kaç batarya topun hep nın arasına karıımak için acele edi- Lz muallı'm m•ktebı' 2/A dan 32 irfan, cıÇocuğum altı yapnda ... Evde yaP• b·ırden at,.• etmeam· e denı'r. d _JU ~ rarı önünde boyun eğerek oyununa devam • I r ..,... ~ yor u (A k ) madığı huysuzluk ve zarar ka mı1° · 
~====~~~~~~~~~~=~~~~·=====~~:r:M:ı~v:a:r~~ ~~~h~S~~~rca~ AKıh~~A~ d~Bunrdk2- 1 ma~~oW~ •-~ 

T l 
k Ul ı d 125 d A '-il E Eline verdiğimiz çay bardağını mutı-A R H T E N S A Y F A L A R ara ucan ar ca . e .M.IL. e rit. Eski~ehir takımı, galip gelmekle bera- kırmak istiyor, zorla elinden alıyoruS-

(Battarafı 6 ıncı sayfada) Oradan kalkılup dağın geçit vermez 
İbşir paşa. artık kendi.aindco alınacak yollarını takiben uzayıp Kidcrlerken arka

hir şey kalmadığını görünce öldürtmek. ,dan iki Tatarın dört nalla geldiğini gör
bu suretle ileride olsun kuvvetli bir rakip- dülcr. Gelenler, çavuşlara ibraz ettikleri 
~en kur~ulmak istedi. Zahiri sebep uCera- .ferman ile Morah Mustafa paşanın kcndi-
ıminin kesreti» idi. lerine löÜmini istiyorlardı. Fermanda ça-

Saray takımı kendisini tuttuiu için vu iara ayni zamanda dönmeleri de emro-
(Kıbrıs) a ncfyiçin telhis yazdı. Aldığı lunuyordu. Tatarlar Ç&VUflardan Moralıyı 
«hattı şerifı> Üzerine Üsküdara geçirilip tesfim aldıktan sonra dağ yolunu tuttular. 
karadan gönderileceği İşaa olundu. Fakat bir parça gittikten eonıa yollarını 

. ~1ustafa paşa arkasındaki aamur fcra- değiıtirerek sapa bir dere içine götürüp ora 
cesını çıkarıp çavuıbaşıya vermif. 9eferc da atından indirdiler. Günlerden beri zih. 
münasip bir kürk giymİftİ. Üsküdardan nini yakan, gece uykulannı haram ettirdik.
ileri doğru hareket edilince çavuşlar kür. ten başka kanlı göz yaşlan dökmesine se

kü aldılar, bir ((hizmetkar çukaarn giydir- bep olan hal artık elle tutulacak bir mer
mekle bernber halü şaniyle, Iİmdiye kadar tebeye ielmi~i. Cellatlardan iki rck' at na. 
v~rd'.ği mem.uriyetlerle mütenasip bir ata maz kılmak, tövbe ve istiğfar etmek için 
bındıreceklerı yerde cıbir hamal dabesineıı müsaade istedi. Elleri can korkusu ile 
bindirdiler. Ricasına rağmen bir hizmet- titrer, KÖZ yaşlan dinmemek üzere akar
kar almasına müsaade olunmadığı gibi ken abdestini aldı. Namaza doğruldu. Bir 
tenbih böyledir diye kılıç kuşanma11na ve kaç rek'at kıldı. Sonra tövbe ve istiğfara 
çizme giymesine de izin verilmedi. başladı. En sonra ıecdeya kapandı. Cclll· 

De ınceden biraz ileride Dil geçidi ge- dm canına kıyacak olan keskin hançerinin 
çilince arkasındaki hizmetkar çukasını da ineceğini bildiği için 'ba§lnı bir türlü kaldı
aldılar, sırtına bir arnavut kebesi giydirdi- ramıyordu. Cellatlar ölüm korkusu ile 
ler. Mu tafa pn a yekdiğerini takip eden kalkmak istemediğini görünce üzerine yü
bu eza ve cefadan işin neye müncer olacağı- rüdüler, o haldeyken işini bitirdiler. 
nı anladı. Hersek köyiine inilince getirilen Mustafa paşanın tenha, kuş uçmaz ker
yumurtadnn, köy yemeklerinden, çavu§la- van göçmez bir yerde canına kıyılırken 
rın ısrar! Hına rağmen ağzına bir lokma beri tarafta lstanbuldıı. da namına bazı ha
koyamndı. Benim işim bitti diyor, muttasıl rcketler, tazyikler vulrubuluyordu. 
ağlıyordu. Mehmet Zeki 

Ankara divanı muhasebat mürakiplerin • her, sanıldığı kadar kuvvetli bir takım Bir yerde bir kibrit kutusu aörse derh•1 
den Seyfi kızı Mccdude Tolga. Susurluk .. k 
Bürhaniye M. Mestan oğlu İsmet Yörük, manzarası verememiştir. Bu takım hava· ortalığı ateşe vermeğe kalkıyor. Y eıne 
Ankara Ulus ilkmektebi 958 Hatibe, iz _ dan bir oyun takip ettiği halde içlerinden isterse yiyor. Zorlarsak bir lokma ve-

t t tm · • b'I l d M' r· remiyoruz, artık etrafında holckabıtt• mir Keçeciler Muıevi mektebi 828 As • op ı op e eaını ı en er az. ır. ısa ar-
ı l D • 1 k lıgv a, dil dökmeg~ e ba•lıyoruz.. Sudaıt 

lan Karmona, Kurtuluş Rum k.ız. mektebi er ikinci maç annı crnırıpor a yapaca - .. 
müthiş surette korkuyor yıkayamıY"" 

ruz. Hangisini anlatayım size, itte bd 
yaramazdan çekmediğimiz kalmıyor 
bari siz.e bırakayım da yanınızda Uf" 

lansınu diyor. 

4 üncü sınıf 12 E. T., Bandırma üçüncü 
mektep 3 üncü sınıf 3 Zakir Becer, Af • 
yon Lisesi orta kısım 5 5 Çelikel, Utak 
tütün in hisarla 'ından muhascl>eci T evfi.k 
oğlu Muzaffer, Aksaray lsmail aia camii 
sokak 8 de Aptu1Tahman oğlu Arif, Zon
guldak orta mektep 2 den 389 Naci, Di -
vanyolu No. 67 de Abbll.9, Buna orta o· 
kul f / D den 620 Cemil, Konya tarla ma· 
hailesi No. 2 3 de lbrahim oğlu Adnan Uy
gur, Bursa kız muallim mektebi 2/ A dan 
Kayahan, Adapazan Kuyudibi cad. zahi· 
reci Hüsrev Yaman kızı Meliha. Buna Hoı· 
kadem mahallesi Sağlık sokak 3 de Haluk, 
Bursa kız öğretmen okulu 4 / A dan 2 5 2 
Şükran, Kayseri istiklal mektebi 4 7 4 den 
Cabir Güner, lzmit orta mektep 2 de 
Hadiye Erdi, Samsun lisesi 730 A. Nebi
he. Samsun Dumlupınar ilk mektebi 5 den 
367 Cemil, Kadıköy birinci komiseri kı· 

21 Nihal, Kastamonu P. T. T. kontrolörü 
Vecihe Araslı kızı Perizat, Samsun Çar. 
pmba merkez mektebi 4 den Mustafa Gü
nct. Samsun Çarşamba medccz mektebi 
29.5 Yaıar, Ankara Cebeci İltekin ilkmek· 
tep 224 Orhan, Tokat Orta rnek • 
tep 2 /B den 360 Mehmet, ," 

!ardır. 

lstanbul lik maçları 
lstanbul lik ıampiyomısı müsabıı.kala. 

nna bugün Kadı.köy, ve Şeref aahaların-

da devam edilecektir. 
Süleymaniye ile T opkapı takımları 

Kıı.dıköyünde, Anadolu ile Eyüp takımları 

da Şeref sahasında karıılaıacaklardır. 

ikinci likten Ahınordu, Kasımpap 

Kadıköyünde, Beylerbeyi • Doğanspor da 

Şeref sahasında oynayacaklardtr. 

Hakova bugün Güneşle son 
oyununu yapacak 

Viyananın Hakova takımı bugün ikin
ci ve son maçını Taksim ıtadyomunda 

Güneş takımıyla yapacaktır. 

İki gün evvel Fenerbahçeyi hiç ümit e. 
dilmeyen bir ıekilde büyük bir mağlubi
yete uğratması bu takımın kıymetini bir
denbire yiıkseltivermiştir. 

F enerbahçenin bozuk oyunundan isti
fade eden Hakova takımının bugün, Cun~. 

Muayene ettiğim bu çocuk ana kaf' 

nındıı. iken valde bir hayli korku "e 
hastalık geçirmiı. çocuk doğumundan 
sonra anne sütü alamamış. 

Son zamanlara kadar altına iıeyor· 

muı. 

Daha evvelki seneler duvardan ki• 
reçleri, bazan de bahçeden topraldıtrl 
yemeğe çalışıyormuş. 

Bütün bu hırçınlıklann sebebi çoc:u~ 
ğun sinirli doğuşu ve beslenişi kusUrU 
ile ( oksyorlıı.r) ın bulunuşu olduğurıu 

söyledim. 
Solucan ilacı ve(dim. Muntazıtrtl 

banyolar yapbrdım. Muhitini değıt
tirdiler. On sene sonra gördu~.Uın bır 
lise talebesi olan bu yavru şimdi çok 
gürbüz ve yaşına göre irndelidir. ___. 

( •) Bu nottan keıip saklayınn, > •· 
but bir albüme yapıftınp &.olleksiY011 

)apmız.. Sıkıntı zamanınız.da bu notlıı.t 
bir doktor ıibi imdadını'la yeti,ebi~ 
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Zahmetli bir köprü İ§İni bitirip para • 
lan alan miitcahhit Kazım Emin yorulan 
sinirlerini dinlendirmek için Bursaya git • 

Y aznn: Bürhan Cahit 

-1-

KANLI 
PAKET 

[Y@ıanı f reemıtn Willıı Crpfts l 

fnııiltercnin çn ııımnmı~ Ahı ubııa 
romanc111 Mın~ıny Allingtpn, Ant " 
hony llfr)s)ey, Freı;mın Wills Crofs, 
f llther ;R9nalı! Kooı., Qqroıhy Sıty~rş. 
RusselJ Thorndike ~hramanlan rneç• 
)ıyj ahı ıabıta rqmımı Yt'Zıyor ve ka
till'1İ1' lu11fini İnsilıerc;nin e~ hUnorli 
zabıta müfettifi cıCı;Qri(ç: Çorniıh» t 

bırakıyorlar. Bunlardan Freernan Wil· 
lı Cprh'un ~erine buaün blltlı)'onıı. 
Hı:m romanları. hfm de pnliı müfct• 
rifinifl h\ikümler\Jli bu ıütuolarda o
kuyacakllınız. 

Bhınt evvela 50 lir~hk bir aromo -
fonlu radyo ile l;>ir ıürü arıtnıofon plaaı 
almak iıt~diiini ıöyledi. Bu para da 
Hatlan fazla rehatııı etmedi. F Rkat 
vuiyetin bu tekilde ıUrüp gitmesine 

imkln yoktu. 

Haslar, bu parayı homurdana ho -
murdana verdi. Fakat Bluntun mata· 
tibi bitmiyor, her gün yeni bir bahane 
ile para talebi tekerrür ediyor, Has -
1arın iradındon mühim bir kısmı bu a
damın eline geçiyor ve Haslar ya ken· 
di masraflarını kesmek, ya sermayeyi 
yemek gibi iki şık karşısında kalıyor -
<lu. Birincisini yapmak karısının bir 
şeyler hissetmesine sebep olur ve bu 
yüzden aile hayatı bozulurdu. lldnci
sini, muvakkat bir zaman için yapmak 
mümkündü. Fakat netice çok tehlikeli 

olurdu. 

Haslar vaziyetini bir hayli endişeli 
görmekle beraber vahim mahiyette 
saymıyordu. Çünkü Bluntun talepleri 
r;ıimdiki ölçüsü içinde kaldıkça mühim 
bir mesele teşkil etmez ve kendisi bu 
masrafları için bir bahane bulur, ka -
rısının nazarı dikkatini celbetmeden 

bu işi idare ederdi. 

Fakat işin tam bu safhaya vardığı 
aırada bir hadise daha vuku buldu ve 
Haslar yıldırımla vurulmuşa döndü. 
Bu darbe onun timdiye kadar katlan· 
dığı darbelerin en ağırı idi. Bu müthiş 
sille Hasların beynine işlemiş ve onu 
yese düşürmüştü. 

Blunt bir kere daha telefon ederek 
kendisile görüşmek dilemişti. Haslar 
onun gene para istiyeceğini sanmıştı. 
Onunln gene ~imal yolunda görüşmek 
için söz vermişti. 

Her vakit ki Kibi yine otomobili i1e 
mülakat yerine giderek Blunt'u yanı· 
başına aldı. 

Fakat Blunt sarhoştu. Gerçi 
eaçmnlamıyor ve ağzına geleni söylemi
yordu, fakat cüretıni arttırmıştı. 

Blunt'un kendini bu derece içkiye 
vermesi yeni ve pek mühim bir mesele 

idi. 
Bir adamın, hayatını, selametini, sa

adetini; hodpercst, rezil bir adabın eli
ne emanet etmesi berbat bir şeydi, fa. 
kat bütün bunları bir de sarhoş olan bir 
adamın eline vermek, bin bir kere be
terdi. Çünkü böyle adama güvenıneğe 
zerre kadar imkan yoktu. 

Haslar ilk defa olarak bütün ''arlığile 
• an etti. Artık yuvasının, karısının, 
ısy . h. . . b' 
dostlarının, bahtıyar mu ıtının tam ı~ 

hl.k eçirdiğine inanıyordu .• Halbukı 
te ı e g . d b .. l d 
hayatının hiç bir demın ... e, ugk~n e! ~ 

ld 
... k dar bahtiyarlıgın zev ıne 8§ı· 

o ugu a .. l"k .. d 
na olmamıştı. Fakat üm_ıtsı~ ı ıçm el 

d Ve yapılacak ış bır an cvve 
yaşıyor u. 
emniyete kavuşmaktı. 

K 
dikilen sefalet ve bedbaht· 

arşısına d' . 1 ] k 1 ız kendisini teh ıt etmış. o :ay· 
ı ya n k Fakat karısı Gına nın 
dı, mesele yo tu. d. . den çok ileri 

· t. ken ısın 
içtimai vazıye ı kt'I hapishane· 
.d. H 1 karısına va ı e 
ı ı .. da·s~ ~r. "ylememişti. Bu mesele or 
ye gır ıgını so kadın kendini al· 
taya çıkacak olursa .. d n hem i· 
datılmı' sayacaktı. Bu yuz e 

bir son vermek ve selamete, emniyete 
kav1.1şmak l~zımdı. 

mcğe karar verdi. 
Tam mevsimiydi. 
Bursa ovası yemyeşildi. Nilüfer çiçekler 

arasında bir mavi kurdele gibi kıvrıla klv· 
nla uzanıp gidiyordu. 

Uludai eteklerinde, Kirazlı yaylada ta· 
biatın bin bir rengi ve çiçeği insanın içini 
gıcıklıyordu. 

Paraların -çoğunu bankaya koydu. Ve 
Yalova yolundan Bursaya kapağı attı. 

- Oh, Her taraf cennet 1 
Daha mev!!İm dt· yeni başladığı için pek 

kalabalık değildi. 

En temiz otelin en güzel oda11ına yer • 

çinde birleftikleri ve sevdikleri muhit· 
ten mahrum kelacaklar hem de karı 
koca arasmdaki aamimi arkada~lılc bo.. 
zulacaktı. 

Ya btJ meseleyi bu ~ekilde hallet - leşti. 
mek Haslar'a emniyet ve huzur yeri- Aylardanberi münakasa, ihale, inşaat Kbım Emin güldü. Ulurdıyı deiittk-

Haslar dUşlindUkçe, fel&ketf n bU
yUdüğlln ü hieaediyordu. 

ne bambafka bir ~ey g4'tirecek olur • peoinde kopnaktan, ita emri koparmak diler. " 
sa?!. için çene çalmaktan o kadar yorulmuıtu * fpkat bütün bu fel&kct, bu köhne, 

kötü dolandırıcının hayatta kalması 

yüzünden ileri geliyordu. Halbuki bu 

M ) · b ki bu yolculuk bile ittiha•ın• açmıştı. 
ese eyı ir de ters tarafından mu-

hakeme etmek icabediyordu. Bu tekil· İlk gece banyosunu aldı. Yemeğini yedi 

Sonbaharda Bursa kaphcalannın d~ 
güzel olduğunu bilen Kazım Emin bit llQ 
hafta banyo almak için yine Buraaya ~ "' d ve yattı. 

e huıur ve emniyete kavu9mayı Pencereden süziilen aüneş gözlerini ka· mitti. 
çirkin adamın yooftmasmda ne ken

di şahsi, ne de başkası için hayır yok • 
tu. Bilakis bu adamın yapytfı, muhiti· 

ne ve kendisini tanıyanların hepsine 
eza veriyordu. 

hatırlamak lbiJe, alnından ıoijuk ter j nıaştumıştı. Geçen •eyahatinde kaldığı otrle indi. 
Beyaz köpekli kadın yoktu. clökmeğe kMi geldi. Bunlar tam emni- Kalktı, gerindi, yıkandl. Kahvalt111ını 

yete lcevutıtuklarınJ eandık~rı zaman balkona getirmelerini eöyliyerek kapıyı Garsona aordu : 
- Hani bir beyaz köpekli ..• 

zabıtanın kapılarına dikildiğini, tev - açtı. 

k 
Geni' ve yeşil ovaya açılan bu balko • Garııon daha fazla iz:ahat almağa In:nmr 

ifhaneye atıldıklarını, mahkemeye 
Bir ailenin mukadderatını bu ada

ma bağlamak, haksızlıktı. Onun için 

mı çıkar çıkmaz gözü tabiatın bu nefis görmeden gülümsedi: 
götürüldüklerini, haftalarca süren mu· manzarasından evvel ince bir parmaklıkla - Anladım efendim. evlendi. latan 
hakemelerden sonra karar verildiğini öteki balkondaki oda komşusile ka?fılag • bula gitti. 

Haslar aklına geldiği halde düşünmek
ten çekindiği meseleye ehemmiyet ver-

görürler, sonra... tı. - Burada mı evlendi!. 
Haslar bu noktaya varınca; titredi. Altın gibi aaçlarını aabahın taze aıüne • - Evet. Bir zengin tüccar gelmişti. K• 

mek ihtiyacını hissetti. Böyle bir ada
mın kendisine ve kansına musa11at ol
ması reva değildi. Hele karısının saa

detini mahvetmek en büyük haksızlık 
olurdu. O halde Blunt'un vücudunu 

Hadise binlerce defa vuku bulmuş _ ,inde kurutan genç bir kadın. dm köprğini musallat etti. Fakat adamcaı 
Kazım Emin şaşnlndı. iız köpekten çok korkarmı~ Ayaklarını ya. 

kaldırmak icabediyordu. O zaman 

kendisi de karısı da kurtulur, ve aile 
yeniden bahtiyarlığa kavuşurdu. 

Bu korkunç düşünce Hasların ak
lına ilk estiği zaman kendini derleyip 

toplamış ve bu düşünceyi ezmcğe ça· 

lışmıştı. Çünkü katil olacaktı. Fakat 

Blunt'un hattı hareketi bu dütünceyi 
tazeledi. Kendisi bu düşünceyi yine 
defetmeğe uğraşmış, fakat muvaf fok 
olamamıştı. Artık bıçak kemiğe da -
yanmıştı. Hasların ölmesi liızımdı. 
Çünkü ancak bu sayede emniyet için· 
de yaşamak mümkündü. 

Fakat bu adamın ölümü mukabilin
de kendisine bir zarar gelir miydi? 
Gelirse bu zarara mukabele edebilir 

miydn 
Haslar, eski arkadaşı Blunt'u orta· 

dan kaldırmak düşüncesini, kafasının 
içinde evirip çeviriyordu. Farkına var· 
madan kararını bile vermişti. Blunt 
bir hayli yaşlanmış bulunuyordu er geç 
ölecekti. Hayatından bir zevk duyduğu 
yoktu. Onun hayatına istırapsız 

tu . 

O halde ne yapmalı ve işin içinden 
nasıl çıkmalıydı?. işin içinden çıkmak 
için usul dairesinde hareket gerekti. 
Plan mükemmel olduktan ve her ih
timali ölçüldükten sonra yüzde yüz 
muvaffakiyet muhakkaktı. 

O halde planı kurmağa bakmalı i -
di. 

(Arkası var ) .............................................................. 
Rumen koral heyeti 

Şehrimizde 2 konser verecek olan 
80 kitilik Rumen Koral heyeti bugün 
Romanya vapuriy]e gelecektir. . 

Avrupada bir turneye çıkmış olan 
Bükreş devlet operası artistlerinden 
bir grup da koro heyetine refakat et -

mektedir. 
Koral heyeti için 1'1anbulda bir gezin· 
ti proğramı tertip edilmiştir. Heyet a
yın '27 sinde Çarnlıcaya götürülecek, 
oradan Haydarpaşaya indirilecek ve a· 
dada öğle yemeği yeni1ecek, akşam 
~chre dönülecektir. 

28 Nisanda Ayasdfya, Y erebatan, 
Alman çeşmesi, müzeler ve çarşı gezi
lecek, 29 nisanda da T opkapı sarayı, 
Eyüp gezdirilecektir. 

lstanbul Dördiincü icra Memurluğundan : 

Vakıf Paralar Müdürlüğü 
namına birinci derecede ipotekli olup tamamına yeminli üç ehli 

vukuf tarafından bin dokuz yüz on dokuz lira kıymet takdir olunan 
Kabataşta Hace Fatma Hatun mahallesinde Bostan sokağında Eski: 
4

1
4 Mil. Yeni : 32, 34 numaralı altında dükkanı buluna:ı bir bap 

ahşap hanenin tamamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 
t7 /5/936 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarahndan görülebi
leceği gibi 27 /5/936 tarihine müsadif Çarşamba gunu saat 14 ten 
16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma be
bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 
en son arttıranın taahüdü baki kalmak üzere l 1 /6/936 tarihine mü
sadif Perşembe iünü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak 
olan ikinci artbrmasında gaynmenkul gene muhammen kıymetinin 
% 76 ini bulduğu takdirde en son artbrana ihale edilecek ve bul
uıad>ğı takdirde 2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan satışı geri 
bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetini yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçe.sini veya milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi, taviz be
deli ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden 
tenzil olunacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun (126) ncı 
maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrımenkul üzerinde 
i otekli alacaklılar ile diğer allkadaranın ve irtifak hakkı sahipleri
!n bu baklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 
ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça sabş 
bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklan cihetle allkadaramn işbu 
maddenin mezkur hkrasına göre hareket etmeleri ve daha faza ma· 

lumat almak isteyenlerin 4 ~ dosya numarasile müracaatlan ilin 

olunur. (2262) 

Sendeledi. Böyle bir manzara ile kar· larken bir tekme '\'urup öldürdü. Kadın çı) 
tılaşacağını hiç ümit etmemişti. clıracak gibi olmuştu. Ağlıyordu. Tüccal 

Kapının gürültüsile kadın başını ona köpeğin güzel bir kadına ait olduğunu an .. 
çevirmişti. Nilüfer gibi iri göz bebekleri a· layınca çok üzüldü. Tazminat vermek &-.. 
deta gülürnsiyordu. Bir kabahat işlemiş gi- tcdi. Kabu] ettiremedi nihayet ahbap oldu· 
bi ornda oynıyan küçük, beyaz., boynu sa· lar ve evlendiler. 
n kurdeleli köpeğini gösterdi: Garson bu hikayeyi anlntbktan sonra ,,. 

- Muhakkak köpeğimden pkayet ede· •efli esdli ilave etti: 
ceksiniz, dedi. Si:ıi rahatsız etti değil mi e• -Ne olduysa biz.c oldu. O köpek, aahib 
fendim. gibi bi:ıc müşteri kazandırıyordu. 

BURHAN CAHİT 
Knz.ım Emin büsbütün şaşırdı. Köpeğin 

sesini bile duymamıştı. Bet~ket köpek onu 
görünce havlıımağa baıılamıftı. 

Kendini topladı: 
- Hica ederim efendim, niçin rahatsız 

olnyun. 

1 BADTO 1 
Bu Akt•mkl Program 

İSTANBUL Ve biraz daha ceaaretlcndi : 
- Hem ol11arn bile! 12.30: Muhtelif plaklar ve halk mıW " 
Ve kadının tatlı bakı~larile büsbütün Ü· kisi; 16: Dans musikisi (plak); 19: Ha~ 

mitlener••k kekeledi: berler; 19. 15: Muhtelif plaklar: 19. 30t 

- Sizin gibi ... 
Ve h;: •• ı" tet1Rdüflerde kullanılan klasik, 

beylik 1 ~ H·lcrle konuprak ahbap oldu· 
hır. 

Bu ahhaplık bir gün içinde o kadar i • 
!erledi ki akşam yemeğinden sonra garson· 
lar kompunun çnntalannı Kazım Emin be· 
yin odas.ına ta§ıdılar. 

Tam on heş gün bu ahbaplık devam et· 
ti . Kazım Emin bey genç kadına Buua i. 
pcklerindr.n bir kaç top, Bursa kuyumcu • 
lanndan bir düzine nlıın bilezik aldı. Ve 
yeni bir İnşaat i~i bulmak için lstanbula 
döndü. 

* 
Mıihim hir tt ııel isini iiç t»'da bitiren 

Kiızıın Emin Ankaradan İııtnnbula geli -
yordu. Snp. ncadn kahvaltı için ycm~k sa· 
lonuna geçtiği ''nkit eski arkndnılanndan 
Mahiri gördü. 

Kfmm Emin akşam Ankaradan ttenc 
binerken onu görmcmivtil 

- Nereden çıktın Allahı se10ersen1 De· 
di • k ıun yol.tun. 

Mahir nnl.ıttı: 

- Kıuaköydcn bindim. Bumıda hir İ· 

şim vardı. Sözde iki günde bıtirecektim 

tatlı bir beliıyn saplandım, on gün kaldım. 
- Tatlı belü dn ne oluyor? 
- Bursada bir otomobil accntelivi işi 

vardı. iki gUnlük bir iş. Fakat otr.lde bir 
kadınla ahbap oldum. Bırakamlldım. 

Kii:ıım Emin kendi baoından geçen Bur· 
sa \ak·aııını hatırladı: 

- iyi parça mı idi? 
- Sorma. Altın gibi aaçlaı nilüfer göz-

ler. Sülün gibi endam. 
Ahbaplıjımıza vesile de onun kö • 

peği oldu. Otelin bahçesinde oturur'lten 
beyaz bir köpek etrafımda dola§maaa bnıı· 
!adı. Ve genç bir kadın: 

- Bobi, Bobi • 

Diye çağıra çağıra yanıma geldi: 
- Bobi aizi rahatsız etti ~aliba 1 
Diye özür diledi. Buakır mıyım, hemen 

ahbaplığa bagladım. Bana biraz masraflı 

oldu amma .. 

Çocuk esirgeme kurumu namına konfe ,. 
rans: 20: Hnlk musikisi; 20.30: Neşir ~ .. 
ııasında ilim edilecektir. (Bekleyiniz.\) 

Saat 22 den sonra Anadolu ajanııınır( 

gazetelere mahsu'I havadis eervısi veril~ 

cektir. 
ANKARA 

19,30 Ankara Palas (hafif konser).: 
20 sporcu konuşuyor Nizamettin Rifat. 
20,20: Ajans haberleri. 20,30: Kupig 
§ehir loknnta11ından nakil (karırık konser)., 

BERLIN 

1 7: Kolonyn. 19: Musikili piyes. 20 ( 
küçuk konser. 21: Opera kon11eri. 23,30~ 
Mtinıht~n. 

MONIH 
1 7: Kolonya. 19: musikili pıycs. 21 : 

Suel lcon r. l 5: Sıuttgartan 23, 30: dan-
musiki111. 

BÜ KREŞ 
18: H Cif musiki. 19,20: hnfıf musOO.. 

20,20 : pluk. 21: piyes. 22,10: şarkılar. 

22.45: Halk konseti. 
BUDAPEŞTE 

18: Oda musiki i konseri. 19, 50: Zi .. 
gaıı 

dans 
orkestrası. 21 ; operet )ayımı. 23c 
orkest rnsı. 2 4: Zigan orkestrası. 

27 Nisan Pazartesi 
lSTANBUL 

1 7: Üniveuıtcden nakil lnkılap dcnl1 

E..ııat Bozkurt tarafından. 18: Senfon~ 
muaikı. (plak). 19: Haberler. 19,IJt 
Muht~lif plitklar. 19,30: Çocuk esirgenı~ 

kurumu nnrnınn konferans. 20: 1 laik mu
sikisi. 20, 30: Stüdyo orkestraları. 21,301 
Son hnb('rler. 

Snl\t 22 den sonra Anadolu :ajanıınıq 
gazetelere mahsus havadis ıervisi verile .; 
ccktir. 

Radyoda konferans 
27 Ni an pazartesi akşamı saat ye· 

di buçuk - sekizde, Çocuk Esirgeme 
Kurumu namına doktor İbrahim Zati 
Öget tarafından lstanbul radyosunda 
bir konferans verilecektir. Mevzuuı 
Sokak çocuğu ve suçlu çocuktur. 



10 Sayfa 

" Son Posta ,, nın tefrikası : 64 Yazan A. R. 

--"Cemil; bir asker hayatını memleket 
uğrunda feda etmeyi bilmelidir!.,, 

Cemil. büyük bir soğukkanlılıkla ı - Kim bilir? .. Belki arzunuza uy -
doldurduğu kadehi, son damlasına ka- gun bir fırsat zuhur eder. 
dar içtikten sonra sükunetle devam et- Cemil, İbrahim efendi ile tekrar göz 
mişti: göze gelmişti. Bu zeki Yemen Seyyidi-

- Hiç telaş etme, İbrahim Efendi. nin gözlerinde esrarengiz bir mana 
Böyle karışık işler .. Ancak böyle kes- sezmişti. Metin, cesur ve pervasız bir 
tirme teşebbüslerle biter. Hani meş - hareketle yumruğunu masaya dayıya
. hur bir hikaye vardır. Kör düğümü ke- rak: 
ıen kılıç hikayesi... - Pek iyi, lbrahim efendi. Bekli ye-

- fakat Cemil Bey .. Size bu fikri ceğim. 
kim verdi}.. Demişti. 

- Kim mi, verdi? .. Ben çocuk de - * 
iğ-ilim, a birader... Size, vapurda da Cemil, ertesi gün kışlaya gıttığİ va-
anlattım ya.. Benim hayatım, Rumeli kit, şaşırıp kalmıştı. Çünkü... Y anya 
dağlarmda çetecilikle geçti... Böyle taburu, hareket için emir alm~. kışla
işler bizim için şu bir tek rakı kade .. nın avlusunda, ıon hazırlıklarını ik .. 
hini boşaltmaktan daha kolaydır. male çalışan tabur, silah çatmıştı. 

- Fakat.. Böyle bir hareketin aki- iki arkadaş, büyük kışlanın, Yanya 
betini düşünmüyor musunuz? taburlarına ayrılan pavyonunun ö .. 

- Mesela .. Ne olur?.. nünde karşılaşmıştı. 
- O dakikada sizi parçalarlar. Cemil, derhal eski ve sevgili arka .. 
- İbrahim efendi! .. Ben, askerim. daşının boynuna sarılmış: 

Harbiye mektebinin kapısından zabit - Kardeşim, ne çabuk.. Daha, 

SON POSTA 

Fransada 
Seçim Bugün 

( Baf taralı 1 inci aayfamt%da) 
nutukla nihayet vermiştir. M. Saro 
bu nutkunda Fransız milletinin göster
diği dirayet ve hassasiyeti takdir ve 
tebrik ile kaydettikten sonra gayenin 
dahilde sulh ve hariçte sulh olduğunu 
söylemiş bu sözünü izah ederek hariç
te sulhu kollektif emniyet ile iktısadi 
müşkülleri halledecek tedbirlerin te -
min edeceğini, yeni parlamentonun 
iktısadi kalkınmayı temin edecek ted
birlerle dahili sulhu sağlamlayacağını 
söylemiştir. 
«Franaanın son ümidi Çekoslovakya 

miaakıdar .n 
Lion, 25 (A.A.) - Heryo, inti

bat münasebetiyle yapılan bir toplan -
tıda dün akşam uzun bir nutuk söy
leyerek son teşrii devre esnasında ra
dikal hükumetlerin umumi finansı ida
re edişlerini müdafaa etmiştir. 

Sözü harici siyasete nakleden Her
riot, Fransız - Çekoslovak misakları -
nın F ransanın son ümidi olduğunu 
söylem iştir. 

Yusuf İzzeddinin 
Ölümü 

olarak attığım ilk adım, beni doğrudan ayağınızın tozunu silemediniz. Bu Baftaralı ı inci aaylada) 
doğruya ölümle kar;Şılaştırmıştır. Ö .. yorgun efratla nereye gidiyorsunuz~.. Çanta içerisindeki vesikalarda yazılan· 
lüm; bir asker için hiçtir. Elverir ki, ha- Diye bağırmıştı. lar gizli tutuluyor. Çantada eski Osmanlı 
yatını memleket uğrunda feda etmeyi Arkadaşı omuzlarını kaldırmış, mü- veliahtı Yusuf İzzeddinin ölümünün şek· 
iyi bilsin... Yemen topraklarına dü - tevekkil bir sesle bu suali karşılamwtı: lini ve sebebini aydınlatıcı mahiyette ev
şüp te kendini kolaylıkla kurtarabil - - Ne yaparsın Cemil?.. Emir, rak ve vesikalar mevcut olduğu rivayet e
miş~ kaç Türk askeri var? .. Ben de bu emir .. .Hiç olmazsa efrat bir hafta ol- dilmektedir. 
topraklarda çürüyüp gidecek değil sun, istirahat etse.. Birkaç sıcak ye- , Söylendiğine göre çanta içerisinde Yu-
miyim L O halde, iyi bir iş görerek öl- mek ye d' b lk" b' l d suf lzzeddinin kendi el yazısile bir mek -sey ı, e ı ıraz can anır ı... y k. ·1 
meliyim.. öteki eşkiya reislerine de j. B · 'd w • • t • I d tubu, bu mektubun fotograf ma ınesı e 

arı, gı ecegımız yer ayın o say ı, k'l . .. dd' k l b' k 
Yı. bir ibret dersi vermelı"yı"m .. • .. w. d çe ı mış mutea ıt opya an. ır ça ı ve 

yuregım yanmaz ı. b' l hkik ı ld " 
lbrahim efendinin hayreti, gittikçe N 'd" ır rapor a ta atın nası yapı ıgmı 

- ereye gı ıyorsunuz?.. tesbit eden zabıtlar, bu zabıtlarda oahit 
artıyordu: - Buraya beş gün mesafede Ama· olarak dinlenenlerin ifadeleri bulunuyor • 

- Allah, Allah ... Memleketin gizli ra varmış. Onun arkasındaki Cebel mu§. Çanta içerisinde aynca bir doktor 
İflerine ne çabuk nüfuz etmişsiniz}· Şerman ismindeki dağlara eşkiya top- ,raporu da bulunduğu ileri sürülmektedir. 
Hakikaten memleketini çok seven bir lanmı". Raporda guya Yusuf lzzeddinin hasta • 
zabit imişsiniz. - E, oralarda başka kuvvet yok lıktan öldüğü yazıla imiş. 

k Diğer taraftan bulunan mektupta Y• .. 
Diye söyleniyordu ... Sonra, işitti - mu ımış. 

V suf İzzeddinin o zamanki lttihıı.tçı b.bi• 
lerine inanmamış gibi, birdenbire dur- - armış ama ... 
muş, şu suali sormuştu: - E, ne olmuş? .. 

- Cemil beyi .• Bu kararınız ciddi - Sakın kimseye söyleme. Çün -

i , kü, pek mahrem tutuyorlar.. Galiba mr .. 
- Azizim!.. Hem ciddi.. ve hem de oradaki askeri eşkiya muhasara altı-

liaf i... Hatta, yarından itibaren de, na almış .. 
Clerhal bunun tatbikine girişeceğim. - Demek siz ..• 

- Ne yapacaksınız? .• 
- Doğruca kumandan paşaya gi -

C:leceğim. Açıktan açığa fikrimi söyli
yeceğim. Memleketime pek büyük fay
dası dokunacak olan bu if için bana 
gizlice izin vermesini rica edeceğim. 

İbrahim efendi, oturduğu yerden 

(Arkaı:ıi var) 

Habeş orduları dayanmakta 
devam ediyorlar 

azasile olan ihtilafları, kendisine karşı ya_ 
luşık almıyaca.k tarzda hareket edildiği, 

üzüle üzüle ihtimal günün birinde ölece -
ğine dair satırlar varmış. 

Zamanında türlü, türlü tefsirlere uğ • 
nyan Yusuf lzzeddinin ölümünün sebep· 
lerini aydınlatması muhtemel olan bu ve
sikaların tetkikine devam edilmektedir. 

Çantada evrakın tetkikine devam edil
mektedir. 

T etkikattan sonra Y uııuf lzzeddinin ö • 
lümü etrafındaki esrarın ortadan kalka • 
cağı kuvvetle tahmin edilmektedir. İki ih-
timal etrafında tetkikat yapılmaktadır. 

Nisan 26 

• 
lstanbulu 33 saat 1 as.1 

idare ettim? 
(Baf taralı 1 inci •aylamızda) de bulunuyor. Vali Şehir Tiyatrosuna gı• 

da. Küçük Kadri, «33» aaat içinde, 33 diyor. Vali gazetecileri kabul ediyor. \ ıli 
aene durmadan eaer ya:r:mlf müellifle • ikide birde çocuk parkından bahS<.-dl) 0 '· 

re bile naaip olmamıf bir fiihret kazan- Vali hayır müesseselerini ziyaret edıyorı 
gelenleri karşılıyor. Gidenleri teşyi c:di· 

dı. 

Hatta bafardığı marifetin harikrı -
lcideliğine bakınca, fÖhretinin yakında 
bütün dünyaya yayılacağı da muhalı • 

kak görünüyor. 
latanbulun 33 aaatlik çocuk oaluin

den bu İfİ na•ıl yaptığını Son Poataya 
ya.:r:mannı iatedik. o da meğimi.:r:i ka • 
bul etti. Afaiıda okuyacağınu ya.zı o
nun tarafından «Son Poata• muharrir

lerine dikte ettirilmİffİr. 

B en, bir vali olmağa birdenbire ka· 

rar vermiş değilimdir. Bu istek 
bende ta altı yaşımdan beri vardı. 

Evvela bu iş için çok bekleyeceğimi sa
nıyordum. İptidai bitecek.. Lise bitecek. 
darülfünun bitecek. 

Bütün bunları düşündükçe üzülüyor, 

yor. 
Hulasa, bu dört ay içinde gazetelere 

haf talığımdan epey para verdim ama. va· 
linin ne iş gördüğünü iyice anllldun. 

Hatta bununla da kalmadım, ve bek 
diye nizamnamelerinden elime geçirebil· 
diklerimi su gibi ezberledim . 

O sabah da merasim vardı, bittabi ka• 
çıramazdım. Valiliğe başlar başlıunaz pot 
kıracak değildim ya. 

Fakat tam o sırada, odama iki küçük 
çocuk girdi. Meğer onlar da, ilk gelenin 
vali olacağını duymuşlarmış. 

Onlara: 
- Atı alan Üsküdarı geçtil dediın

Fakat çok üzüldüklerini görünce acadırn• 
birisini muavinliğime kabul ettim. ötekini 
de maiyet memuru yaptım. 

Hem nasıl olsa iki yardımcı lizundı. 
ve: Onlan da maiyetiıne aldıktan sonrıt. 

- Korkarım o zamana kadar ben de iki otomobil tutturdum, merasime gittiın• 
biteceğim, diyorum. 

Fakat geçenlerde benim yaşımda bir 
çocuğun vali olduğunu duyunca sevinç• 
ten yüreğim ağzıma geldi. 

Ve: 
- Eh ... , dedim, yirmi otuz sene bek· 

lemekten kurtuldum. 

Merasimden sonra da makamımda on iki• 
ye kadar tebrike gelenleri kabul ettim· 

Öğle yemeğini akrabalarım ve ınaiyt> 
timle Beyoğlunda İstanbul lokantasında 
yedim. 

On dörtten on altıya kadar belediye· 
de işlerle meşgul oldum: Bir memurun ına· 
aşına zam yaptım. Bir biçareye it buldurn• 
Çocuk parkının tamiri için emir verdiın· 

Ondan sonra geçen senelerde, çocuk 
bayramında vali seçilmenin yollannı ara
dım. Fakat kime sordumsa: Bu işleri bitirince otomobille darülic• 

ala- zeyi ve Cerrahpaşa hastanesini ziyaret et· - Bilmiyorum! dan başka cevap 
madım. 

Nihayet dört beş ay evvel, muallimle-
rimden birisi: 

- Çocuk valiyi kimse seçmez l dedi. 
Ve anlattı: 

- Bayram sabahı hangi çocuk en ev• 
vel davranıp da vilayete giderse o vali o· 
lur. 

Oradakiler tenbihlidir. hk gelen 
wau hemen makamına oturturlar. 

ço-

Ben bu malUınab ahnca bittabi der· 
lııal bu eene vali olmağa karar verdim. 

2 3 Nisanın arife gecesi, bir dakika uy
ku uyumadım. 

Saat beşte babamı uyandırdım: 
- Ben, dedim, vali olınağa gidiyorum. 

Beni öğleye doğru makamımda ziyaret e• 
dersini 

Ve derhal vilayete koştum. Karşıma 
çıkan jandarma, beni hakettiğim makamı· 
ma oturtmak istemedi. 

Fakat ben bundan yılmadım, ve: 
- Sonra, dedim, mes'ul olursun. Çün· 

kü ben bugüne bugün, İstanbul valisinin 
bütün salahiyetlerini elimt-. aLnıı bulunu-
yorum. 

Bu kat'i sözlerim jandarmayı hayli dü-

tim. 
İki tarafta gördüklerimden de mc:ınnu• 

num. 
Ondan sonra akıam yemeğini yine 

İstanbul lokantasında yedik. Y emcii ınil• 
teakip selefim Muhiddin Üstündağa tele• 
fon ettim. Şehir Tiyatroıundaki cViJiyetı> 
locasını bana açmaları için emir verdirt· 
tim. Ve hep beraber tiyatroya gittik. 

Ben tiyatroyu severim. Kendim de ;yi 
bir aktörümdür. Mektepte verilen tezııtil· 
leri seyredenler içinde ağlatmadıiım kim• 
se yoktur. 

Ş ~ "ıyl ehir Tiyatrosunda Tosunu ö,..e 
oynadılar ki, onlara harcanan paralan aJ 

buldum. Hatta; makamımda bulunacaiırıı 
bir hafta zarfında, tahsisatlarını arttırın•• 

yı tasarladım. Fakat biçarelerin talihleri 
yokmuş. Hepsi de kuru bir tebrikimle kal· 
dalar. Ve ben dün azlolundum. 

Benim azlim, tamamiyle gayri nizaınİ 
olmuştur.: Daire müdürü karşmaa dik.ildi 
ve: 

- Haydi bakalım küçük 
yol gözüktü artık 1 dedi. 

bay ... Siıe 

fırlamış: 
- Eyvaaaah.. asıl şimdi, partiyi 

Londra, 25 (Hususi) - Sassaba -
nebin İtalyanlar tarafından işgal olun

duğuna dair bir haber intişar ettiyse de 
İtalyan ordusiyle birlikte bulunan mu
habirler bunun aksini bildiriyor ve Ha
beşlilerin İtalyan hücumunu püskürt

Çantada bazı kanla eıyalar da bulun -
duğu söylenmektedir. şündürdü. 

Etrafındakilerden birisi: 

Rica ederim, sorarım size. Bir nli, bir 
daire müdürü tarafından azlolunabilir :ınP 
Hem bir daire müdürü, koskoca bir vıtli· 
ye bu lisanla mı hitap eder. 

liaybettiniz. 
Diye bağırmıştı. 
Cemil, birdenbire hayret ederek sor-

muştu: 

- NiçinL 
- Daha kumandanın odasından 

çıkmadan bu işi Nasır MebhUt haber a

tüklerini anlatıyorlar. 
Adisababayı müdafaaya tahsis olu

nan HabC1Ş kuvvetleri Varahay'ın ge
risindeki sağlam vaziyetlerini muha -

faza etmektedir. 

Vesikaların neşrinden sonra, etrafın -
da bir çok tahminler yapılan ve Enver Pa
şa tarafından öldürülmesi ihtimalinden 
bahsedilen bu tarihi vak" anın aydınlana· 

cağı şüphesiz telakki edilmektedir. 

Kral Fuat Öldü 
(Baf tarafı l İnci aayfamızda) 

lir. Onun için . . . 
- Kim haber verır.. kumandan Londra, 25 (A.A.) - Somaliden 

gelen haberlere göre Ras Nasibunun 

V eliahtın Londradan gelerek tahte ge· 

çinciye kadar devlet işlerinin idaresi için 
bir niyabet meclisi kurulacağı söylenmek -
tedir. 

mı> .. 
- Haşa .. 
- Oradakiler mi? .• 
- Haşa ..• 
- O halde} .• 

Ankara 2 5 - Kral F uadın vefatı bu • 

askerleri büyük bir kahramanlıkla 
harp etmekte, mevzilerine sıkı sıkı tu
tunarak her İtalyan taarruzuna bir rada büyük teessür uyandırmıştır. Dış fş
m ukabil taarruzla cevap vermektedir- ler Bakanlığı binasında ve sefaretlerde bay-
ler. Müteaddit kanlı süngü hücumları raklar derhal yarıya indirilmiştir. 

- ~ütün sofam~ taşları. . .. to~rak • ı olmuş ve İtalyanlar silahça çok faik Son gelen telgraflar şunlardır: 
ları .. agaçları .. hatta, esen ruzgarları. bulunmalarına rağmen merkezde an - Kahire 26 (Hususi muhabirimiz-
Ah Cemil bey .. g~r.ü~orum, zeki~ini~. cak pek cüz'i ilerliyebilmişlerdir. den) - Kral Fuadın sıhhi vaziyetinde ü-
cesursunuz. Ate~lısınız .. Kıyme~ı .hıç Buna mukabil iki cenahta şiddet- mit verecek hiç bir ,ey kalmamıştır. Kral 

·bir şeyle ölçülemıyecek hır gençsınız ... li bir tayyare bombardımanından ve ,Fuat ölüm sekiratı halindedir. Bütün Mı -
Fakat, böyle bir kaç gün zarfında .~u tôpçu ateşinden sonra İtalyanlar mah- sır halkı net.iceyi derin bir teessür içinde 
memleketin ruhuna kolay kolay mı - A b . kk' ·· t · 1 d ' beklemektedır. ... sus ır tera ı gos ermış er ır. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fuz edemezsiniz. İtalyan kollarından biri Sassaba • atı gönderilmeye devam ediliyor. ltal-

- Acaba?.. nehi muhasara ve hücum ederken yanlara Adisababa yolunu kapamak 

_ Acabası yok Cemil bey.. emin motörlü diğer kol Fafan nehri üzerin- için Habeşler Varrahailu'nun cenu -
olun ki bu, böyledir. Hesapsız başlıya- de ve Sassabanehin elli kilometre şi- bunda çok kuvvetli mevziler tutmuA'
cağınız işler, 0 anda ters çevrilir. O mali garbisinde kain Daggahmedoya lardır. Bütün takviye kıtaatı bu mev-
anda her şey, alt üst oluverir. vasıl oluyorlardı. zilere gönderilmektedir. 

_ O halde L Muharebe 24 nisan sabahı başladı- T sana gölü mıntakasına gelince 
_ O halde .. siz, mutlaka bir şey mi ğı halde her iki taraf da daha şimdiden burada İtalyanların Bakardar mevkii -

yapmak istiyorsunuz? binlerce ölü ve yaralı vermiş bulun - ni ele geçirdikleri söyleniyor. Mavi 

E maktadır. Nil bu mevkide Tsana gölünden çıka-- ·vet. 
_ Öyle ise, biraz sabredin. Büyük Muharebeye kırk ltalyan bombar - rak akmıya başlar. Gojam mıntakasın-

bir sekinetle şu köşede oturunuz. Beş dıman tayyaresi iştirak etmektedir. da ltalyanlar hemen hemen hiç bir 
on gün daha bekleyin. Londra, 25 .A. A.) - Şi- mukavemet göstermeksizin ilerlemek-

- Sonra ne olacak).. mal cephesine Habeş takviye kıta- tedirler. 

- Hakkı var 1 dedi. 
Ve ilave etti: 

- Geçen senelerde de bir çocuğu vali 
yapmışlardı. Şimdi de bunu vali seçmiş o. 
lacaklar, bunun keneli kendine gelecek 
hali yok ya) 

Onu bir başka memur da tasdik etti: 
- Bugün çocuk bayramıdır. Çocuk 

bayramlarında da adettir bu. 
Onlar böyle konuşurken ben de sus

Fakat itiraf edeyim ki, bütün kabahat 
bende olmuştur. Eğer ben, samimt davra• 
nıp ta, vilayet makamını kendiliğiındeJI 
işgal ettiğimi söylemeseydim, kimae işin 
farkında olmayacaktı. 

Herkes gibi Muhiddin Üatündai da 
oraya salahiyettar bir makam tarafındsO 

oturtulduğumu sanmaya devam edecek "'e 
bir türlü yerine dönmeyecekti. 

muyordum tabii. Valiliği hakettiğiıne e- Şimdi işittiğime göre, hana -fllayet 
min olduğum için de, yüksekten atmaktan makamını açan odacı ve daire müdi.iril 
hiç çekinmiyordum. azlolunacaklarmış. Beni gezdiren tofÖ,. 

Nihayet bu sözler, ve benim hallerim de parası verilmiyecekmiş. 
jandarmayı da yola getirdi, ve beni ma- Eğer bunu yaparlarsa, bayram da. 
kamıma oturttular. valiliğin keyifleri de burnumdan seJecek-

Ondan sonraki işleri gelip güzel ba. Eğer onların kabahatleri varsa, Mubid• 
şardığımı zannetmeyin. din Üstündağa yalvarırım, İıtanbal ,eJırl• 

Ben, böyle bir bayramda vali olmağa ne bir günde yaptığım hizmetlere ~ 
karar verişim den beri hergün gazeteleri sın ı 

okuyorum. Ve valinin hayatını adım a· İşte size yirmi dört saatlilı: ..tiliiİ" 
dım takip ediyorum. hesabı... Makamımdan açık alınla iDcliiid 

Vali ziyafet çekiyor. Vali merasimler· için vicdanen müsterihim. 

İngiliz İtalyan ihtilah nasıl 

(BClf taralı l inci aayfamızda) 

Musolininin dünkü nutku 
Roma 25 (Hususi) - Sinyor Musolini bugün Apilia tehrinin kü_ıad resuıW ,r 

parak bir nutuk söyledi. Nutuk kısa idi. Batbakan evveli. İtalyanların m~ 
ilerleyiıinden bahsetti, sonra. zecri tedbir lerin dünyadaki sefalet ve iatıraba ~ 
dığını anlattı. • 

Roma, 25 (A.A.) - Remıi mahfeller fngilterenin Libya hududu ~ 
almıt olduğu ihtiyat tedbiri~ münhasıran kendisine taallôku butundaı-- ~ 

binaenaleyh İtalyanın biç bir veçhile heye cana kapılmasma mahal bulu rd ... 
beyan etmektedir. 
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İstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Ticaretğah Birinci Kazanç 

Adresi. İhbarnamesi 
Vergi 

mikdan 
Adı işi 

NU. Senesi Cilt Varak 
--------------------:--:----::~::;;::;-----""'r'.:;:~;rı~:L:=-----~---ru~------------~~~-Ankara Nakliyat Emir M. Nurhan 36 932 5 73 103. 63 l Rifnt 

2 Fuad 
3 İbrahim 

4 Nesim Sodya 
5 0.sman Oğ. 

Abdili. 
6 Hüseyin 
7 Leon Papaz-

anhan saı,;ı.: 

Köfteci 
Demirci 

Terzi 
Lokantacı 

Aşçı 

Derici 

yan 
8 Mihail Neşterciyan Parçacı 
9 Mehmed Manav 

10 Sebuz Kundura lmalcisi 

11 Reşid 
12 Yorgi 

13 " 
14 Fazıl 
15 ,, 
16 Yervant Tel

leyan. 
17 Mustafa Oğ. 

Süleyman. 
18 Sabuncu zade 

Rasim. 
19 Sadık Oğ. 

Hakkı. 
20 Samuel 

21 Fotoçam Oğlu 

22 Niko 

Kebapcı 
Sarraf 

" Kıraathane 

,, 
Manifaturacı 

Kösele Tüccan 

Komisyoncu 

Kahveci 

Terzi 

Tatlıcı, 
sütcü. 
Fırıncı 

,, Vezir İsk. 
Karaki Hüdaven
digar 
Kara ki 

" 
" " 
,, Nöbctbane 

Hocapaşa K. Kına
cıyan han. 
Emir, Demirkapı 

,, Vezir İskele. 
Emir Sanasaryan 
Han. 
Emir Hamidiye 

,, Sanasaryan 
Han. 

u ,, 

Emir Verir isk. 
,, ,, ,, 
,, Demirkapı 

,, Kayseri han 

,, Hnmidiye 
Cad. 
Hocapaşa ,, 

Karaki Hüdaven· 
digar. 
Emir Demirkapı 

Hocapaşa M. Ho
capaşa. 

51 
14 

13 
48 

8 
16 

29 
2 
50 

10 
24 

6 
33 
33 
35 

3 

24/1 

19 

16 

47 

19 

" 
" 

" 
" 
il 

" 

" 933 
,, 

934 

" 
,, 
,, 

,, 
,, 

,, 

935 

,, 

" 

" 

11 38 
11 41 

11 46 
11 47 

11 
11 

13 
4 
7 

8 
8 

8 
8 
8 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

ıo 

54 
33 
21 

33 
35 

36 
39 
40 
43 

46 

56 

21 

22 

41 

44. 65 
93. 15 

108. 00 
162. 00 

54. 00 
113. 85 

9. 92 
28. 99 
93. 15 

9. 55 
41, 04 

76. 56 
926. 11 
162. 61 

19. 89 

17. 50 

oo. 33 

51. 97 

4. 62 

32. 86 

216. 00 

,, ,, ı 9 13 1 oo. 00 23 " ,, ,, 
24 Fikri Afcı ,, Orhaniye 23 ,, 13 6 31. 50 
25 Zeki Tabelacı ,, Aziziye 56/1 ,, 13 24 O. 92 

Hocapaşa Maliye Şubesine (932, 933, 934) ve (935) seneleri için kazanç vergisinden borçlu olup terki 
ticaret eden yukarda adları ve eski iş yerlerile vergi mikdarlan yazılı bulunan mükelleflerin yapılan tahkikatta 
yeni ikametgah adreslerinin meçhul kalması dolayısile vergi ihbarnamelerinin bizzat tebliği mümkün ola
mamasından ötürü hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ve 144 üncü maddelerine tevfikan ilfın 
yolile tebliğat ifasına lüzum görülmüş olduğundan yukarda yazılı matruh vergilere tarihi ilAndan itibaren 
30 gün zarfında itiraz edilmediği takdirde kat'iyet kesbedeceği tebliğ olunur. (2256) 

~--

İstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Adı işi Ticaretgah adresi Birinci ver~ ~bamame-

smm 
No. senesi Cilt. V. Vergi Mik. 

lira K. 

Halim Terzi Hocapnşa M. Malatya Han ı 932 81100 49.68 

Sami 
6 ,, 8/IOJ 49.68 

" 
,, ,, 

Hilmi Kahveci Karaki lbni Kemal 10 ,, il/ 4~ 49.68 

Salih Makine Tamir. Devrişler 13 
" 

11/ 44 10.80 ,, 
Abdülkadir O. Manav Hocapaşa Aşiref. 412 

" 
11/ 51 25.66 

Recep 
Abdullah Kahveci ,, Demirkapı Cad. 2 ,, 11/ 48 24.84 
Leon Tabelacı ,, Hekim çıkmazı 5 ,, 11/ 52 74.52 

Al O H · Pulcu Emir Vezir iskelesi 6511 ,, l l / SS 94.87 
i · üseyın k han 3 11/ 56 124.20 

Ahmet Münir F otografcı ,, Yeni Tür iye ,, 
Tevfik Otelci Karaki Hüdavendigar C. 46 ,, 11 / 60 20.02 
lbrahim Tütüncü · Hocapaşa Ankara Cad. 143 ,, 11/ 61 24.00 
Hnsan Perviz Bakkal Emir vezir iskelesi C. 65 ,, 11/ 62 2.67 
Makbule Otelci Karaki Hüdavendigar 1 ,, 11/ 64 4.77 
A. Nuri Müteahhit Emir Köprülü ha~ 30 " l 1 I 61 238.07 
M taf Kahvehane Karaki Hüdavendıgar C. 60 933 11 / 70 4.52 
M~ t ç- rul Lokantacı Emir vezir iskelesi 10 ,, 15/ 78 29.71 

8 a ıp Terzi Hocnpaşa Ebussuut 88/6 93S 13/ 41 83 
Ahmet 2 16/ 51 5 24 
Harant Karabet. Saatçı " . . . . . d" b çl ) k" . • · 

1
. b · (932 933 935) senelen ıçın kazanç vergısın en or u o up ter ı ticaret eden 

Hocapaşa ma ıye şu esıne ' ' b 1 ""kellefl · 1 tahk"k 
d k. · erlerile vergi mikdarlan yanlı u unan mu enn yapı an ı atta yeni 

yukarda a lan ve es 1 ış Y ·ı · 'hb l · · bi t t bl•w• .. k.. 1 
h d ı . . hul kalması dolayısı e vergı ı arname ennın zza e ıgı mum un o nmama-

ikamctga a res ennın meç 44 .. .. ddel . vfik .• 
sına binaen Hukuk usulü muhakemeleri kanunkunudn 141 ive 1 huncu gil~a te~hn.e ·1~ed ~ -~·~~ yolile 

. .f ı- .. "} üş olduğundan yu ar a yazı ı matru ver er arı ı ı an an ıtioaren (30) 
teblıgat fı adsın?t. uzumd.glmo~imgıw. takdirde kat'iyet kesbedeceği tebliğ olunur. (2257) 
gün zar 10 a ı ıraz e ı e .__.. 

- I 3 .. ·· sulh hukuk mahkemesinden : ı ... I st. uncu SELAN K BANKASI 
• k fından Kadıköyünde Cevizlikte Ahter - -------------

Davacı emlak ban ası tara "h 1 hine açılan 108 lira 24 ku- Tesis tarihi 1888 

d 14 alı evde Scını a 8 ey • 
sokağın a numar d sında müddeialeyh Semihanın ika-
ruş alacak davasının cari uru dmal ·ı· en yapılan tebligata rağ-

eçhul b l nıasından o ayı ı an . 
metgAhı m u ~n 

1 201411936 tarihinde müddeialeyh gelmemış 
men muhakeme günu 0 an "k "b aı edilmiş olduğundan b hsile 
ve müddei vekili tarahndabnl. ~esı a ı :uh kemenin l S/5/ ı 936 tarihine 

. kararı te ıgıne ve ·ı . ld • 
muamelelı gıyap d.. d talikine karar ven mı o ugun-

- .. saat on or e ben b""kü 
müsadif cuma gunu • . d"lmedig· i takdirde gıya u m ve 

.. f dan ıtıraz e ı 
dan b ş gun zar ın (3391 
karar verileceği ilan olunur. 

ldnre erk~i 
latanbul ( Galata) 

Türkigedelcl ıub•lal: 

lstnnbul, ( Galata, Y enio mi); 
lımir, Mersin. 
Yunanistandakl şubel•rl: 

Seliinik, Atina, Pire. 

• H r nevi banka 1nuam 1 tı 
1 tanbul ve G lata iUbelerinde 

kiralık kanalar 

Jstanbul 4 cü icra memurluğundan: 
Tophanede Kılınç. Ali paşa Şahkulu mahallesinde Hendek 

okağında 39,91 NO. h evde mukayyet T ni kızt Oro'ya: 
Borçlu Mıgırdıç Frenkyanm 24/2/932 tarihli mukavelenamede yazılı 

tartlarla Vakıf Paralar İdaresinden ödünç ldığı (19.200) lira mul nbilindc 
mezkür ld reye birinci derecede ve birinci sırad İpotek göstermi olduğu 
Beyoğlunda Asmalı Meac:it mahallesinde V cnedik ve caddei kebir sok. esi i. 
2, 4, 398 Yeni: 2 ila 12,324 kapu sayılı dükkanları müştemil otelin paraya 
çevrilmesi için idaremizin 933/ 483 No: lı dosyaaiyle vaki takibe binaen 
alakadar resmi makamlardan celbedilen malumata göre m zkiir n 
(12000) lira mukabilinde ikinci derecede nammıza ipotekli olduğu ve ifbu 
ipotekler fazlasına şamil olmak üzere de Beyoğlwıda Faile P8.f8 so - ında 
Cermanya hanında ATUkat Salvator'un ekili bulunduğu Jan dö Rasan -
foa'un (7290) lira alacağından dolayı İs. · • icra Memurluğunun 934 
4185 No. h doıyasile mahcuz olduktan ba.tk Sovyet Tıcareti Hariciye Ban .. 
kasının, (800) lira lacağmdan do yı da ı icranın 933/1372, 933/ 
1389, 933/1374, 933/1392 No. lı dosyalarile mahcuz bulunduğu antıuıı 
mq ve usulen yapılan -yaz'ıyet üzerine 7/9/935 giin1emeçinde yeminli üç 
ehlivukuf tarafmdan mezkur emlakin (36900) lira kiymet tak .. 
dir edilmif olduğundan gerek bu ve gerekae 16/1/936 ela birinci ve 31/1/ 
936 da ikinci arttırmuının yapılacağına dair tanziın kılınmıt olan ilin 
varakaamm tapu idaresinden bildirildiği veçhile nüfusça mukayyet olduğu· 
nm ikametgilımıza gönderihnif ise de ne orada ne ele sair mahallerde yapl· 
lan arqtmnada bulmıamadığmızdarı aatq bizzarure geri bırakılmış ve bu 
kere alacakh idare vekilinin talebile keyfiyetin tarafınıza ilinen tebliğine 
k r verilmif olduğundan mükellefiyet listesile takdiri kıymet muhbruı 
muhteviyabnm cimi olan yukarıda yazılı bususat ile mezkUr emlikin 
8/6/9"J6 tarihinde yapılacak birinci arttımasmda müşteriler tarafından ve
rilecek bedeli müzayede mubammcl kıymetin o/o 75 ini bulmadığı takdirde 
23/6/936 tarihinde ikinci arlhrması yapılarak verilecek bedellerin 
haddi JAyikı bulduğu takdirde üstermesinin yapılacağı ve aksi halde 
2280 No. lı kanun hükmüne tevfikan beş sene müddetle satışın geri 
bırakılacağı ilWıen tarafınıza bildirilmif olmakla hususatı me.zküre hak
kında bir itirazınız olduğu takdirde üç gün içinde dairemiıe müraca
atla şifahen veya tahriren bildirmeniz lazımgelüp bu miiddetin müru
rundan sonra dermeyan edeceğiniz itirazların mesmu olmty ğı daire
mizin 933/488 NO. lı dosyasile ilWıcn tebliğ olunur, (2262) 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni Tertip plAnını görünüz. 
1. inci Ketld• 11 M•J•• 936 dadır. 

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

(20.000) liralık bir mükiifat vardır ... 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
Şartname ve nümunesi mucibince 2000a adet teneke sigara Jcutusu 

pazarlıkla satm alınacaktır. Vermek istiyenlerin 4/V /936 Pazartesi 
günü saat 14 de % 7,5 güvenme paralarile birlikte Kaba taşta Le
vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatları 

(1980) 

Türk Hava Kurumu Satınalma Ko
misyonundan: 

Örnekleri vcçhile yüzer adet mahsülatı arziye ve aza kayıt def
teri ve on beşer bin det tahakkukat ve tahsilat cedveli ve para 
irsaliye mektubu basbnlacaktır. 27 /4/936 Pazartesi saat t 5 de açık 
eksiltme ile münnk ı yapılacağından istekli olanlar şartnamesini 
hergün Piyango Direktörlüğü muhasebesinde görebilir. (2195) 

.................... ~ 
JUVANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumrnl ve siyah olarak sabit 
ve tablt renk verir. 'for ve yıknn· 
nıukla çıkmaz. Y cgtlne znrnrsız 

ve tanınmış sıhhi snç boyasıdır. 

1NG1Jjz KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • İstanbul 

Neşrıynt Müdürü~ Selim Rıı ıp 

SAhiplcri: A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lütfü 

DOYÇE LEV ANTE 
LINYE HAMBURG 

Hnmburg, Brem, Anvers, lslnnbul 
ve Bahrisiynh arnsındn uzlmct ve 

avdet muntnznnı postalan 
Hnmburg, Brem, Sletin, Anvers ve 
Rolerdmıı'dnn limanımıza muvn ıt· 

ll\lı beklenen vnpurlnr 
'J'illiy L. . Ru vapuru lim.rnı· 

mızda. 
Andros vapunı 25 nfsnnn doğru 
Avola vnpunı 27 nisnnn do~nı 
Mmıissn vnpuru 11 nınyısu doğru 

Bıırgıız, Vnmu, Köstencc, 1\rılns ve 
J hrıılJ için limnnııııızdnn hareket 

edecek vcıpurlar 
Andros vapuru 25-27 nlsunn doğm 
Mıuıissu vapuru l 1-lS nınyısn 

doğru 

Yakmdcı il mburg, Brem, Anvcrs 
ve Rot rdıım limnnlnn için 

lmrel:et ed cek vnpurlnr 
Angora vnpuru llnrnnınıııdn 
Kicl 'npunı 25-27 nisanıı doğru 
A\ olıı vnpunı 28-30 nl ana cloğnı 
Tilly L. M. Hu s vapuru 1-4 nın· 

~ı a doğru 
~nc\ros vapuru 7-9 mu~ ı ı doğı u 
l"azln tııfsiH\t ıcin Galata'dn Ü\ n· 

kim~ nn b nında Lustcr Sllbernımııı 
ve nreknsı 'npur ncentalığınn mll 
rncııııl. Telefon: 41647-6 119 .. 
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RADYOLiN. 
Sıhhatinizin bekçisidir! 

Unutmayınız ki: 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır. 

Fevkalade kuvvetli terkibile mikroplan 
öldürür ve sade dişlerinizi deği~ vücu
dünüzü de korur. Fakat günde iki defa 

dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı 

kat'iyen ihmal etmeyiniz. 

SON POSTA 

M u 
T u 

T. H. K. PiY ANGOSUNUN 

sizi mutlaka zenğin edecektir. 
UCUR Gl,E.SI 

Karaköy caadesi No. 31 
Şubesi : Cağaloğlu, İstanbul 

Bugünkü K U M B A R A Yarın K A S A, 
•• Obilrgiln B A N K A Olur. 
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TRAS - ı 
BIÇAGİNI .'/:I 

KULLAN\YOR l /ı 

meklnelerl cenubu t•rkl 

RESLA V Sergisi 
7 111 10 Marı• t931 

iHRACAT MALLARI ı Her nevi ziraat makine allt 99 

edevab-Zirai ve smai müesseseler alAt ve edr 
vab - Gfibrecilik sanayii • Kuvvet merkezleri
Bilftmum makine - iş aletleri - Yük ve i.-a 
nakil arabalan - Motörlü arabalar - Su nakil 
vasıtalan • Her nevi sıhhi tesisat - İtfaiye mr 
kineleri - Elektroteknik - Radyo levamnab 99 
Radyo • inşaat malzemesi - Büro levazımatı. 

ITHALA T : Her nevi mevaddı iptidaiye - Zirai mamulAt ye 
mahsulAt. 

Almanyada Türk siparişleri vekili. 
Bütün seyahat bürolarında ucuz seyahat biletleri. 

Müracaat Mahalli: 
NATTA MiLLi SlYAHAT ACl!NTASI 

Galatasaray • lstanbul. Mufaual malômat içiu : 
Breslauer Messe • Und Ausstellungagesell.scbaft. 

Breslau 16. 
MUrecaet edllmelldlr 

PAQANIZ rAiZ Gb:TiRM~~, 
~ - ÇA[Nı'S J D.. 

ıaususi ŞARTL~Tf11Z lfAl(t(IND 
-;ışELERiMlZDEN MALUMAT. ALiNi ". -

\-~\ . 
~ •, . 

• 
~ 

ŞARK MALT 
HOLASASI 

Nekahette bu1unımlar, lı:aui ız ar, i~ti hııa zlar, uyıf'ıır, eoııikll JıRdıo~ar, 
dit çıkaran ve kemikleri &'\yıf olan <'ocuklar içın c maal•iz dev• Jt. 

HER ECZANEDE BULUNU~ 

1stanbul ikinci 1tıAs Memurlu
ğundan : 

Müflis Mehmet Kadrinin teklif 
ettiği konkurdtttonun müzakeresi h~zı 

sebeplerden dolayı olacaklılar eks"'
riyetin n verdikleri karar nzeriııe 
~5 · MA YJS · 936 Pıı zartesi gün O saat 
ona talık edildiği bılinmek üzere 
il!n olunur. (22478) 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye müteb.-.. 

Pazardan maada hergQn 3 - 6 
Divanyolu (ıt8) No. Telefon: 22398 


