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ITALYANLAR, ADiSABABAYA HÜCUMA HAZIRLANIYORLAR 
İtalyanlar 15 Mayısa doğru Fransada seçime şelecek 

harbi bitireceklermiş Da~!!~!,1n~~~~=m:~~~!~~~nd~ 
d 

• k• j J ı-M· .. ··- ....... K J Hergo ilcincl tura lcaltlL F•miniatlerie hareket 
Dessie e ı ı ta yan ısır ra ı göat•rdiı., ""'•Y'•'' 1ap1c.1cutuıarınaattııar. 

kolordusu toplandı hayatta 
Para ile tutulan vahşi kabileler zehirli 

gazlardan ziyade zayiat verdirmiş 
G. Grazianl lcıı'O'Uetlerl r 

genitlen hücuma geçtiler 

Asmara, 26 (A.A.) - Dessie'de • 
ld İtalyan karar1ıihı umumisi, timdi 
l\ddisababa'ya doğru ileri hareketi ha
zırlamakla meşguldür. Birinci kolordu, 
yerli asker kolordusu ve ayni zaman• 
Jla hava kıtaatı Dessie'de müctemi bir 
haldedir. Makalle ile Deasie arasında· 
ki yol vasıtaaile harp ve iate levazımı 
ııakliyatı yapılmaktadır. 

Şimdiye kadar üç bin otomobil Dea-
llie 'ye gelmiştir. Bunlar Adisaba • 
~·ya doğru yola çıkacaktır. 

Perşembe günü Dessie'nin 70 kilo
metre cenubunda Vorriaulu mevkimi 

(Da•• il ,_. .aeııtafıı ır 1""' 
Adi.ahabaya yeni bir taarrm 
' .................. .... 

Kudüste de yangınlar 
başgöstermeğe başladı 
Araplar Filistine Yahudi hicretinin derhal ve 

tamamen yasak edilmesini istiyorlar 

Kudil tehri ne ltir balut 
Kudüs, 26 (A.A.) - Havu ajansı Yahudi telgraf ajansı Yahudi ale • 

muhabiri, Kudüs fehrinde şiddetli bir mine bir hitapta bulunarak Filistinde
yangın çıktığını haber vermektedir. ki siyonist eaerini müdafaa etmİf, ve 

Arap liderlerinin toplantısı esnasın- bu eserin bütün tazyiklere rağmen de
da, açık kalacak dükkanların yağma e- vam edeceğini söylemittir. 
dilmesine mani olmak üzere istisnai Vaziyet vahim 
tedbirler alınması kararlaştırılmıştır. Kudüs, 26 (A.A.) - Havas a • 
lcabederse mektepler kapanacaktır. jansı muhabiri, yeni kargafalıklar zu· 

Başmüftünün riyaset ettiği yüksek hur edecek olursa asker kıt"alarının 
milli komite arapların atağıda yazıh ciddi surette müdahalede bulunacak • 
asgari metalipte israra kat'iyetle az • tarının retmi makamat tarafından bü
metmiş olduklarını aöylemiftir. yük Arap şeflerine haber verildiğini 

1 - Yahudi hicretinin derhal ve ta· bildirmektedir. 
mamen yasak edilmesi, Bu sebeple, müslümanlarla Yahudi-

2 - Gayri menkul mal satışlarının ler arasında bir çarp"ma ihtimali fİm· 
yuak edilmesi, dilik bertaraf f)dilmit ıibi görünmek. • 

3 - Milli bir Arap hükWııetinin tedir. 
tqkili. (Der1am1 I I İıtcİ .,y1..,~•J 

Kralın öldüğüne dair 
ajansın telgrah 

asılsız çıkb 
Haıta bulunan Mıar Kralı Fuad"in 

,öldüi\ine dair Anadolu ajanıı tarafından 
verilen bir haberin dün öileye dolru aaıl· 
,•ız olduiu anlaplmlf. tehrimizde Mıaır 
,konM>lolhaneeinde ve diier reeml ve hu• 
ıeuai mlieueeelerde )'&n çekilen ba1raklar 
kaJdınlm11tır. 

(Deoamc il iıff:i •7'....-•) 

Sami Paşa zade 
Sezai'gi de 
Kaybettik 
Büyük Üstat gece 
gözlerini hayata yumdu 
Büyük 69fat S... pafa *8ıdft Seni de 

dün acce hayata gözlerini yumdu. Ve- -----------------------------

fatı haberini derin tccaaürle duyduğu. Bpgw azlann tahkı·mı· ve 
muz üstat altı aydanberi kalb zaafından 
rahauız bulunuyordu. Ölümü edebiyat 
aleminde büyük bir bq,luk bırakacak • it ı kt • 
tır. (Deoamı il inci Nylamada) a yan no aı azarı 

Bir çocuk 
arkadaşını öldürdü 

Evvelki sün saat 16 da Çengelkö • 
yünde bir kaza olmuf, l 5 Y81fında bir 
çocuk av tüfeği ile yaralanarak ölmüt
tür. 

Kandilli'de Perakende yokuşunda 
9 numaralı evde oturan, Miralay mü
tekaitlerinden Sadettin'in 14 yaşında· 
ki oilu Feyzi, babaıının av tüfeğini 

( De.,amı 11 inci •oylamızda) 

Hakova, Güneşle 
Berabere kaldı 

Temps "tamamiyle malum olmıyan,, ltalyan noktai 
nazan hakkında itirazt ka11tlar dermt yan etm~ktedir 

Çanakkale Botum dan bir ıörünüt 

Paria, 26 (A.A.) -Tcmps gazetesi devletlerin malum temayüllerine göre 
yazıyor: Fransanın Türk notasına ce- Türkiyenin arzu ettiği şekilde meaele
vabı gayet dostça ve uzlaşıcı bir ifade yi halledilmiş görmesi ciddi surette ve 
ile yazılmıştır ve bu cevap, Fransa'nm çok muhtemeldir. Her tarafta Türk 
1923 Lozan muahedesini imzalamış hattı hareketinin dürüstlüğü manevi 
devletler arasında müzakereler yapıl • kıymetile takdir olunmaktadu. Türk 
maaı prensibini nazara dikkate almağa hattı hareketi, beyne1milel teahhiitle • 
mütemayil bulunduğunu göstermek- rini tek taraflı olarak ihlal eden Al -

tedir. Fakat Fransa, meselenin esası i- manların hattı hareketi ile tam bir te
çin itiraz kayıtları koymaktadır. Çün- zat teskil etmektedir. 
kü Fransa lcat'i hattı hareketini ancak Nevyork, 2(i (A.A.) - Time ga· 
Türk talebinin, Boğazların askerileşti- zetesi Sovyetlcrin dış siyasası hakkın
rilmeai ile alakadar büyük menfaatler daki bir yazısında hiç bir devletin Sov-

,.. b _.ı üzerindeki doğrudan doğruya veya bil- yetler birliği kadar sulhperver bir si· 
DOnkQ m•v~an eyecanlı bir safha · 1 · · L"k "t · k" d"w · · b"ld" d"k vasıta te.ır erını teta.ı ten aonra ı tı • yasa ta ıp etme ıgını ı ır ı ten son-
Fenerbahçeyl 6- 1 matlQp eden haz edebilecektir. ra diyor ki: 

Viyanab Hak ova takımı dQn ikinci ·ı ı A ı l ı . 
T k 

. d GQ .,
1 

«Tamamı e ma um o mıyam) ta - «Sovyetler bırliğinin Bog· azlann 
maçını a sım e ne9&e yapb ve . . . 
çok sıkı bir oyundan sonrat her iki yan noktaı nazarı hakkında ıtıraz ka: tahkimi h, kkındaki Türk talebine dost-
takım 2-2 berabere kaldılar. DtınkQ yıtları dermeyan eden T cmpa gazctcaı ça müzahereti, Boğazların aerbcati-
maç ve diter maçlar hakkındaki ya- yazısına ,c>yle devam etmektedir: sinde iırar eden ve Avrupada aulh için 
yazıllln (7) ncl sayfamızda bulacak11nıa Loan muahedesini imulam• olu (De.,.... Jl i11Ci .,ql....., 



1. Sayfa 

Her gün 

ltalgadan 
Geçerken .• 

.. _____ Yau• ı p. R. Ata1 

T aarruz harbini sevmedikleri v_e ~teme

dikleri için Afrika sergüzqtmm bat

langıcmda ltalyaya karşı vaziyet alanlar, 
Habq mukavemetini lüzumundan fazla he
saba kattılar. Nerede ise üç yhz bin ki -
,ilik makineli ordu, modern silahlardan 
bir kısmına henüz el dokunduran. ve 
ıınuntazam aıkerlik terbiyesi almıyan c;ete 
yığınları karşısında eriyip sidecekti. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Yanlış talısil a 

Hele lta)yan cephesinin, esaıh bir l.are
ket hazırlığı ile geçen, durgunluk haftala
randa bu edebiyat o kadar aldı yürüdü ki, 
eğer Habetliler bir iki harp kaybedecek 
olurlarsa, halyanların hakiki zafer tenlik
leri yapmak hakları olacaktı. Ayni telakki
lerin teıiri altında bulunan Habeıliler, var 
kuvvetlerini birbiri arkasından, tayyarele
rin, aiır topların. tankların aizma aür -
düler. Ne kadar kahramanca çarplfJDlf ol
• ~ar da, aiır mağlubiyetlere uğradılar. 

~iier taraftan harbi menetmiyen zecri 
tedbitler, ltalyan •atandaılannı, reieleri -
nin etrafında ve bütün dünyaya karp bir
lettirmek hizmdtini gördü. Zafer, yalıuz 
Afrikada Habeşlilere karp değil, bu hare
ketin bütün aleybtarlanna rajmen kaza -

nılm1t olacakb. 

Dolsma bir prosnm, yorucu bir tahail, anlatdnuyan kitap • 

ı.., çocalrlvm bfuau çöp kiifea haline setirir. Çocuklar .er
aemler, ..,..u. .... 

1 .. h•edene, çocujun taze dimajma fala malUm.t )'ildemek te 

OMI kurutur, çürütür ve mahveder. 

Çocuk dimaimı tabatmDilii derece.mcle malimat ile dol
.-....ı., ona lüzuımm, fazla, ya,mm kaldınumyacajı aiu' bil
sileri yiiklememelidir. 

Çocai1m bfw IMaiis iakipf Mlinde iken taze bir ficlaıuı 
heanr. S. fidana fada sihre atmak "J• onu fazla ..........,, 
'ftJa fada sinefe mana INrakmak awl çürütür, kurutm ve· 

(s6z 
Milletler Cemigetind• 
Kaloriler ne i,e gararmış. 

Halbuki aömürseler tarihinde timdiye 
kadar hiç bir de•let lta)yanlann yarw de
ğil, ejer yeni ordu cibazlannın kiymeti de 
düşünülecek oluna, dörtte biri kadar İıltİ· 

)i kuvveti kullanmaDUfbr. Ve bir aömürse 
zaferinden dolaya da biç bir melTepol dn
leti battan'bata donanarak, milli bayram 
yapmanııttır. lta}yadan seçerken sördü • Milletler Cemiyeti binuanın komilyon 
iümüz CQfkunluk l.avaaa. Habefiıltancla bir n içtima alonlan ikmal edilmif. fakat 
Avrupa zaferi lıannalm11 olmamnclan de - pzeteciler için ayrılan bürolar henüz ik.. 
ji), vaziyetin yukanda aaydığımız husu • mal edilmemifti1. CeneYrede yeni binayı 
eiyetlerinden seliyor. ıuen bir aeyyah bakuut ki, kalorifer yan-

Harbi yakından takip eden lngilizler, mıyor, ortalık buz ıibi. Buna mukabil van

Habq orduJannın nokaanlannı, hiç 'bir za- tilltörler yerleıtirilmif. Bir arahk ba man• 
man bir karargah bile kurulmağa muvaf • zara ya balr.mlf ve 90nra yanındakilere: 
fak olunamadıiını. aakeri hareketler ara• •- Murabhaalar mü.-kere eenumda 
nnda beraberlik olmadıiını, Ncsüsiin ku - kWflyorlar, onun için kalorifer yanmıyor. 
Jnandaabk baua•ndaa mahrum cald.ıiunu Aaladlk, fakat, bu eoiuk yerlerde vanti -
yazmaktadırlar. Habe,lilerin bir kaç tay- latöriin hikmeti vüc.udu acaba nedir. Son
yareei bile. uçurmaamı bilmedikleri için, ra mühim bir meseleyi halleden bir adam 

toprak üstünde adeta kurpına dizibniıler- tavrile: 
dir. Anladım demit, k.onut11lan mevzulan yel 

Siyasi ve mali vaziyetin ne şekil alaca
iı bilinemezse de. timdi mütehassıslar, yaj
mur mevıiminin bile, artık HabeşliJue de
ğil, ancak f talyanlara yarıyacağını yaz • 
maktadırlar: Çünkü yollarını tamamlama
ğa, yeni sefer hazırlıklarını yapmağa, cep • 

helerini tahkim ctrneğc vakitleri olacaktır. 
ltalya için mesele, Habeşliler karşısında 
yalnız malidir. 

Sefer pahalıya malolrnupur. Süveyş 
aşırı 300 bin askerlik ve 100 bin amelelik 
bir cephenin ana vatanı nasıl derin derin 

üfürsün diye ••• » 

• • • 
Ewlenlrk•• Ye &Drk

Glyflen Elbl•• 

Hindiatanın bir köyünde garip bir adet 
varmı§. Genç kızlar evlenirlerken ınrtlan -
na giydirilen elbieeyi, bir de öldükleri za
man arkalarına kefin gibi geçirirlermiı. 

Bu havadİIİ veren bir Alman sazetesi 
ili malumatı il.ive etmektedir. 

cEvlenmenin ölmek olduğu bundan da-

IÖmürdüiü kolayca tahmin o1unabilir. Yu- ha veciz bir .urette izah edilemez.» 

lcarıda, bir metrepo) memleketinin 'böyle ---------------
zaferlerden dolayı milli bayram yapmadı - duğunu Y8ZIJ'Or. En batta bu ırkın fizik 
ğını yazmlfbk. Fakat gene bir melTepol muka•emeti ..bit olmuft1U. balyan kıt" a
memleketi, böyle bir eeferden dolayı. tim- lan .A.ah"dan Sardoya kadar, çöl ortaa• 
diki ha)ya kadar umumi zorluk çekme - ela. Ye SO ~et dereceainde, 350 kilo -
mistir. Şimendiferle geçerken bütün asfalt meue yüriimiiıtlerdir. 
yollara bakınız; İltasyon etraflanna göz İkllM:i Unil. lafİılt diaiplinidir. Ha'bqis -
gezdiriniz: Tek tülr. otomobil göreceksiniz. tan seferine giden aakerler, iti 1922 de 1 O 
Benzinli vautalar, garaja c;elı:ilmiştir. En yapnda idiler, tamamen f8fİ8t tubiyelİ cör
pahab arabalar, hiç fiatına ııahlmalr.tadu. mütlerdir. Bunlar, bir yandan ukerlik Ye 
Eğer Habeşİstancla her hangi küçük bir hup, bir yandan .. tanperverlik diaplini 
Avrupa devletinin modem ordu mabve- altında y~: 

metine teaadüf edihnit ol..ydı, vaziyet kim ·~ - ilet lellelilı YJPı taW,e 
bilir ne olacaktı) si, itte teferin çabuk UN+afhki,'etini izah 

Faşist reiıılerinin, rejim vahdetini daha eden ilrinci ..... rı. 
kuvvetlendirmek. gençliği ve halkı kendi- P. Gentizon. göre Habefistan ıeferinin 
ne daha çok inandırmak ve şeflerine daha İtalyaya batlaca iyiliklerinden biri, ordu • 
çok bağlamak İçin. Habeş mailübiyede • nun, orada, büyük harptenberi meydana 
rinden. bu muharebenin ve zaferlerinin de- çıkan teknik icatlarla bir çok yeni dok • 

ğeri olmadıiı kadar i8lifade etmele.ine hak tirinlerin ltalyan ordusu tarafından hakiki 
vermdidir. Çünkü dünya karşı1o1nda yal • bir tecrübeden geçirilmiş olmamdır. 
nız kalmak, gençliği ve halkı hiddetlen • Bu tecrübelerin ille tesiri olarak, tlüaya 
dirdiği ve onları, mÜfterc.k tehlikeye karşı ordulannda ilk defa, ltalyanlar mecburi 

ARASINDA ) 
HERGüN BiR FIKRA 

E, iyimi Oldu? 
Salamon, sazetede 'bir huaz Tak' aa 

okumuı. karııınuı önünde mütalea yü
rütüyordu. 

- Hırsızlık. fena teYdir, nuelimı 1 
diyordu. lnıan ne olursa olmn, bir teY 

çaldı mı idi. ömıünün ıonuna kadar 
piımanlıiını duyar. 

Bayan Salamonun o ıırada, cam 
kocaıııile cil'Velepnek istedi. Kmtarak: 

- Ya, ıen} dedi; vak tile benim 
ıöolümtl nuıl çaldı idin} 

içinde rahatça briç 
Ognanan otomobil 

Sekizinci Ed.ar Amerikadan kencliline 
malı.us bir otomobil l'etirtmİftİr· Bu oto
mobilde, her türlü konfor mn-cuttm. içe. 
ride dört kitinin rahatça briç oynamalan 
için tertibat olcfuia sibi. bir düjmeye ba
ıılmca da. öniiniize bir ..,ha açılmaktadır. 
Batb bir düime. mütenevvi içkilerin ha
lunduia bir dolaba emrinize am.de kıl -
maktadır. Ufak bir higjcler daima emre • 
madedir. Radyo muntazaman konleT Ter· 
mektedir. Huauai tertibat ıayeeincle. ara
banın içi 111tıldıi1 Kibi. sıcak günlerde de 
ıerinlik verilmektedir. 

••• Salamon, ciddi bir tavırla atıldı: 
- E, iyi mi oldu sanki) diye bağır
dı. Ben de §Ündi ömrümün sonuna 

BlrllHeraGBre Habetlaba• 
Ncgiisün ahırlanna müdür olan bir Ma· 

car memleketine dönmüıtür. KendİIİDclen 

* malfın .. t almaia gelen sazetecilere la be
::ranah vermiftir. 

kadar 'bu ee'bepten dövünüyorum 11. 

RULllACA 

' 
, } 'J 

Soldan 18ja: 

1 - Hahrlamak. 2 - Kaplamak. be
yaz. 3 - Sözün ulı, bef. 4 - Alimler. 
5 - Eaki arap harflerinden biri, memle • 
ket, yanm. 6 - Minarede olamm, •ne» 
manasına kaba bir taliffuz. 7 - Uysal, 
d ... reı aleti. 8 - Mektwp. nota. 9 -
Alanyanın aki imni. 

Y....._ ri•ı•: 

1 - Topal T""mk Liikümclan. 2 -
Halk. «DH mana._ ba. bir tellffaz. 
3 - E•. hir mey.a. 4 - Atatürk bizim 
n~). Dest. S - UzajJ cöeteririz. 
kederler. 6 - KJi.ik .-irlerimizdea biri. 
7 - Göz. 8 - Mutlak.larda hulanur. bir 
iti yerine •ermek. 9 - T oprajJ kazar, 

Habeşistanda obız aile kadar Macar 
•ardı. Macaristanm zecri tedbirlere iıtirak 
etmemesi üzerine, Habqliler tarafından 

fena muamelelere maruz kaldılar. Ve hep
ai birer birer kaçtılar. 

Neıiiaün A~ra büyük paralar 
•crcfiii yanhftu. Kame feytaııa uyup ta 
Habqiatana sitm · 

••• 
"Oil•• Bir Cl.-,el ....... 
En:iimend Ekrem vllJIO .. da maalibat

ıüzu iken. mçlu çocuklarm .Jah edildiği 
bir ..Jabhaneyi geziyormut- ÇocuJdarm ter• 
t,iye edilit tarzlanm o kadar beiemnit ki 
yanmda kendiaine refakat eden zata: 

- Ah, demif, bizim oilan bir cinayet 
işle• de turada celip terbiye göne. 

••• 
Splk•llld- ........ , .. 

Jtaıya rady01Umm maruf 9Pikeri FKCIU
netti T unuaa peskipoe olmut. ve aartmdaki 
ıık elLiaeleri atarak. azan cühbelere bü -
rünmiftür. Eğlence alenilerinde töhret 
kazamn.,. mmiki cemiyetletincle nete .-ç

mıı olan bu adamın timdi bu mühim vazi
feyi nasıl barapribleceği merakla beklen· 
mektedir. 

--·-.. -·.._.·---------------------·------Tez, aka. 7 - T alıan. 8 - Et, 18. ek. 
9 - Salata. 

DinkB ............. Hali: birleştirdiği kadar, cepheden uzun müd • tayyare hizmetini kanunla,brdılar. Daha Talı:andan apiıya: 
det ııükiın haberleri almak ve zecri ted • doiruau. kıımen apor ve tecrühe mahiyetini Sold- ala: 1 - Karın, aea. z _ Adalet, ta. 3 _ 
birlerin, sinsi bir yağmur gibi, yavaş ya _ muhafaza ede.o tayyarecilik. artık, ordu ve Rehavet. 4 _ An·ane, ala. 5 _ Kat, ra-
va" fakat içe itlediiini hiuetmek, havayı donanma aibi. milli müdafaa kuvvetleri a· 1 - Kuakta. 2 - Adana. tat. 3 - hat. 6 - Saika. 7 _ Eti, nane. 8 _ Ra-
aı çok zehirlernifti. Oışannm duyacağı li- raanda fi'li ve kat'i yerini alıyor. Ralıatmz. 4 - ban. il S - NaTarin. 6 _ zı. g _ Ula. 

An, tek ve parolalı olduğu için, bu umu· -::'::'.:'.:::'.'.:'.'.:'.'.:'.'.:'.'.:'.'.:'.::'.:~~::O:::::::ı ..... =-====-===--======-===-...,==---======~::;:..:::===::ı:============
aanın hakikati ne olduğunu ölçmek elimiz. 

Yalnız lıalyanlar değil, Fransızlann bir 
kısmı dahi Afrika zaferlerini büyültmekte 
Ve onlardan, ayrıca kendilerinin de itlerine 
)'arıyan neticeler çıltarmakta komşularına 

uymaktadırlar. Vakıile Kemalist Türkiye 

hakkında T empa 1razete9İne pek gü:zel ya

zılar yazan ve timdi ayni gazetenin Roma 
muhabirliğini yapan P. Gentizo9 Afrika se
fer ve zaferlerinden alınan derslerden bi-

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
C~ealenle K~~ otur~ 0~ Y~ ~ çoal 1 e.U.. tlÖlullıilf. Çoc:uiunun ailamuma dayanamayan anan 

kOlllfUIUIMlll babçeeıae P'JIUf ve erik apcınm menile Çlka- otlund.m IO ...... sili emseyen buia lroaıta un L h • 
_ı_ L-- _..!ı.ı_..! bin d ld ... 1..-. • aun ua çesme 
.-- - ııs-.u:n ce ~ o unnaı• ...,ı.m,. e.llçe IÜİbi silmİf. Evv• erik aiacwn ı.,ı.m.,, IOlll'a ..... ım aJamlllmf, 
bu erik lunmnı bahçamdea kovmUf. Ve çocuk ta atlayarak eteiine doldunfatu ta,1-. kwfmu- ...,._ •nnnu,. .• 

iSTER iNAN iSTER INANMAI 
rinin, Latin ırkı1UD mükemm.ı ıdıhati ol- ~~--------------------------~---------------.;_ ____ _J 

Nisan 

Sözün Kısası 

Boğaz içinin 
Yüzkara•L 

-------&. Ür4m·T•h: H arbiumumi'de zaruret, mül 

kede pyri mes'ul kim 

cebir ve 'idc:leti, daha aonra tunun 
nun nüfuzu, güzelim Boğaziçinin 
sevimli noktalarında kömür depa 
nı, cömert bir tabiatın yüZüne vu 
muıt kapkara bir leke gibi tutup 
yordu. 

Bir zamanlar, zevk ehli fstanb 
lann teferrücgahı olan Kuruçe 
Kanlıca körfezi gibi yerler tan 
gibi yığıla duran maden kömürle · 
kasvet verici manzarasile, öldü 
Boğaziçinin matemini tutuyorlarcb-. 

Halk aızlanıyor, muharrirler y 
yor, yabancılar ayıplayor .. fakat a 
kadar - yahut ki daha doğrusu al"' 
aız - makamlar kös dinlemifler, hiç 
rine kulak asmıyorlardı. 

Kuruç~me sakinlerinden, me 
ket Aşıkı, güzellik meftunu, müte 
bir kahraman.. Salih Münir 
muhterem bir hemşcri bu aralık ga 
te geldi. Konu, komtu namına h 
ladığı bir mazbata ile dayandı ma 
meye. 

ideal sahibi insanlara his olan 
azim ile bu davayı, bu memleket 
tabiat davasını güttü. 

Kendi malına göz dikerek zorla 
bedeceğini eöyleyen Prusya kralı f: 
deriğin karşısında: 

- Bunu zor yaparaınızl Unutnı• 
ki Berlin 'de hakimler vardır 1 

Diyen değirmenci gibi, Salih 
nir adlı yurtdaf da, Boğaziçi gibi 
cevherin kıymetini takdir etmek İ 
meyen bir belediyeye karfı, Tür 
Cumhuriyeti mahkemelerinin Y ·· 

anlayışına sığınıyordu. 

Uğraştı.. didindi.. can tüketti; 
kat muvaffak oldu. 

Temyizin tasdik eylediği mahk 
kararile güzelim Boğaziçi, dün 
o etsiz inciai, hasiı menfaatlerin, 
ber yüzüne sürmüş oldukları yü 
rasından artık kurtuluyor. 

Önce lstanbul namına, sonr• 
memleket namına, bedayi namına. 
ti Boğaziçinin güzelliğine meftun 
lan bütün bir kainat namına Salih 
nir yurtdap t~ür etmeli, 111" 

bealemeliyiz. 

Ve KuruçCf1De caddesinin De 
dar bumu denilen noktasından 
vutköyü hududuna kadar olan 
na teberrüken «Salih Münir ca 
adını verirsek, bence kadt!Jinas 
lurl 

·~J.L 
~ ~~7.e.ı> 

Biligor Mıuanıız? 
1 - F auat eserini kim ve kaÇ 

yazdı) 

Z - Klemanıo ikidar mevkiinde 
kendiainia harbiye nazırı kimdi) • 

3 - Türk tarihinde Mehmet Ali 
kimdir) 

4 - (Sophocle) in en ıneth"' 
hangilidir. 

(Cnapı.rı~_,

* Dünlıii Suallerin CeHpltıl'' 
1 - Dört tanedir. 1 

· te 
a - Jan Patiııt Rouıseau, Pard 

de doğmuş olan lirik bir pirdir. d• 
C vre 

b - Jan Jak Rouueau, ene d 
.. F .h •ıA ı· . h -hY•P san •e ranSlz ı ti a mı a-· 
)ardan biridir. Mukavelei lçtiın•İ~ede tJ 
isimli kitaplarile meşhurdur. t 71 
muştur. · r 

c - Teodor Rouueau. Pc)'ıZ;~. ti 
lerile şöhret kazanan bir r_.l"fl 

de doimuştur. d r .;e rt 
d - Filip Rousseau da resııarı1 

1 
aP 

de doğmuştur. Dahıli reeiJll1et ) 

maruftur. 



Uzak Şarkta 
Harp Tehlikesi 
Bertaraf Oldu 

Moskova 26 (Sabah saat yedi Husu • 

Sayfa ) 

E 
Lehistan, Dahili Mühim Bir 

Sarsıntı Geçirmektedir 

L ehistanm milli kahramanı Mareşal 

Pilsudaki öleliberi, Lehistan, ilk 
si) - Ünited Pressin muhabiri bildiriyor: defadır ki ciddi bir iç buhranı geçiriyor. 

hakkında Beynelmilel siyaset 
Titülesko, bu iki antant 

• Japonya ile Sovyct Rusya ara ında bir Mnlum olduğu üz.ere Mareoal Pilsudsld. 
izahat Veren harp vukuu ihtimali ortadan kalkmıo bu· Lehistanda, nev'i cinsine mahsus bir ida· 

lunuyor. Japonyanın Moskova elçi i bu - re kurmuş ve kendisi. fi'li vazife almadan. 
İŞ birJig" İ yakında gün Sovyet hariciyesini ziyaret etmiş ve ordunun başkumandanı aıfatile, vaziyetin 

Sovyet Rusya ile Japonya araStnda bir nazımı mevkiine geçmişti. Mareşal öldü. 

g
•• t kt• d• adl'mİ tecavüz paktının imzasını görüş • ğü zaman, ordunun başına bir halef bı-

arasındaki 
•• • 

OS erece ır t ıyor mu tür. Japonya hariciye naı.ırı da beya - raktı. Bu adam, uzun seneler Pilsudaki ile 

R d 
. b ld --------------- nalla bulunarak Japonyanın Rusyıı ile ı beraber çalışmış olan General Rydz • 

en musmır surette kendisini 
v • ~ ar >e ıne nıyctın e u unma ıgını i - 5 · 1 'd' B h · · d M l 0 '1 Bükreı. 26 (A.A.) - a or BJansı İ iriyor: «Hükumdara ve Ba•bakana, Londpa, Pan's ve "'-nevredekı' h 1 ı k ' · d b 1 d w b l 

K 1 
' 

1 30 d B T·ı-ı k ' k b 1 t · b b ·r l · d' d' mıg y ı ı. unun arıcın e, areıa n • 
.. K ır ı. sudski ile ilk zamanlardanberi çalıımıo O• ra saat , a . ı u es ·o yu a u e mış ve aş a- vazı e erım neticesinde beynelmilel umum·ı va .. ı'yet ha'-kında 

tan Tatarcsko ile birlikte öğle yemeğine alakoymuştur. B. Ta- izahat verdim. Çok ciddi olmakla beraber, beynelmilel vaziyet. M'' k 1 .. 
1 

uza ere er lan bir amiralayıı lar grupu vardı ki Pil-
ıyı eoeceğini ümit ettir.ebilecclt unsurları hai• bulunmaktadır. M k 26 (A A ) T ' 
B 

.. oa ova, . • - aa aıansı sudaki, memleketin idaresine bu grupu taresko ve Titülcako'nun birlikte kralın huzurunda bulunduk. 
lan esnada, Dıı işleri bakanı beynelmilel nz.iyet hakkında iza· ugünkü dıı siyasa ve bu siyasanın kendi tabii direktifleri da· b'ld' · ı 

h
·1· d d l 

1 
ı ırıyor: teşrik eden bir varislik vaziyeti ihdas et• 

hat vermiıtir. ı ın e erin eştiri mcsi ve genişleştirilmesi keyfiyeti. tam su· Moskovaya gelen malumata göre mişti. 
Tatareıko ve Titülwo hususi bir trenle ak§am saat 18,50 de rette tasvip olunmuı ve bu günkü güç vaziyete karşı koyabilecek Sovyetler birliğinin Tokyo büyük elçisi ı Uz.un zaman, bu grupla Leh zimamdar· 

yegane çare olarak telakki edilmiştir. Bu siyasa çerçevesi için. y ı d l b Bükreşe gelmişlerdir. d urenev ile Japonya dıt itleri bakanı arı arasın a esası ir ihtilaf çıkmadı. Fa· 

Ti 
l k .

1 
w d k' b b 

1 
e, küçük antant ve Balkan antantanın işbirliği, çok yakın za- Orita arasındaki ilk goru"' ··,me hudut kft._ kat, vaktaki, «miralayıı lar grupu, son za· 

B. ıtü es o gaz.etecı ere aşagı n ı eyanatta u unmuştur: manda, en müsmir surette kendisini Öst k . ' ..,.. 
-•••• • ••••••••-••-• ••••••••••••• g erece tır.» misyonlarının vücuda getirilmesi i ine manda, Leh hükumetinin Sovyet Rusya• 

Gen er a 1 M e tak;;;--d Ü~····a~;;;;ğ··.B;;~~ kil la~'.'0M0~~::;~h::.~:~ itibarile bütün ~v- ~::~:;~~~:::~~;~~~~~~::;:~:?::::7·i: 
• • • nera y z - mıg y u ume e era er Mı 

yet - ançu ududu boyunca komıa - ı R d s · 1 h··k·"' ti b b 

1 
UaVllll ml yonlar vücuda getirilmesine muhalif oldu. Bunun ilk neticesi olmak üz.ere Leh 

Programını an attı Oluyor ? olmadığını bildirmittir. umum polis müdürü deği~tirildi. aMiralay» 
lor grupunun fikirlerine tercüman olan 

Y 
l" . Amerika Panama kanalım Cozeta Polııkanın müdürü, hükumet a -

unan par amentosu programı bugün münakaşa Berlı~, .2G (A.A.) - Bazı mahfel - muhafaza etmiyecek leyhindeki şiddetli yaz.ılnn üz.erine vazi-

d kt. M t k b·ıh d lerde Gorıng'in '-'akında daha büyük . r d l e ece ır. e a sas, ı assa or unun techiz siyasi salah· ti~ h. l v .. Nevyork, 26 - Nevyork Tımea ga- esin en ayn mıyn mecbur kaldı. 
ve teslihi İşlerinden bahsetmiş lenmekt d' ıyVe erbe lsk~ dıp ~ .. :cagkı.lsoy - zetesi Birlqik Amerika ile Panama Bu nradn, sosyalist ve komünist unsur. e ır. e e t e '"'°ti've ı mu- d • I . lor, memleket dahilinde şiddetli tezahürat 

av'ın· "f · . 'f d v• .1.. l arasın a ımza anacak olan yem mua-

1 
· h b 1 mehaf'ld M tak w• ahed 1 hki ı vazı esını ı a e ecegı ı ave o un- h d • . . . . yaptılar. Alınan son tedbirlerin, bu tez.a-yı a er a an ı e e aaa gı mu e er a nuru muhafaza e- m kt d B db. . be .. e e proJesının metnını nqretmekte-•--L · · · h •t• t · 1 v d v. . • a a ır. u te ırın perı:em gun· d" B hed 'b' . • hüratla sıkı olnknsı olduğu, oimdiye kadar 

..,uınesının em ı ıma reyı a acagı ve ecegını ve aynı zamanda bütün dev- ku" b k 1 k T k ır. u mua e mucı ınce Bırl,.•ık k a an ar 1 t ] t d ,. a sedcn malumatla kendini gösterrnekte-
lıem de parlamentonun bet ay müddet- Jetler ile dostluk münasebetlerinin i _ l ld v uru u op ~n ı.~ı~. a a· Amerika, kanal mıntıkası methalini dir. Şimdi vaziyet odur ki bugiinkü Leh 
Je tatilini kabul ettireceii muhakkak aa- dame edileceğini töylemittir. • . . rar aş~1

1:1 ıgd~I ve v~a~~rtes~ gunu res - muhafaza etmek taahhüdünden kat'i hükumetine müzaharet etmiı olan bir mil• 
~•- kt d B d . . men ı an e ı ccegı soylenıyor. f ekt di .,uma a ır. un an sonra ıç aıyaaetten bahse • Sel"'h' r h h be . aurette eragat ebn e ır. Muahede liyetçi grup, bu hlikumetin başkanı ile düt-

Balkan konseyine general Metakaaa den batbakan bar tübeeinin i9'ihına . a ıyetkı m.a feller bu a rı te- mucibince tecavüz vukuunda her iki tüğü ihtilaf üz.erine, ilk çarpıtmada hezi· 
• t• k ed k 1 1 w b'ld' · yıt etmeme tedır · 1 k · f 1 · · k mak " t w F k Leh M l 1 lf ıra ece ça ıtı acagını ı ınnıttir. meme etın men aat ermı oru u- me e ugramıştır. a at « ira ayı.ı ar 

... Atina, 26 - Eski dıt bakanı Miha- General Metakau, kabinesinin bi· zere Birlqik Amerika tarafından itti- gıupu henüz. son sözünü ıöylememiıJtir. 
lokopulosun kabineye girerek Belgnt. rinci vazifesinin memleketin teslihat ç e fil b e r 13 y 0 t } D bazı icap eden tedbirleri tayin etmek Azasından bir tanesi Leh hariciye ncza
\aki Balkan komeyinde Yunan heyeti- ve techizat iflerile Ujrafmak olduiu • p d İç.İll her iki hükiımet arumda evvelce- rctini işgal eden bu grup, öyle kolay kolay 
il• riyuet edeceii hakkında cazete • nu söyledikten sonra Yunan milletine eşte e temasları den bir iatifare yepılac:akbr. iddialanndan feragat edeceğe de benze-.erde görülen haberler hülrumet mah- yeni verci tahmil edilmeyeceiini an~- B d 26 ( 1 • • memektedir. Bu sebepledir ki Marctal PiJ. 
f.ıteri tarafından tekzip edilmiftir. latllllfbr. S.+=bn neticede --..14 - •• us· apeGftef,f KA.A.) - . ngiliz el- Avusturya Başbakanma ıtımat sudskinin ölümündenberi ilk defa ciddt da-
, . • • ,.._ .-.-- çun ır eo rey nox, Sır Austen y· 26 (A A ) H • hili bir sarsıntıya maruz kalan Lehistan, bu 
'/lynı mahafil bıdayette kararJatbrddı- mentonun 30 eylüle lmdar bq ay müd- Çemberlayn ,erefine bir akşam ziya _ eh ıyanri • . · · S h e::::;ts; hadisenin derin akisleri sükunet bulmadan. 
li batbakan Metabaam Yunan be • detle tatilinin reye konmumı ve kırk feti vermiş ve dış bakanı M. de Kanya . u~ fC .endnın ptıklarena ~rliek frg- huzura kavuşacağa benzememektedir. 
,.etine riyuet edeceii teyit etmektedir. azadan mürekkep t-rü encümenle d b · f tt h b 1 m nyaaetin e yap n gız on e -~ a u zıya e e azır u unmuştur. 1.... kil ş · hakkı · · 

Atina, 26 (Huauai) - Parlimento- kanunu eaaıiyi tatil edecek komiayo- M ç be l .. v1 rana, ._.,ve Ufıng nda ıttı • . em r ayn yarın og e yeme - fakl ·ı . . . . .. . 
tıun dünkü toplantıamda bafbakan nun tqlrilinin kabul edilmesini üte • ~· • k l "b' · l H .. . a verı en ıtıınat reymı muteakip gını ra nat ı amıra ortı nın aara • ih b 1 
Metakaaa kabinesinin programını o • miftir. Bu program aaylavlar üzerin • yında yiyecek ve Macar kr l t ft _ n ayet umuttur. 
ı.:.._ d • • b" • b akın a ara ar ------
""muftur. • • e ıyı ~ar tesır ır 1ftır. larının reisi kont Antal Sigray ile ö- lzmı·rde at koşuları 

Metakau, Yunanıatanın cht aıya • Parlamentonun pazartesi günkü ·· kt' g Ih l'k kil ruşece ır. İzmir 26 (A.A.) - ilkbahar yantla-
~!ndeeaul ~1 ıuimd~ekr ıd tefak ~- topklantıaed~dla -~inenin programı mü- M. Çemberlayn matbuata, seyaha- nnın dördüncüıü L. • ..::n Bu-· -'--anda 1

---

.,..u.ı, v etm f ıye a ar tettı- na qa ı ece&tir. t' · f h i ah' ld v ..,..... - llUU1 -ının sır usus m ıyette o ugunu labahk bir halk huzurunda yapıldı. 

----------------···----------------
1
. d söylemiş ve herhangi bir beyanatta bu-
span ya a yeni Macaristan ve lunmaktan imtina etmiştir. Reval'de yeni bir konferans 

k ki ki T 1 
• Riga, 26 (A.A.) - Letonyanm ya-

arlŞI ı ar una mese esı Pirede zabıta komünistlere n resmi Ritz gazetesi, Eatonya, Le -
l I tonya ve Litvanya dıt bakanlannm 

Bir belediye meclisinde Polonya, Macaristanın hak- a eş aç 1 Rev&l' da yedi, sekiz ve dokuz mayıı 
... Atina, 26 (Huıuai) - Pirede Ta- tarihlerinde toplanmalarının takarrür bomba patladı ölen larını teslim etmiş 

Peşte, 26 (A.A.) - «Ujmagyar • bako Kobani tirketinde çalıtan amele- ettiğini yazmaktadır. 

yaralanan var sag» gazetesi, Polonya başbakanının yi iflerini terke tqvik eden bazı komü
nistlerle zabıta aruında çarpıtmalar 
olmu,tur. Zabıta memurları ate, et • 
meğe mecbur olmuf, bir kaç kif i elle
rinden ve yüzlerinden yalanm1tt11. 

Madrit, 26 (A.A.) - Argandada ziyareti münasebetile diyor ki: 
belediye meclisi toplantısında bir bom- «Macaristanın muhik talepleri is'af 
ba patlamlf, azadan birinin ölümüne olunmadıkça Tuna meselesinin halle
ye dördünün de ağır aurette yaralan - dilmesine imkan yoktur. Polonyanın 
masana aebebiyet vermİftir. başbakanı Macaristanın haklarını tes-

Bir takım tezahürat yapılmıf ve te- lim etmiştir. Bu demektir ki, Garpta i- Belçika Başbakam Varşovada 
~üratçılar sağ cenaha mensup kim- ki büyük ~evlet~ istinat eden ~~caris- V&JlOva, 26 (A.A.) _Belçika bat 
telerin evlerine girmifler ve evlerini tu- tanın dış sıyasetı Şarkta da hakıkı dost· ve dıf itleri bakanı B. Von Zeeland, 
tutturmutlardır. luklar bulmaktan hali kalmazdı.)) Polonya dıf itleri bakanı B. Beck'in 

Cumhur reisi aeçimi Budapefte, 26 (A.A.) - Macar a- mart ayında Brüksel'e yaptığı ziyareti 
Madrit, 26 (A.A.) - İapanyada 

1 

janaı resmen bildiriyor: iade auretile, buraya gelmit ve durakta 
bug~n 473 uCompromisarion nun ae- P~l~nya ve ~acaristan d.evlet ada~- B. Beck tarafından karfılanmıttır. Po
çlmı ya~ılmaktad~~· Bunlar ~-O mayıs- 1 ları _ıkı hukukı mukavele ımza etmıt- lonya dıt ifleri bakanı bu aktam Von 
ta, meb ualarla muftereken cumhur re-, lerdır. Bu mu.kavele fUnlardır: Zeeland fCrefine bir ziyafet vermittir. 
laini seçeceklerdir. Polonya ıle Macaristan arasında 

Bu sabah batlıyan seçim umumi bir konsolosluklar mukavelesi ve Polon- Romen kabinesi 
likaydi içinde devam edi~or. . . ya ile Macaristan arasında iadei müc- Bükref, 26 (A.A.) - Rador ajan-

Kilise Halkevine tahvıl edildı rimin ve adli müzaheret mukavelesi. aı, Romanya kabinesinde değitiklikler 
Madrit, 26 (A.A.) - Geçen gece Ayni zamanda, aynca, 25/3/1925 olacağı hakkındaki taYiaları yalanla • 

Cenup Hudutlarımızda Güzel 
lslahiyc (Özel) - İslahiye Suriye 

topraklarına on dakika mesafede bir 
kaza merkezidir. Havası, civardaki ba
taklıklar dolayısile iyi değildir. 

Son tren istasyonumuz olan İslahi
ye yeni bir şehirdir. Trenden çıkanlar 
karşılarında modern bir kasaba görür
ler. Bütün yapılar kübik ve betonar -
medir. Bu güzellikte binalara ekser vi
layet merkezlerinde bile zor rastlanır. 
Bunların ağaçlar ve bahçeler arasın -
dan görünüşü cidden hoış bir manzara 
teşkil eder. 

İslahiye, pek münbit bir ovaya ma
liktir. Geçen sene Filistinden gelen 
muhacırlar üretmen vaziyete getiril -
mişlerdir. Dağlnrdaki yüzbinlerce zey
tin ağacı aşılanırsa edilecek İstifade 
çok büyük olacaktır. 

• 
ltalgan 
gazele /erinin 
tehditleri 

Roma, 26 - Bazı İngiliz auetelerinla 
ileri ıürdüğü Süveyt kanatanın kapablma

ıı teklifinden bahseden Tribüna ıueteti, 
bu teklifi bir çılcanlık olarak tavsif ediyor. 
Ve diyor ki: 

<ıBu teklif'm arkasında cizlenea adam
lar yalnız Akdenizdeki delil Alplarda ve 
Afrikadaki umumi vaziyeti de diifünmeU. 
dirler. İtalyanın Afrikadaki ordU1umm 
büyük bir kısmı Habet mukavemeti lı:ınl

dıktan ıonra serbest kalacaktır. Ve elinde 
mahalli kuvvetler de bulunacaktır. Ba 

müıellab kuvvet her istikamette hareket 

ettirilebilir.» 

Mardinde Yeni Bir Hastane 
Yapılacak 

Mardin (Özel) - Hususi muhaac
bcce idare edilmekte bulunan Mardin 
memleket hastahanesi otuz yataktan 
ibaret bulunmasına rağmen muhitinin 
bütün ihtiyaçlarına cevap vermekte -
dir. Hastahane beş koğuştan ibarettir. 
Eczahanesi yoktur. Bir dahiliye dok -
torile nyni zamandu operatör olan bir 
başhekimi vnrdır. 

Bir yılda polikliniğe müracaat c-
10l cenah radikallan Aznalfarach'da Polonya - Macaristan ticaret muahe - maktadır. 
Sanjuan kiliaeaine girerek içinde bu - desine zeyl bir mukavele de imza edil

K 1 1 den hnsta sayısı 1718 dir. Yine bu 
Elazizde Göçmenlere Yardım öy u çin Gece Dersleri müddet zarfında mikdarı sekseni te -

lunan bütün heykelleri ve tabloları dı- miftİr. 
pn atmıtlar ve kiliseyi halkevine tah- Bqkanca bir turizm mukavelesi pa-

vll etmitlerdir. rafe edilmittir. 
Seçim neticesi ~i~b.'iü~d~ '25' t~h~i~ ·~ı~~~~kt~d;..: Ba: 

Mııdrit, 22 - l O mayısta Cümhur Bat· zı itçi çoğunluğunun bulunduğu yerlerde 
kanı ve Parlamento üyelerini ıeçecek olan bu miktar yüzde elliyi bulmuıtur. Kadın. 
ikinci '·çiciler iro'i'-ıııbı buı;in her tarafta tar ıeçimlere pek az alika ıöıtermiılerdir. 
tam F~ sükUn içind• cereyan etmiftir. Sc. Hallı cephesi bütün lıpanyada bu ae

pne c k u kiti İftİrak etmittir. lttiralı: çimde muvaffak olmuıtur. 

Adapazarı (Özel) - Taşlık köyün· cavüz etmiştir. 
Elaziz (Özel) - Ziraat Bankası E- de yeni yapılan mektepten başka köy- Hnstahanenin güzel bir labotarua -

laziz mıntakasma yerleştirilmiş, olan lünün okuması için de bir oda tesis e- rı vardır. Cerrahi alnt ve edevnt pek 
göc_:mcnlere buğday dağıtmıya baş ı- dilmiştir. Bumda köylüye gece ders - muntazam ve ihtiyaca her hususta ka
lamıştır. Elazize yeniden bin hane göç- leri verilmektedir. Köy mekteplerin - fi gelecek şekildedir. 
men yerleftİrileoektir. deki kimsesiz çocuklara da mektebin Önümüzdeki haziran ayı içinde el-

Ziraat m~dürlüğ~ köylere on bin -ıhirnaye heyeti tarafmdan yardım edil- li yataklı yeni bir hastahane yapılma-
den fazla bugclay dagıtmıştır. mektedir. 81na karar verilmi9tir. 



4 Sayfa 101'41 POST~ 

. ŞBBIB BABBRLIBl~ Belediyenin cenaze teşki
lih ve Tarifesi hazırlandı 

Megvalarımız 
için tenzilatlı 
Tarife 

-----
Peştede yapılan mü-
zakereler ay sonunda 

neticelenecek 

Almanyaya fazla mikdarda sevki 
diifünülen kuru ve taze meyva ile scb
~ ve yumurtalar için tenzilath bir ta
rife yapılmU1 bruıı..tırılmıştır. Bu 
tarif-:mn tatbikı için halen Budapcştc
de bır toplanb yapılmaktadır. Bu top
lanb 30 niana kadar devam edecek -
tir. 

. Şark demiryollan meyva ve sebze 

İçm ~o 30 yumurta için 'ro 40 tenzilat 1 
ya~ktır. Pettede yapılmakta olan 
müzakerelere İfliıak etmiş olan Şark 1 
f~~~iferleri murahhası M. Anto ~ ! 
marı mn yakında tchrimize dönmcai 
muhtemeldir • 

Pq,tede yapdan müzakereler müa
bet ıurette neticelenme Alma nyaya 
tenede 500 - 600 vagon yumurta ih -
raç etme~ imklnı hasıl olacakhr. 

Es~i Mısır Hidivinin köşkü 
Eakı Mınr hıdivi Abbas Hilmi pa _ 

pnın Çubukludaki köşkü yıkıcılar ta-
rafından satın alınmış ve . k 1 v 

baflanmıştır. yı ı maga 

Belediye Boğaza güzel bir manzara 
veren bu binanın yıktırılmasının önü
ne geçmeğe çalışmaktadır. Belediye 
tarafından bu köşkün satın alınma _ 
sı ve burada bir hastahane veya hayva
nat bahçesi yapılması düşünülmekte
dir. 

Trovada yapılacak hafriyat 
Maarif Vekaleti eski eserler ve mü

zeler umum müdürü Hamit Zübeyir 

evvelki gün şehrimize gelerek bazı 
tetkiklerde bulunmuş ve dün Çanak -
kalede T rova harabelerinde yapılacak 
h.~yatta hazır bulunmak üzere ~h
nmizden hareket etmiştir. 

r--------------------. 
Hakkımız Yok Mu? ' 

IMr Gara,ten Çak•• 
Tabii Netice 

Yeni 
satın 

Bir doetumuz anlatb: E b • 

vapurlar 
alınıyor 

Tarifeye Göre Çocuk Ölüleri 10-15 Liraya Gömülecek 
Deniz Aşın Yerlerden Cenaze Nakli için Tarife 

Haricinde Aynca Ücret Alınacak 
"Vapurun alt kat aalonunda bir CD e 1 g r U p 1 ar S On 

grup tqkil etmi§lerdi: Yabancı bir dil CCVapJannı hafta İçinde Cenaze1erin fennt ve mblıi bir teki1del nazelerin vapur, motör gibi deniz nakU -
ile konuıuyorlardı. Yüakek 9e8Je mü _ bildirecekler yıkanma, defnedilme ve gömülme itlerine aıtaaı ücreti cenaze sahibine aittir. 
nakap ediyorlardı. Bir aralık içlerin _ ait helecliyece hazırlanan talimatna - Ölülerin Beykoz ve Sanyer ka:ıa1art~OI! 
den biri: D • il 'd meye söre bİrİDc:İ 8IDlf iicret (200) dan diğer kazalara ve diğer kazalard 

V 
enızyo an ı areai tara'-..ı __ ••• 1 _ - atandaı türkçe konuıl diye ba- l k &IQQIUI - iradır. Bunda 1'1Ut. birinci nm bu iki kazaya nakli tayin edilen aınıfa 

- d H tın a ınaca vapurlar için -ebi ıır 1• ep birden tamatal. bir sülüıle I ~ ll'UP- malzemeden tabut, bir çelenk (20) binek Gcrete halel gelmemek ve deniz nakil .., .. 
.. 1 ... 1 

.a. rla ya. pılan .temaslar ..... na ermcL ·· _-.J ııu uıtü er. .v " otomobili veya (4) liib otobü., birinci aıtuJ ücreti ölü ..Juöine ait olmak ÜPJ• 

O uman ben ıeçen seneye kadar uzeredır. Ecnebı mümeaaillerden bir nevi malzeme ile techiz ve tekfin. dini me· deniz yolu ile yapılır. 
tramvaylann içlerinde aaJlanan beyaz ~o~lar_ı.' aon. cevap~rını ve fartlanm ruim (seçme .A'\'at tarafından), gazete- Nakil ücretleri ölünün Eminönü Fatill 
kaiıt üzerine yazıl~ ]mm~ yazl)'I onumuzdekı hafta ıçinde bildirmi o- )erden ikisiyle illn, cenaze otomobili. kazaları hududu dahilinde herhangi bit 
hatırladım, ve bunu alay mevzuu ya- lacaklardır. f İkinci anaf ücret ( 100) liradır, bunda mahalden alınıp bu kazalar hududu dll4 
panlara kızdım. ıı Hali hazırda, mukavelenin h . da lahit. tabut. ( 1 O) binek otomobili ve- bilinde bulunan mezarlıklara ve keza S., 

Biz bu dostumuzun fikrinde deii _ mümessil ile imzalanacağı mal6ma~gı ya (2) otobü.,, 'birinci nevi malzeme ile yoilu Beıiktaı hududu dahilinde herhaJllll 
liz. Ve o tam atalı crupu tetkil eden • ğilse de, Fransa veya Holanda _ C: teclüz Ye tekfin. dini meruinı cenaze oto- iri bir mahalden alınıp bu iki kaza hudd\ 
lere kızmak için de ortada makul bir 

1 

~euillerinin şartlarımw kabul et':~ • mobili. du içinde bulunan mezarlıklara ve ~ 
eebep bulamıyoruz. Jeri kuvvetle muhtemeldir. Üçüncü auuf ücret (50) liradır: Bunda dolu yakasında Kadıköy ve Oaküdar ~ 

Madem ki yabanca bir dil kullana • tabut, S binek otomobili veya bir otobüs, zalan içinde herhangi bir mahalden bu ...... 

rak, yabana bir his laflyarak, kendile- Aç kalmı4tfım fecbiz ve tekfin. diai meruim cenaze o- zalar hududu içinde bulunan mezarlıkJart 
rine mahaıua bir benJiie bürünerek amr- Dü Sul h yı tomobili. mezar kazılma ve tahta kapak. nakil ücretidir. 
la d n tana met sulh ceza mahke- Dördüncü --·'- uc .. ret (30) liradır·. Ölünün Beyoıwlu ve Be..:L••• 1--·a~ 

rca aramız a yqanıuun. avuç avuç. mesinde Mehmet adlı bir bavul h muu&" _..,.... &-
kürek kürek kazanmanın yolunu bul _ ırsı - Bunda (2) binek otomobili techiz ve tek- dan Eminönü, Fatih veya Oaküdar. 
mutlardu. Ve el"ln da bulmaktad1rlar. zı mUhakeme edilmiştir. Mehmet ha- fin, dini merasim. cenaze otomobili. me- köy kazaları içindeki mezarlıklara ve 
Bu yolda devam edip ıideceklerdir. De- kime suçunu itiraf etm~: :ı.ar kazılma ve tahta kapak. minönü Fatih kazalaı\ndan Beyoilu ~ 
iitmeleri için memleketin, memlekete - Askerlikten çıkınca namuslu a- Betinci muf ücret (IS) liradır: Bun- fiktq veya Kadıköy Oaküdar kazalan ~ 
yabancı kalanlara kartı aldıiı vaziye· dam olmıya karar vermiftim. Her ye- da teçhiz ve tekfin, dini merasim cenaze çindeki mezarlıklara ve Kadıköy Üsküd 
tin deiifmeai l&zımdır. AJt.i halde kar- re haf vurdum, iş aradım: otomobili, mezar kazılma ve tahta kapak. kazalanndan Eminönü Fatih ve Bey o .. 

tılaıılacak akibet tramvay arabalan- - Sabıkalısın, dediler, it vermedi- Ölü sahibi yakanda yazılan sınıflardan Be,iktaı kazaları i9indeki meztırlıkl 
na aıılan tavaiyelerin uiradıklan aki _ ler. herhangi birinin tatbikini isteyebilir. Oc- nakli halinde tayin edilen aınıfa tahsis edf' 
bettir. Unutmıyalım ki dünyada hiç Bir gün açlıktan gözüm karamı _ retler aayılan ltizmetlerin UJ'flhiı Ye :mak- len otomobillerin beheri için aynca 1,i 
bir rica. hiç bir tav.n..e, hiç bir em"ır tı iki ha 1 akl d 1_ ış tudur. lira munzam ücret alınır. Bu arada çoeul 

w•.1 ' vu ar a ım, o&uttum, kar-teyit edici bir kuvvetle, hir deg~ı"l•• d d d O - d ölülerine ait te bir tarife yapılmıştır. -... .... nımı oyur um, emiştir. çuncü ve ördüncü aınıf merasim aaı 
menfaatin önünde olmadıkr• hu··Lmu··. LJ~L M 1 Bu tarife iki sınıftan müte§ekkildir. P-ı 

y- ~ rıiıKim ehmedi 1 ay on gün ha yapı masını isteyenler mezara lahit yaptır. . ( 10 -" 
nü tamamen icra edemez. Bu, böyle hk.. . . pse mak istedikleri takdirde kendilerinden ay· rıai ) ' diğeri ( 15) liradır. Bir yatı·~ 
olduiu içindir ki biz yabancı dı'I kul _ ma um etmıştır • 25 1. 1 '-tt kadar olan çocuklar için ( 10) lira Ü~ 

rıca ıra a ınaca~ r. . 
)ananlara değil, kendi kendimize kız _ Galatada b I tayın ddilmiatir. Bunda: Umumi tab 

malıyız. dı"yoruz. yangm aş angıcı Cenazeye tahsis edilen otOJDObil ve t--1.: t kf" d" • . 

Dü 
.. .,,,. .. z ve e ın, ım meraaun, mezar 

··n gece saat 2,10 da Galatad otobusler merasime iftirak edecekleri me- ması ve tahta ka ak b" d do~ 
Hakkımız v k •ı ? N be a 1 " .. .. •• d 1 b P ' ır ya§ln an ______ ;;.;.;.~;.,..:I_; 40:::::._:«::ı: ıU:..!....! ecati Y caddesinde Hilminin bak _ zar ı.ga go.turup, ~~ ~ttc atan ul Beyoğ- yaıına kadar olan çocuklar için ( 15) · 

Bel d
• h kal dükkanında benzin tenekeaı· tutuıı- lu cıhetlerınclen Kopruye ve Üsküdar, Ka- ücret tayin edilmiıtir. Bunda da: Tab 

e ıye ududu harı'cı"nde T dk.. ·h tı rind -L • k ı ~ mak suretiyle yangın çıkmı , itfai e 
1

1 •0 Y kCJ e e e en ya&ın vapur 18 e e- teçhiz ve tekfin, dini merasim, cenaze -ı 

kesi' le ti f d f# Y erme adar naldec:leceklerdir b k • n e er tara ın an derhal yetişilerek söndü ~ . . ra aaı, mezar azması ve tahta kapak ~., 
Belediye hudutlan haricinde kesilen rülmüft\ir. Denız apn yerlerden naJr.1edilecek. ce- dır. 

etlerden satış maksadı olmadan satın 
alın~n ve ~ikdarı ~ kiloyu geçmiyen 
etlen beledıye müsadere etmekten vaz
geçmiştir. Beykoz ve Bostancı civarın
da oturan halk et ihtiyacını b l d" 

Heybeli Deniz Lisesinde müsamer~ Hırsızlığa teşebbüsün cezası 

h d d h . . e c ıye 
u u u . arıcın de ucuz olarak temin 

etrnektedır. Hamit on beş günlük bir tetkikten 
Ankaraya avdet edecektir. 

Haydarpaşa istasyon caddesindeki 
Anastasın dükkanına hırsızlık kasdi i
le giren Fahrettinin durusması Üskü -
dar ceza mahkemesinde yapılmıtı hır
sı~lık kasdi ile dükkana girdiği anlaşıl
d_ıgından 7 ay hapsine karar verilmi~
tır. Alman ticaret heyeti Pariste talebe sergisi 

Bir kaç gündenberi şehrimizde bu _ Bu sene önümüzdeki yaz tatili es • K k 
lunan Alman ticaret heyeti azaları bu nasında Pariate talebelere mahsus b··- arı OCa kavgası 
akşam Ankaraya dönerek müzakere - yük bir sergi açılacaktır. Bu sergi~e T ahtakalede Kömürcüler sokağında 
lerc devam edeceklerdir. muhtelif memleket çocuklarının o se- oturan Mehmet karısı Şaziyeyi bıçakla r-.:=---:----------- ne zarfında yapmış oldukları resim ve ya:;::mak~an suçlu olarak sulh ceza 
1 Toplantılar Davetler ı el işleri t~_hir edilecektir. m emesıne sevkedilmiştir. Duruş _ 

. Bu. ~gıye hangi mekteplerden ve mada Mehmet 29 lira ağır para cczası-
Radyoda bu akşamki konferans ne g_ı_bı eserler götürühnesini görüş - na mahkum edilmiştir. Karısı davasın-

Bu aktam aaat yedi bur kt 1 b~ek uzere dün maarif müdürlüğünde dan vazgeçtiği için Mehmet başka bir 

b 1 d 
... u a atan- ır toplantı yap lm tı cezaya çarpbnlmamışbr. 

u ra yosunda doktor lbrahim hti ilk ı .~' r.. . 470 L" 
sokak çocuğu ve suçlu çocuk mektep mufettiflerı arasında ıramn başma gelenler 
lu bir konferans verecektir. mevzu - ~ahpılan .bu .to.plantıda bazı kararlar it- Postaya yatırılmak üzere aldıgvı 470 tı az edılmıştır. 

1
. . Müsamerede hazır bulunanlar ırayı zımmetine geçirerek emniyeti _J 

suistimal eden Kızıltoprak tütün Dün !"leybeliada Deniz lisesi ve harp ve mektep marşı ile başlanmış, J1l, 

Rumen koro heyeti geldi 

Rumen sun"alkArJarı Gttlata nhtımında 

Şehrimizde iki konser vermek üze-ı Romanyalı artiıtler d'" Fransız 
re beklenen 80 kitiden müte~ltk.il Ru- tiyat da "Ik k ' un, 

k h 
roıun ı onscrleri · · 

men oro eyeti, dün, (Romanya) va- 1 •. .. . nı vermıf -
purile tehrimize gelmiştir. er ve buyuk bır dinleyici kütlc.i ta-

Koroda 39 kadın 41 erkek vardır. rafından uzun müddet alkıtlanın~lar
Ayrıca Avrupada bir aeyahata çıkmış dır. 
olan Bükref Devlet operası artistle - ikinci ve son konseri yarın verecek 

rinden bir grup ta koro heyetile bera- olan Rumenler, pcrtcmbe günü mem-

berdir. leketlerine avdet edeceklerdir., 

deposu hademelerinden Haaanın Üs- mektebınde bu eene mektebi bitirecek akiben bir denizcilik tablosu göst. ~ 
küdar ceza mahkemesinde son duru.- olan 44 talebe terefine bir müsamere miftir. Tablodan sonra deniz }iee•• 
ması yapılmış, suçlu iki ay hapse ve ter~~ cdilmiftir. )ebelerinden müteşekkil bir ork 
50 ~~ra a~r para cezasına, 470 lirayı Mus~mered~ fehr~ bir çok tanın~ muhtelif parçalar çalmıştır. Kon~~ 
da ödemege mahkum edilmi-ftİr. mış sımaları ıle Amıral Şükrü Okan den sonra bir perdelik (Azizlik) pı)'P-''ı r----------..:.. ___ ve Heybeliada önünde bulunan bütün temsil edilmiştir. . 

donanma kamutanlarilc donanma za- Müsamere samimi bir hava İÇ~ 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıeceki nöl>etçi eczaneler pnlardar: 
latanbul cihetindekiler: 
Akaarayda: (Şeref). Alemdarda: (Eş. 
ref Netet). Bakırköyünde: (Hilal). 
Beyazıtta: (Asador Vahram). Eminö
nünde: (Salih Necati). Fenerde: (A
rif). Karagümrükte: (Kemal). Kü • 
çt.'kpazarda: (Necati). Samatyada: 
(Teofilos). Şehremininde: (Nazım). 
Şehzadebaşmda: (Asaf). 
Be,oilu cihetinclelöler: 

Galatada: (Merkez). Hasköyde: 
(Halk). Kasımpapcla: (Merkez). Sa
rıyer~e: (Asaf). Şi\lidd: (Merkez). 
Taksımde: (Matkoviç, Kemal Rebul). 
Oaküdar' Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyük.adada: (Merkez). Heybeli
de: (Yuauf). Kadıköyde Söğütlüçeı • 

mede: (Osman Hulusi). Muvakkitha
nede: (Saadet). Üaküdarda Çarpbo • 
yunda: (ittihat). 

bitleri ve gazeteciler hazır bulunmuş- cereyan etmiş ve misafirler e"'1;; 
lardır. hazırlanan büfede izaz ve ikraJ1l 

Müsamereye evvela istiklal martı mwlerdir. 

ispirto içen 65 lik ihtiyar 
Mercanda Pastırmacı hanının 2 nu

maralı odasında oturan kunduracı 65 
yaşlarında lbrahim evvelki akşam is -

pirto içerek sarhoş olm\lf} ve gece ya

rısına doğru odasından dışarı çıkarken 

2,5 metrelik bir yerden düşerek yara· 

lanmış ve ifade veremiyecek bir hal -
de hastahaneye kaldırılmıttır. 

Zarla kumar oyntyan amelelet 
k' .y,,. 

Kuruçeşme iskelesi üzerinde 1 l)OP 
linin kahsevinde ,Sabit, Aptullah• bet: 
sun, Sefer ve Kazım isimlerinde ~ 
k

.. .. l . . l k r oyns omur ame esının zara uına , 

dıkları görülmüş ve suçlular yak:; , 
narak haklarında tahkikata haf 

mıttır. 

SHIRLEY TEMPLE 
Büyüklerin takdirini ve kilçliklerin memnuniyetini kazanacak .aa 

f·ı · de · asın..-....... , en son ı mm : Pek yakanda . . . • . . . . smeın 
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MEMLEKET HABERLER/ 
Her Şeyin 
Çaresini Bulan 
Çoban 

Tarsus (Özel) - Bu havalide ço • 
ban Mehmet adlı, gaipten haber ver • 
mekle şöhret kazanmış bir adam var
dır. Biri genç, diğeri ihtiyar iki med
yumu oldôğu söylenilen bu ada~ın 
töhreti Antep, Kilis, Konya, Cebelı • 
bereket, Ceyhan, Kadirli, Kozan ve 
Silifke havalisinde de yayılmıftır. 

İzmirde Çocuk 
Bayramı 

"Ben Bugün Konuşamaz
sam, Ne Gün Konuşurum,, 

• 

lzmirde De 
Tür kuşu 
Açılıyor 

lzmir, ( Son Posta ) - lzmirdeki 
mektep talebelerinin gösterdikleri ar
zuyu kabul eden Türle Hava Kurumu 
umumi merkezi mayısın ilk hafta -
ıında lstanbulda olduğu gibi lzmirde 
de <cTürk Kutu» kulübü açılmasına 
karar vermif ve keyfiyeti lzmirdeki a
lakadarlara teJ&rafla bildirmittir. Bur
sa, Adana ve Kayaeride de birer klüp 
açılacaktır. 

7 Bagram Giiniind• 7 Makale: 

ÇOCUK ve ADLİYECİ 

Çoban Mehmet cahil bir adamdır, 
bakıcılık veya falcılık etmekte, sade
ce sorulan ıuallere cevap vermekte - Sovyet mütehauıaı, A nahin fzmir Darlllacezede çalışlınlan çocuklar 

Türk Kutu kulüb" ·· .. llim Dünyanın her tarafında çocuklar için, lu vazetmiılerdir. 
dir. 

Fakat çoban Mehmet bu halden bi-
unun UÇ\lf mua • . .. . 

1:;:.:_e tay· edil-:. . Kul .. b.. kü" • ayn bar muhakeme uaulu, ve ayn ceza au- Bizdeki çocuklan himaye müeıaeaeleri, 

zardır ve halktan kaçmakta, bir çok 
ıualleri cevapsız bırakmakta, fakat 
kafile kafile halk onun pqini bırakma-

~uı an a&•l..lftir. u un J • d·ı . • M- . ____ L • dla b _L d H_L J t . .ı ___ :.., . tem en vaze ı mifbr. ucnm çocwı; me- yetim yur nn us\iu..Ü mevcu unu ~a 
~ 1;es~ı yap~. gün, par&f~~tü selesi. ıitaide, adliyenin hudutları dahilin- on miali arttınlmalr. lhımdar. Sokakta kal· 

1 iZ çmanla, Sovyet Ruıyada uw- den çıkarak, terbiye ilminin vazifeleri ara· mı§. lıer bedbaht yavru, kendi siyi ile ha
ıilini bitiren Sabiha İzmir üzerinde ama girmektedir. yatın en yüksek zirvesine çıkabilecek im • 
2000 metreden parafiitle atlamak ıu- Mücrim çocuiu cczalandmnak doğru le.anlara malik olmalıdır. Memleket bu 
retile tecrübelerde bulunacaklardır. değildir. Onu 11lah etmek Jizamdır. Daha yaptıiı masraflara, yetiıtirdiii müstahıil un• 
Para.tüt talimleri kültür parkta ayrılan genç ve yaı olan bu fidanın yanlıg iıtika- surlar vaııtaıile bilahare bol bol telifi e. 
huıuıi alanda mütehassısın nezareti metlerde inldgaf etmemesini temin etmek, der. Halbuki mücrim yetiocn ve mücrim 
altında yapılacaktır. Nazari dersler evvela ailenin ve aonra cemiyetin borcu - büyüyen çocuk memleket için Jcaybedilmif 

maktadırlar. 
Çoban Mehmet kendiıine müracaat 

edenleri bir çok yalvarttıktan ıonra : 
- Sen filin İf için geldin, bu if in 

şöyle olacak 1 
_Sen hastan için geldin, filan yer- Küçük ~ <ı.AtatiN• d-• fİmdilik, Türk Han Kurumu binasın- dur. ne büyük bir mevcudiyettir. 

da Ven"lecektı"r. Mücrim çocuk meselesi biJhaNa memle. _ 1_ • h fi C:ıe bir doktor var, ona gitl , fiiriai okurkm 
- Senin kaybın var, filln köye git, İzmir, (Son Posta) - 23 Nisan 

Bizde çocu1dann mub-emesı a ya• 
T k k lı:etimizde nazan dikkate alınmağa değer 

Ür Kutu klübünde 9imdiden a- pılır. Bundan mabat. evvela çocuiu t~ 
bir mevzudur. Ve itiraf edilmelidir lci tim· 

filan adamı gör, kaybını 0 biliyor, 18 - Milli Hakimiyet ve Çocuk bayramları Yit muamele • 1..--1 t hk olarak hir etmemek ve aonra da. yaptıbı marifeti, sı ..,.., aDllf ır. diye kadar da bu mevzu etrafanda da fi'lt • 
T . ı· A 1 Ak"f 1 ·ı kahramanlık olarak aörmeaine mani ola • 

na söyler, nefo ile kutlulandı. 
- Senin filan işini filAn yerdeki a- Çocuk bayramı dolayısile hiikumet 

ıre ı c an ı ve sporcu ımaı hiç bir varlık ıöıterilmiı te değildir. Bu 
Hakk kı .. be im 1 d rak cürümlerle yüz &ÖZ etmemektir. Ter-

(lam bitirecektir tarzında .cevaplar ver- meydanında çocuk hatipler tarafından 
,mektedir. Garibi şudur kı çoban Meh- söylevler verilirken Yusuf Riza okulu 
met bu tavsiye et.tiii yerleri va adam • talebesinden Akşit Sokullu isminde bir 

ları bilmemektedır. yavru program haricinde söz söyle -

i u yazı 1f ar ır. aözü söylediğimiz zaman İstanbul beledi -
Ku"'ltu""r parkta 40 metre yu··•---klı" _ 1 1 1 d biyeciler, çocuiun resmi elbiseli hfıkimlu KıtC yeıinin yardımi e. açı an öksüz er yur u· 

tarafından heybetli bir manzara ile korku 
v inde bir de paratüt kulesi inta edile- nu unuttuğumuz zannedilmesin, )'Urdun telkin ederek muhakeme edilmelerine ta• 
cektir. mevcudiyetini ıükranla kar§ılamakla be -

Kendisi oruç tut~az, namaz ~1 .. mek istedi. Merasim programının mu- lzmirde Bulunan iskelet 
maz, paraya, pula ıtıbar etmez hır a- hafazası için çocuğa müsaade etmi - lzmir, ( Özel ) - Geçenlerde Al-
damdır. Bir kaç yiiz ke~isi va~dır. Her yenlere küçük föyle itiraz etti: ıancakta Akdeniz sokağında f&rap 
gu .. n yıg~ın yığın adam bır derdı hakkın- B ·· k ·· ··d·· B b fabrikası direktöru·· Ziyanın depoıuna .. - ugun çocu gunu ur. en u-
da malumat almak uzere çobanın pe - gün konuşamazsam ne zaman konuşu- ait bir arıada yapılan hafriyat esna -
şinde dolaşmaktadır. rum. Dedi ve hazırladığı «Atatürke sında bir cesede ait dağınık kemikler 

'zmirde Muallimlik lmtiham Dua)) isimli eserini okudu ve çok al - bulunmutlu. 
kışlandı. Yapılan tetkiklerde bu cese • 

İzmir, 25 (So Pota) - Kültür Atatürlı• Dua din 25 Yatında bir Wma ait olduiu, 
bakanlıgı, ilk mektep muallimleri ara- s~ dört yanına hir...,. •ihi Jrapbın en az on bet yıl &ICe öldüiü anlatıl -
ıında bir müsabaka imtihaw açlllljftır. Dil.ini Tonrı..,.; Jalu. pelt '°" YGfal- mıfbr. lıtanbul lıYH adli mü~i-
lllc mektep muallimlerinden tarih· coi· •rn ne ıönderilen kemikler, üzerinden u-
ıafya, fenbilgisi ve riyaziye muallimi Bu~"" auır Mlfttl zun bir zaman ıeçtiii için fada bir 
olmak istiyenler 15 haziran pazart•İ Hayat uerdin oatana malumat elde edilmesine yaramamlf • 
aünü imtihan edileceklerdir. tır. Bu itibarla her hangi bir takibat 

Antep Lisesi MUdUrlUgU yapılmuma imkan olmıyac:aktır. 

'7mı·r Memleket Hutannl Gaziantep (Özel> - Lise müdürü G l'b 1 d k" Gö 1 
.... Haydar Niyazi ielmİf, vazifesine baş- 8 1 o u a 1 çmen er 

Genişleyor lamıttır. Şehrimizdeki ilk okul öğret- Gelibolu (Özel) - Kazamıza gelen 
lzmir, 25 (Son Posta) - Villyet menleri her hafta pazar iÜnleri topla- bütün göçmenler müıtahıil vaziyete 

liıi memleket hastahan+• daJ narak meslekt hasbihaller yapmakta • geçmşilerdir. Hülc\imet göçmenlere 
~2ö ;atak aa~-u. 3~ yataklı olma- dırlar. geniş mikyuta yardım etmektedir. 

tinı kabul etmlf ve butçey• ıenken f ki Ç k) G• d• •Jdi tahsisatı koymUftUr. Kiliste a r OCU ar ıy ın 

lzmit Köylüler BirliDinin Faalireti 
lzmit (Özel} - Köylüler birliji 

Değirmen derenin pllnını çizdirmeie 
karar vermiftir. Plin yapıldıktan son· 
ra Değirmen derenin imarına haf lana· 
caktır. 

Birlik kümes hayvanlarının korun
ması ve ormanlarımızın tahrip edil • 
memesi için köylünün anl\yabilece_if 
Jisanla broşürler nctrin• karar vermıt-
tir. 

Bir DUzeltmı 

Kiliıa ÇocUk Eairs.... Kurumu ta ra .... dan siyclirilen Jnnalar 

Kili8, (Son Poıta) - Kiliı Çocuk Eairgeme Kurumu tarafından bu yıl 
48 fakir ve k.imscaiz çocuğa elbise ve ayakkabı verilmit yavrular aevindiril

miftir. 

raftar değildirler. Evvell ayn çocuk mu• 
raber, ıhtiyac;lanmız karşısında da henüz 

hakcmelerinin teşkilini iaterlerkcn, bura -
pek kliçük bir varlık olduğunu da unut -

daki hakimlerin de kadın olmalarına, ve 
mamalıdır. muhakemenin. bir masa baııoaa çocuk.la 

A' rupada mücrim çocuktan ıslah et • her ıeyden bahacderken. yapılmaamı 111-

mek için mükemmel ıalahhaneler vücuda zu ederler. Bu muhakeme aafhalan rcami
getirilmi tir. yellen ari olarak yapılır, ve çocukla izzeti 

1 Ier hangi bir aebeptcn dolayı oralara ndaini, incitmeden, hatta ,.kala ılır, göz 
düsen çocuklar, ceza görme1'ten uzak ola- önünde tutulacak en mühim nokta, bilhaa. 

rak, Üzerlerinde bir anne şefkatinin sıcak· 
lı ğını hissederler, bir taraftan kültür 8evi
yeleri yubelirken. dijcr taraftan hayatta 
namuılanlc kazanmak yollan kcndılerioe 

ôiretilir, her biri bir meslek aahibi olur. 
Zayıf olan ahlaki temayülleri. müteha .... 
pedagoilarm elinde )'llğrulur. 

Memleketimizde meıeleye Avrupalıların 
verdiği ehemmiyetten çok fazluını ver • 

mek lazımdır. Zira, memleketin yükünü 
omuzlarına tevdi edeceğimiz yarının bü

yükleri, harpte tehit düıen bir babanın ve 
ölen bir annenin ökaüz evlitlandır. Ve biz
deki öksüz çocuklar, dünyanın hiç bir ye
rile mukayese edilemiyecek kadar çoktur. 
Gecelerini, çeıme yataklarında. köprü alt
larında, veya binbir muhataraya açık olan 
yangın yerlerinde ıeçiren çocultlann, aağ
lam ıeciyeli olabilerine nıuıl imkan bu • 
lunsun, Bir taraftan, herkesin meıru bir 
dileği olan ilerlemek, okumak, adam o] -
mak kayıtları, kimseaiz ve bedbaht yav -
runun yüzüne kapanınca, ruhundaki men· 
fi İsyanın, onu, 1c.endiıi aihi yeti1mi1o ve 
kendi ruhunu anlayan, büyültlerin yanına 
aevketmemeaine imkln yoktur. Bir kere 
de onların araaana clüttü mü. artık çocuk 
mücrim oldu demelttir. 

8 yapnda ailealne bakan Ye klfi dere -
cede evine para ıetiremediii r.aman üate
lik aarhoı babasından dayak yiyen, ço -
cuiun, ruht aluül&melteri bir göz önüne 
aetirilecek oluna, vaktinden evvel hayata 
küameie mahkOm olan bu biçareleri, İt" 

ledikleri wçun aahlbi olarak sönnemek 
daha doğru olur. 

Yapılacak ilk ve büyük feY, çocuğu doi
ru yola aevkedebilecek anne tefkatinin ek
ail~iii her yerde. devletin o himayeyi sö .. 
termesini temin etmektir. 

Kanunlar çocuklanmız için ayn hUldim· 

sa çocuğun, haysiyet sahibi olma11, ııuru

runu cvmesidir. Çocuk ciınnü io\cdiği an• 
dan itibaren artık serbest deiilcfü. Hurri
yeti. kendıai hieaetmedcn. doktorun. hoca
nın, ruhiyatçının eline verilmittir. 

Geçen sene çocuk mahkemelerinin tesia 
edileceii hakkında gazetelerde meı"ut bir 
haber okumuı ve ondan ıonra da o me.e
leye tekrar tema• edilmediiini aörerek mil. 
teesıir olmuıtuk. 1926 aenesinde tatbik aa• 
haeana çıkan ceza kanunumuz iae çocuk -
lar için 11lahhaneler yapılacaiını göz önün
de tuttuiu halde bu m ... leye de henGz el 
atılamamı§tır. Ve bizdeki mGcrim çocuk. 
yalnız hafi ıurette mahlrftm olduktan eon. 
ra, hapishanede çefit çqjt ıruç]ularla y6z 

göz olmuı. aabıkalı arkadatlannın yanında 
yeni ve kötü temayüller kazanmaktadır. 

Doian çocuiu yaf&tmak için aarfetli • 
iimiz emeklerden daha fuluuu. çamurlar• 
da yaııyan çocuiu adam etmek için aar
f etmek, müstakbel Türkiyenin temiz ae -
ciyeli vatandaflnı yetiıtirmek için aöz ö
nünde tutulacak ilk ıarttır. 

C.H.8'baa 

Hadiseler 
karş1S1nc:I .... _,_ ...... 

Bugünün Çocuğuna 
Öğütlerim 

Sana: 
- Aiır ol da Molla desinlerl 
Diyene cevap ver: 
- Aiır olmıyacaiım. molla dem ... 

ıinler. 

Çok ko1o Çabuk yonılmazaan 1 .. 

Erzurumda Çocuk Esirgeme Kuru
ınun un 200 yokıul mektep yavru1u
nu giydirdiğini yazmıftık:. Erzurum 
Gazi ilk okulunda ilk okullar sençlik 
Kızılay demeli befkaıu Filui Sanan 
lmzasiyle aldığımız mektupta ba ço
cukların Çocuk Esirgeme Kurumu ta
rafından değil gençlik Kızılay Demeli 
tarafından giydirildiii bildirilmekte

dir. 

P•z•r Ol• H•••n B. Diyor Klı 
Y orsanın• söre ayajıru uzatma. 

yaima göre yorgan tedarik et 1 

Konterans Şeklinde Vaaz 
Diyarbekir (Özel) - Sanat okulu 

anbar memuru Kamil üç haftadanberi, 
Ulucami'de konferans tarzında vaaz
lar vermekte, tayyareden, tayyarenin 
ehemmiyetinden ve tayyare cemiyeti
ne yapılacak yardımların faidelerin -

den bahsetmektedir. 

Duıenin doıtu olmaz. hele bir dü,Up 
görmiye değil, dilımemiye bak. 

Karda ııezme izin belli olur. 

Kıamctin aeni arayıp bulacak 
boklem~. Sen k11metini ara, bul! 

diye 

Feleğin çenberinden 
çenberinden geçir. 

geçme, feleği 

Dokuz köyden km; ul. fakat ıen ge
ne doğruyu söyle 1 

Bu konferanslarda halka alış verişte 
doğruluğun, anonim şirketlerin, fab
rikaların, ıanaviin iyilikleri de anlatll· 

ınalctadır. 

- Böyle sidene, De 1apa-ı ... Ortalıkta bavayici zaru-ı ... Şimdi bir de mantar kıt-ı Hasan Bey - İyi ya! in • 
aiız, Huu BeJ7 , riye ~lahit elvenniyonnut lafı baılamıtl sanlarda doiruluia k.,.ı te • 

siW... ....,W art.ayor, d emek! 

Zaman sana uymazsa, sen zamana 
uyma, zamana kendine uvdurmıya ça • 
laıl 

IMSET 



6 Sayfa 

Habeşistanm " Çiçek Şehiri,, 

Adisababada, Roma gibi 
tepeler üzerindedir 

* * * Habeş eşrafı kahr1arla Avrupalıların oturduklan 
kısımda bara girip bir miktar konyak içer, 

sonra çamurdan kulübelerde uyurlar 

Adisababada muntazam bir cadde ve Kral Meneliğin heykeli 
İtalya - Habeş harbinin başladığı gün- ,birinin dört köşeli, diğerinin sekiz köşeli 

denberi dünya efkarıumumiyeıi mütema· ,olmasıdır. 

diyen Adisababa' dan bahsediyor. Bugün- , Habeşlilerin kiliselerinde yaptıkları j. 

lerde İtalyanların Desııie'yi İşgal etmele. ,badetler mihanikidir. HeP.•İ de yere bağ. 
rinden ıonra Adiııababa' dan daha sık hah- daş kurarlar ve ilahiler okurlar. 
sedilir oldu. İtalyanlar, Adisababayı işgal , İmparatorun çalışma dairesi olan eski 
etmeyi, harbi muvaffakiyetle neticelendi- ,saray bir sürü köleliklerden müteşekkildir. 
recek bir gaye tanımakta, Habeşler ise ,Burası herkese açıktır. Yüzlerce ki§İ, impa
payitahtlarını müdafaaya uğraşmaktadırlar. ,ratoru görüp dertlerini anlatmayı umarlar. 
Fakat Adisababa'nın, devlet merkezi ol- .Fakat bir türlü sıra bulamazlar. 
mak haysiyetile Habeşlerin gözündeki mev- Sarayın kapısında .kafesler içinde kük
kii ·pek mühim deiildir. Çünkü Habeşliler, reyen aslanlar yerlilerin :zerre kadar gö
henüz devlet merkezine ehemmiyetli bir züne çarpmaz, bunlar daha ziyade ıara

dcicr verecek derecede emniyt ve istikrar ,Yın atiyelerini ve ara sıra verdiği ziyafetle· 
yüzü görmemişlerdir. Onlara göre devlet ri beklerler. 

merkezi, kolaylıkla değişebilecek bir yer- Şehirdeki Avrupalıların evleri bir te-
dir. Çünkü Habeşli, sabit bir ev sahibi de- peden bir tepeye uzanmaktadır. 
jildir. Onun meskeni, çamurdan bir kulü- Fakat Adisababanın yolları, Avrupanın 

bedir. Ve bu çamurdan kulübe kadar ko- kurunuvüstadaki yollann-a benzer. Avru
layhkla ve herhangi yerde yabılabilecek .Pahlara ait kısımdaki mağazalarla evlerin 

bir yer yoktur. .üstü kapalıdır. Sefarethaneler, konsolos-
Zaten Adisababa, Habeşlilerin ancak .haneler ve bunlara benzeyenn binalar A

kırk yıllık payitahtıdır. İmparator Mene· disababaya biraz Avrupai bi.r manzara ve· 

lik bu şehri tesis etti. Daha önce bu yerde rir. Fakat Habeşistandaki yabancıların çoğu 
bir ıehir yoktu. Mevkii pek çıplak olduğu Rum ve Ermenidir. Bunlardan baıka bir 
için İmparator Mcnelik Avusturalyadan bir kaç yüz Almanla, yüz adar Fransız var

ıürü ıhlamur ağaçları getirtti ve buraya dır. Harpten önce ıehirde bir kaç yüz 1. 
dikti. Ağaçlar çarçabuk yetişmiş, bu çıp- talyan da vardı. İngilterenin Adisababada

lak yer yemyeşil olmuş, ve nihayet Habeş- ki beyaz tebaası pek azdır. Fakat ıehirde 
liler ağaçlar arasına kulübelerini kurmuş bir kaç yüz Hintli ve yine İngiliz tabiiye
ve Adisababa şehri bu şekilde vücut bul- tinde olan bir kaç yüz Arap vardır. 

muştu. Şehirdeki nakil vasıtalarının en mo-
Adisababa Habeş dilince «çiçek ıehri» ,dern'i otomobildir. Bunlar cadd~lerin or· 

demektir. Şehri Avaş nehrinin kolları su· tasından hareket ederler, Halk ise kenar
lar. Fakat yağmur mevsiminde bu nehir ,dan yürürler. 

kollan birer çamur mecrası olur. Habeş eşrafı katırlarla hareket etmeyi 
Adisababa da, Roma gibi, tepeler üze- tercih ederler. Bindikleri katırlara nisbet· 

rindedir. Tepelerin biri üzerinde Sen le iri yarı görünen bu adamların arkaıın
Corc kilisesi, birinde İmparatorun eski sa- ,dan bir sürü maiiyet yürür, bunlar Avru
rayı, ötekinde de yeni ıarayı ııöze çarpar. ,Palıların oturdukları lusımda bir bara uğ
Şehrin etrafını yemyeşil tepeler çevirmiş. rayarak bir miktar konyak veya viski iç
tir. Yağmur mevsimi geçtikten sonra, dağ- ,tikten sonra ıhlamur aiaçlarırun arasında 
)ar, tepeler, sarı çiçeklerle dolar. Yağmur- ,çamurdan bir kulübenin içinde uyurlar. 

lann devamı müddetince, ölüm devresi Adisababa'da, otomobiller, ıinemalar, 
yaşayan bu çiçekler, birdenbire dirilir ve ,mağazalar, İstasyon, postahane ve içki 
gülümser. yerleri vardır. 

Hükumet daireleri yeni, fakat güzel İtalyanları~ buraya girmeleri mukad-
değildir. Tren istasyonu ile Katedral bina- ,derse ellerine düşecek şehir işte bundan 

ıı arasında bir fark yoktur. Aradaki fark lbarettir. (Evening Standard) tan 

--- .. .. • ıı-~~ 

<;ONUL iSLERi 
Kadını Güzel 
Yapan 
Güzelliği Değil 
Şahsiyetidir 

11Ben bütün hayatımda güzel bir kız• 

la evlenmeii hayal ettim. Fakat talih 
kaqıma çıkara qıkara giizel sayılamı
yacak bir kız çıkardı. Bu kız güzel de
iil, fakat fahsiyet sahibi. Beni kendisine 
bağlamasını bildi. Şimdi onu seviyo -
rum. Fakat bu kızla evlenirsem, bir 

elin hayalimin nüksederek beni yap • 
tığıma pişman etmesinden korkuyoruın. 
Bugün onun şahsiyeti arkasında sürük
leniyorum. Fakat yarın güzel bir kız kar
şısında ayılıp b edbaht olmaz mıyım~ ı> 

Nuri 
Bir kızın güzelliği ıahsiyetindedir. 

Göz, ka~, vücut güzelliği geçici bir gÜ· 
zelliktir. Erkeği bir müddet bağlıyabi-

lir, fakat nihayet İmanı bir kadına ha • 

" iki bir bağla bağlıyacak olan feY onun 

tahsiyetidir. Şahsiyet ıahibi kadın ken
disini sevdirmesini daha iyi bilir. Çünkü 
daha enteresan olur. Güzel kadın ek· 
ıeriya soğuktur. Siz hakiki güzellikle 
ıtahiri güzelliği kanftırdıiımz için b öy

le dü,ünüyorsunuz. Hakiki güzeli bul • 
mutsunuz. O ıize sahte güzeH aratmaz. 

* * * 
((Nişanlı bir kız seviyorum. Nişanlı 

olmasına rağmen onu ailesinden iste -

dim. Ortaya bir para meselesi çıkardı. 

lar. Para ile kızlarını vereceklerini söy• 
lediler. Halbuki ben şimdi askere gidi. 
yorum. Kızı şimdi alsam, askerlikten dö
nünciye kadar ne yapabilirim? 

Şişli ... 

Bu kız size iyi bir hayat arkadaşı ola. 

maz. Kızlarını para ile satan ailenin gÖ· 

zünü doyuramazsanız. Bu kız sizi sev· 

miyorsa onun nişanını bozmak ta gÜ· 

nahtır. Kaldı ki siz askerliğinizi bitirin, 
ciye kadar evlenemez.siniz ve evlenme· 
melisiniz. O vakte kadar bir karar ver

meyiniz. Askerliiinizi bitiriniz, ıonra 

dütünürıünü.z. 

TEYZE 

SON POST A 

A merikada 
Tabancalı çocuk 
Yedi yaşında hırsızı ya
kalamağa muvaffak olan 
çocuk, tabanca ile oynı-

yabilmek hürriyetine 
sahip oldu 

Amerikanın San F ransisko şehrinin bir 

köşesinde mütevazi bir aile oturmaktadaı. 

Fakat bu ailenin de bir derdi var: Çocuk
larının mütemadiyen tabanca ile oynama

ıı, evin içinde hırsız kovalayıp durması ... 
Anası, babası . çocuğu bundan vaz geçir • 

mek için uğraşıyor, fakat muvaffak ola -

mıyorlardı. Çocuğun bütün zevki eline ta

bancasını alarak mevhum hırsızlann peşin· 
de koşmak ve bunları tevkif efmekti. 

Aileyi en çok düşündüren nokta ço • 

cuğun henüz çok küçük olması ve henüz 

yedi yaşınt geçmemesi idi. Çocuğun anası 

olan bayan Moris, çocuğunu ancak küçük 

yaşında terbiye edilebileceğine kanidi. O-

hı . 

1-l~rli«e rrt,,. .. i 2İtn ı:ıavi olcfo. Riitün ma

ı,R 11,. J...;;,.iik T nnun pn«terdi~i rt>coareti an

lııta anlata l>iti .. rmivordu. H~rlj.,,. mat • 

h11ata rln aı.co,.trnicı, sra7rtrl,.rin foto~rnf 

rn11lıal-ıirlrri fnn Mnri .. in Foto~~"~•nı ala • 

,.ıılr aa7,.t,.1,.,.,. knvmu•TR .. vr rn~uk bu sa

.... ,ı,. •~ı.~--~ .... il.- : .. • ... ..J.i~i kadar oynamak 

hürriyetini kazanmı~tır. 

Nisan 27 

Muamma halinde ka lan adam:Ş ekspir 

Şiirin hayatı bir türlü 
Aydınlanamıyor 

·Şimdiye kadar Şekspire hitaben yazılan bir tek 
mektup ele geçmiştir. Bu da ondan, ödünç aldığı 30 

lirasını istiyen bir adama aittir 
23 Nisan, büyük İngiliz şiiri Şekııpir'in 

doğum 

doğduğu 

günü olduğundan pırın 

Stl'atford - on - Avon' da 

~ 

bitiren gençlerimize Maltepeyi 
diplomaları merasimle verildi 

Dun Maltepe Askeri Lisesinde ders yılını bitiren genç Maltepelilerin dıpl< 11;~11 
tevzi merasimi yapılmıştır. Merastme tam saat 2 de !stiklfil mar~iyle başııın•; 1 ~: mtıteakiben genç talebeler tarafından nutuklar söyleıımjşlir. Generu~ 1 ;ıp· 
rettinin de hazır bulunduğu bu merasimde bu yıl mektebi bitiren talcbcleı 0 :ıif· 
lomalan verilmiş, toplantı geç vakite kadar samimi bir hava içinde ger1111 'ıeri 
Yukarıdaki resimlerimiz dünkü merasimde diplomalarım alan genç tnltlıl 
göstermektedir. 



SON POST~ 

Hakova dün Güneşi yenemedi 
Dünkü maçta Güneş iyi 

Viyanalılarla 2 - 2 
bir oyun 
berabere 

çıkararak 
kaldı 

Lik maçlarında Galatasaray 
Avuııturyanın Hakova takımı d.?n ikin· ı 

. TDksim stadyomunda Cuneş ta· 
cı maçını w 

kımıyla yaptı. . 
ilk devrede Hakova bir, Güneş . bır, 

b• G"" hır sa ikinci devrede Hakova ır, uneı • 
k takımlar berabere kaldılar. 

yı yapara h" . a· )ikinde en sonlarda 
Viyananın ırın 

b 1 Hakovanın Fencrbahçey, kartı 
u unan d .. k " 
ıd - yu"kıek neticeden 10nra un u ma· 

a ıgı - b"t 'd" 
f 1 alika uyandrracası ta ı ı ı. 

çm az aca .. "d" f 
Nitekim öyle olmuı. maç umı ın ev-

kinde bir kalabalık önünde oynanmıftır. 
Bize nazaran daha düzrün oynayan 

Viyanalılar. Güne§ maçında bir parç~ sert 
oyun karrııında çekinmitler, b~n~ r~gmen 
ikinci devrede tamamiyle hlkı_ı:nıyetı eld.e 
ederek bir kaç sayı fınatuıı. Guneı kalecı· 

•• _1 oyunu önünde kaçırmıılardı. 
11nın guzoı 

Hi1a1i, Topkapı SüJcymaniyeyi yendi 

dıL f " " t' 
Hak ovanın en yübek tara '. .. aur a ı-

d. B'" t'" IU .. r'atleriyle oyunu ııürukleyen 
unnkn maçtan heyecanlı bir görUnUş 

nna raimen neticeyi deiiıtiremediler. Üyun, lüıştan nihayete kadar Galata-ır. U UD d 
H k 11 bu arada aıiizel paılaımayı a a ova ı ar . 

1 k kadar ayaklarına hikım 
Güneı takımının çok alnayan hücum rarayın hakimiyeti altında cereyan etıniııı 

hattı beraber oynamak imkanını bulsay. ,ve neticede Galata 11arayın iyi anlaşan for· ihma etmeyece 
ye çabukturlar. 

ikinci devrede müdafaa ile oyunun. 

ki. • bozdurmayan Günet takımı, belkı 
ıo ını .. ) b" 
de rüzgar altında aynamamın tesırıy e ı-

. . d deLi hücumlarını yapamadı. 
rıncı evre a. 

Hakovanın hücumuyla haılayan oyu-

dı mutlak bir aayı yapar, ve girdiği iıten 
galip çıkabilirdi. 

Güneş takımı: Safa, Faruk, Yusuf, Da
niı. Rıza, lsmail, Melih, Rdii, aaliıhaddin, 
ibrahim, Rebii. 

nun ilk dakikalarında topu yakalayan Gü. 
neı hücum hattı pek ani bir iniıle Hakova ' 

Maçı; Galatasaraydan Said idare etti. 

Ömer Besim 

Galataaaray 5 • Hilal O 
kalesini tehdit etti. 

Salahaddinin ııö;ı.e batacak kadar ağır 

hareketi oyunun ilk ve en büyük fırsatının 

kaçmaaına ebep oldu. 

On dalıtilıta kadar devam eden Güneı 
hücumlarından kurtulan Hakovalılar, faz· 
la bocalamadan açıldılar 'Ye oyunun kar§l
lıklı hücumlarla geçmeainl temin ettiler. 

Hakovanın her zaman için en tehlike

li oyuncusu sol açık, her aluıta kaleyi bulu
yor, Faruk ve kalecinin dddcn büyük ~~r
dımları, bu tehlikeleri laer defaaında on

)üyordu. 
ihmali caiz olmayan aol açık nihayet 

f t buldu ve Hakovanın ilk sayı· 
aayı ırsa ını . . . . l 

d . ğ n topun ,çeri ııırmeıııy e ya-81 ıre e vura 
pıldı. 

Bu sayıdan ıonra oyun teklini pek de-
w• • di ve Hakova kaloai önünde pat-
ıııştırme I w 

1 b. Günef hücumunun kargaıa ıgın• ayan ır 

da Melih beraberlik eayıaını yaptı. 
İkinci devre rüzgln lehine alan Hako-

11 d ha hakim oynamaia baıladılar. va ı ar a 
G "n hücum hatbnm tek oyuncusu 

Rebii ~d~ Hücum hattında bir türlü ahenk 
bii ile yapıyor, diğerleri teker teker yal-

k Güne• bütün hücumlarını Re-uramayan y 

nız oynamakta, ııüzel bücumlan bozmakta 

biribirlcrindcn geri kalmıyorlardı. 

Hakova aai müdafiinin bir hatası yÜ· 
zünden Salahaddin penalbdan ikind go. 

]ünü yaptı. 
2 - 1 vaziyete raime.n yorsrun düşen 

G .. müdafaası Hakovarun tazyiklerin· 
uneı I w b" 

den kurtulamıyor, ba:un nefea a maga ı-

le imkan bulamıyordu. 
Hakovalılar Oidi9e, didiıc oynayan 

heraberHk ıayıaını yaptılar. 
Oyunun ıonuna kadar hakim olmala· 

Önümüzdeki haf ta içinde iki maç yap· 

Gnneş kalesi önOde bir gol tehlık si 
mak üzere Ankaraya gıdecek olan Gala
tasaray takımı dün sabah Taksim stadyo. 
munda Hilal takımıyla bir ekzcrsiz maçı 

yopmı~tır. 

Galataııaraylılar, son bir kaç hafta çı· 
karmakta oldukları takımda ufak bir tadilat 
)'aparak sol iç yerine Haıimi koymu§lar
dı. Hilal de Fenerden ayrılan kaleci Be
dii ile Nccdete takımlarında yer vermio

lerdi. 

' Hakovalılnr GOneş kalesi önünde 

ve'\ ri beı gol çıkararak ııalip ieJmi !er
dir. Takımda ilk defa oynamıı olan Ha
tim dünkü maçta ümit verici bir oyun gös
termiıtir. 

Topkapı 3 • Süleymaniye 1 
İstanbul lik şa1'1piyonası maçlarının 

Şeref stadında yapılan oyunlarından Sii
leymaniyc, T opkapı maçı büyük bir heye
can ir,;inde yapıldı. 

Nisbeten müsavi kuvvette olan bu ta· 
kımların maçı baştan, ııona kadar zevkli 
_geçmiştir. 

ille devrede Topkapı bir ııayı yapmı:J, 
Süleymaniye bütiin gayretine mğmen mu. 
kabele edememiştir. 
, Jkinci de" re daha 11ılcı ve bir parça da 
sert baılamı , Topk pı, iki, Si.ıleymaniyc 
bir ııayı yapmıı, oyun 3 - 1 ·ı opkapının 
galibiyetiyle bitmiıtir. 

Beylerbeyi 6 - Ortaköy O 
fkinci lcüme maçlarından olan Beylcr

,beyi, Ortaköy arasındaki mü abaka Şerci 
stadında yapılmııtır. 

Jkinci likte en iyi vaziyette Qlan Beyler. 
beyi takımı çok güzel bir oyundan sonra 
6 • O ııibi parlak bir netice ile maçı kazan
mıştır. 

Altınordu 3 • Sümer 1 
ikinci Jik maçlarından olan Altınordu, 

Sümer arasındaki müsabaka Kadıköy ııa
hasında yapılmıı. oyun 3 • 1 Altınordu
nun galibiyetiyle sona ermiştir. 

Beşiktaş - AnkaragUcü maçı 
Ankara, 26 - Beşiktaı takımı ikinci 

müsabakasını bugün Ankaragücüne knr§ı 
yaptı. 

Oyuna saat 16 dan az sonra hakem Mi. 
tat'ın idaresi altında başlandığı vakit Be
ıiktaıın Evrcften mahrum olarak sahaya 
çıktığı görüldü. İlk dakikalarda oyun sür
atli fakat oldukça mütevazin gidip bir 
Beşiktaı akınını derhal bir Ankaragiicü 
hücumu takip etmiştir. 

Neticede iki takım üç Üçe berabere kal
mışlardır. 

BUTON ÜLKEYi 
HERC:.UN 

.,. 
DOLASAMAZSINI Z 
FAK.ATI 

~nDosta 
\ DAK.r ~IR. TLAN 
&UTUN ULKEYI HEQ c;UN DOLASUll 

Sıy(ıı 1 

Bayram yapmayan çocuklar: 5 

11 ve 9 yaşında ev idare 
eden iki çocuk 

"Işık bulamadığımız geceler Recep kıraatini 
okuyamıyor, ağlayor. Ben de onunla beraber 
ağlayorum ... Çocuk bayramı bizim nemize gerek,, 

O bana ııazete uzatıyordu. Ben onunla 1 
konuımak iıtedim: t 

- Adın ne ıenin çocuğum). • 
- Sen .ıazcte alsana adımı ne yapa· 

caksın). 

- Söylesen ne olur). 
- Sen de gazete alsan ne olur). 

Bu küçükle konuşmak biraz güç ola

caktı. 

- Peki, dedim. Biraz konuşalım da 
alırım. 

O, inanmak iater gibi gözlenme baktı· 
- Sakın beni kandırayım deme. Beı 

zannettiğin adamlardan değilim. 
- Ya ıen nesin). 
- Biz kardeşimle ev erkeğiyiz. Onun 

için boı vaktimiz yoktur. 
- Sen kaç ya11ndasın). 
-9. 
- Kardcıin). 

Buna kardeıi kendi cevap verdlı 
- 1 1 yaıındayım . Adım Recep. 
- Peki ıiz na11ıl ev erkeğiııiniz). 
Anlattı: 

Babaları geçen aene ölmü9. Günde 
côO» kurutla Feshanede çalıııyormu9. Öl· 
düiü zaman <115 1J liraııı çıkmıt. onunla da 
ölüsünü kaldırmışlar. Şimdi anneleri ça
maıır yıkıyor, bunlar da ııazete Ntıyor

mu~. 

- Ne kazanıyorııunuz). dedim. 
Büyük: 

_ ikinci tab'ı çıkaraa ((30>ı kuru' alı· 

rım. Çıkmazsa <ı20ıı •• 
Mektebe gittiğim günlerde 1 O kuru§. 

_ Sen mektebe mi gidiyor11un). 

Bu defa o mütehayyir: 
- Elbette. Ben bilmiyor mıyım ki.. o· 

kumazsam adam olamam. 

sun il. 

Kaçıncı ıınıftaııın) · 
((2» inci. 
ya sen küçük, ıen de gidiyor mu· 

Te'li ekkülle: 
- Ben de gidersem artık her gece aç 

kalırız. dedi. Ben aşama kadar çalıııyo
rum da ıı 1 ÜD kuru§ alnbiliyorum. 

- Sizin aç kaldığınız geceler var mı). 
Küçük, gün aörmüı bir adam gibi ba

;ını ııalladı; 

- Olmaz olur mu). Biz zengin deği

liz ya. lııık bulamadığımız geceler Recep 
kıraatini okuyamıyor ailıyor, ben de o. 
nunla beraber ağlıyorum. 

- Siz ne yemek yersiniz). 
Lakayt boynunu büktü: 

- Fakirler ne yerac onu. 
- Bayram yaptınız mı), 
- Yaptık y . 

KllçUk Recep vo kardeşi 
Sonra ağabeysine döndü: 

- Salıncağa bindikti değil mi Recep~. 
Hem bize kurban eti göndenni !erdi. An
nem atqte pi~irdi de yedik. 

- Ben çocuk bayramını eoruyoruın 
ki.ıçüğüm. 

- Çocuk bayramı nedir). 
Büyük izah etti: 

- O bilmez. Ben biliyorum. Gazetele
ri satarken okuyorum. Amma çocuk Lay
ramı bizim nemize). Biz. bir lokma ek
mek parası peşinde koşuyoruz. Onu zen
gin çocukları yapsınlar. 

Muazzez FAİK 

Festival için hazırhklar 
Bu sene ~ehrimizde yapılacak festi

val ve yaz eğlencelerine ait hazırlıkla· 
ra devam edilmektedir. <ılstnııbul Se
zonu» ismi verilecek olrın bu eğlence
ler temmuz birde başlıyacak, nğu tos 
nihayetine kndar devam edecektir. Eğ
lencelerin iyi bir şekilde geçmesi için 
bir çok programlar hazırlanmıştır. 

Otomobille, bir tramvay çarpıştı 
Kurtuluş - Beyazıt hattına i leyen 

191 numarnlı vatman Elmas'ın idaıe
sindeki tramvay dün lstikl.11 caddesin
de 2430 numaralı soför Tahirin oto • 
mobiliyle çarpmış müsademe netice • 
sinde otomobilin ön tarafı zedelenmiş, 
camları kırılmıştır. 

Hayatta GOrdOklerimiz 
"Biz evde oturmuyoruz,, 

Boynundaki küçi.ık ıepetlnl ban• 

doğru uzattı; 

- Eyyi paya poytakal. 
O, benim hayatta iÖrdUttJm ıeyle· 

tin en sevimlisi idi. Bir an kUçUcUk bo· 
iUna, masum bir sıcaklıkla yUzUme ha· 
kan gözlerine daldım. Tatlı ıeıile tek· 
tarladı; 

- Eyyi paya poytakal. 
Elinden tuttum. Beraber 

dibine oturduk. 
bir d11vam 

Küçük u7)) yaıında ımıı. Babai. 
~okmuf. «5 » kardcımioler. Kardeıleri 

hin hepsi yanlarında değilmlı. 

- Evdekiler kaçar yaılarında diye 
ıordum. 

Düıtünd\i dü,ündü: 
- Acıcık benden küçük, dedi. 

Sonra bir yanlış düzeltir (ılbi katla. 
rını çattı; 

- Biz C\ de oturmuyoruz ki .. 
- Ya nerde oturuyorsunuz çocu • 

sum). 

- Camiin İçinde. 

- Size kim L kı)or). 
Bunu anlamamı tı derin gözlcrile yü. 

'l.Ümc baktı: 

- Sizin yemeğini:ı:i kim getiriyor). 

- Bız yemek yemiyoruz. 
- Ne yiyorsunuz~. 
- Ekmek. 

Küçük portakalcı 

Peki ekmeği kim nlı)or), 

- Belediye veriyor. 

- Sen pnrn kaz nıyor musun). -Sepetindeki sekiz porınknl b ktı; 

Bunlun salayım da k r. n 
dedi. 

Muazzez FAİK 
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f l.__ __ B_A_D_Y_O __ f 
Bu Akfamkl Program 

]STANBUL 

•· lartn i teırıKa ,, l\u.~ ) l\/, J\ : t\ADiRCAN Kafh 19: Üniversiteden nakil, İnkilap der-

G k si. Est Bozkurt tarafından. 16: Senfonik Son Postanın T efrikaaı: 28 

Kara Hoca, Mesina Limanına irere musiki. (Plak). 19: Haberler. ı 9. ıs: Genç yoğurtçu Karakaş Sıtkı tam dim, zat ialiniz kapıya geldiğiniz za 

D S Muhtelif plakltı r. 19,30 : Çocuk Esirgeme Ali bey babanın evine y~ğurt baakır- beni sormadınız, benim adımı çağı 
Düşman onanmasını aymıştı ~u.":'mu namına .~onfcrans. ıo : Ha~,~;~ ken gövdesi tıpkı Aygır Fatmaya ben· dınız; Aygır Fatmayı istiyorum d 

k 
d ;•kısı. 20,~0: Studyo orkestraları. ' · ziyen, kırk beş, ellilik, iri yan, geniş niz. i şte Aygır Fatma karşınızda, 

Venedik donanmasının piıdarı ı Zaten Papanın ve Tos ana ~ • on 
5
haber 

2
er. A d 

1 
. omuzlu, eli kalın bastonlu, pala bıyık- yurun kendisile istediğiniz gibi, d 

limanın a "' zında göründüğü zaman kalığının gemilerini ıeçmişler, !im· aat 2 den ıonra na 0 u a1ansının I b. . · .. .. .. 
g , .. .. . İ d' ·ı · gazetelere mahsus ha,·adia servisi verile- ı ır adamın sc.ı kapının onunde gur- doya görüşün 1 

ihtiyar amiral Venyero nun butun 1 dı spanya donanmasının ızı mı! k . ledi: - lcabederse onunla da görü . 
H l "lk ld "' 1 ' 1 d' ce lır. 

üzüntüleri yok olmuftU. e e ı 0 ugu yere ge mıt er ı. ANKARA - Aygır Fatma denilen kadının e- rüm, hele sen anlat bakalım şu işi, 
semiden, filonun hiç bir zararı ol • İspanyol ıemilari derin bir ıes- 19,30: Hukuk ilmi yayımı. (Vasilik, vi burası mı} genç çocuklarını utanmadan arlan 
madığını öğrenince pek ıevindi. sizlik içinde idiler. Bu kocaman ve velilik) 19.45: Karışık plak Hüseyin Av- Yoğurtçu birden şaşırdı: dan nasıl alıp ta oturttunuz rakı so 
Gu··neı Etna vanardaöının çıplak dag"' gibi galilerin içinde herkes u • ni taraf. 20: Karpiç Şehir lokantasından B Ef d" F t b-

~ • - urası... en ım... ama a 
tepeıi arkasında kaybolmuıtu. Çan- yuyordu. Güvertelerde ve direkler- nakil (hafif musiki). 20,30 : Ajans haber· 

nıza. 

1 d d l b •l ·· leri. 20,40: Konserin devamı. lar çalıyor, ıerek kiliselerde ve ıe • le kaıara ar a var iya ar ı e go • BOKREŞ 

rek gemilerde akıam duaaı yapılı- rünmüyordu. 18: Orkestra konseri. 19, l 5: Orkestra 
yordu. Şimdi Venedik filosunun hizaıın· konseri. 20,20: Çift Piyano musikisi. 

Venedik gemilerinin birbirinin da bulunuyorlardı Bunlar hepıin • 21, 1 O: Klaıik konser. 22.0S: Piyano reai
ardından limana l'irmeleri üç dört den daha çoktu. Hepsinin önünden tali. 22,45: Mandolin orkestrası. 23,20: 
aat sürdü. Son ıemi limana demir geçtikleri ve hiç bir tanesini kaçır· Hafif muıiki. 24: Hafif konser. 
atarken ortalıiı koyu bir karanlık makıızın saydıkları halde hiç kim- BUDAPF..ŞTE 

19, 1 O: Plak. 2 O, 4 5 : Zigan orkestrası. 
k 1 t G l·ıerı'n fenerlen,· ka ae onlardan bir ıey ıormamııtı. ap amıı ı. em • 22: Piyano konıeri. 22,45: Dana muıikiai. 
le mazıallarındaki mepleler orta· Türk kalitesi itini bitirmitti. 23,.fS: Senfonik orkestra konseri. 
lıia pek az aydınlık aaçıyordu Meaina limanının ağzından çıktı. vtY ANA 

Kara Hoca'nın kalitesi de bu ıı- Orada yedi galer, küçük arahklarla 21: Koro, Solistler. 22: Orkeıtra kon-
rada limanın ağzındaki iki büyük nöbet bekliyorlardı. seri. 23, 1 O: Orkestra. 2'4: Viyana muıikiıi. 
kalenin topları önünden ıeçmif, içe- Kalabriyanın yeıil dağları ardın· MOSKOV A 

d b Ak d 18, 30: Şan resitali. 2 1 : Musikili piyes. 
ri girmi§tİ. Kıyı boyunca ııralanmıf an ince ir ay doğru. pm an • 22: Muhtelif lisanlrda. 
olan müttefik donanmanın önün • beri ortahiı kaplıyan koyu karanlık ROMA 

den kayıyordu. Onu sörenler, de • yavaı yavaf açılıyordu, durgun de- 18, 15: Dans musikisi. 21,35: Piyes ve 
mir atmak için bot bir yer aramak- nizin sularında titrek ve ıolgun •tık· dans musikisi. 24, IS: Dana musikisi. 
ta olduğunu sanıyorlardı. Bu koyu lar yıkanıyordu. 28 Nisan Salı İstanbul 
karanlıkta pek silik göründüğü i • Türk kalitaaı yelken ve direğini 1 7: lnkilap dersi. Üniversiteden nakil. 

Çin de bir Türk kalitesi olduiunu indirmiı olduğu halde kıyıya ıürtÜ· Kemal T engirıenk tarafından. 18: Operet 
parçaları (plak). 19: Haberler. 19, 15: 

anlamalarına imkan yoktu. nürceıine limandan çıktı. Yakın te- Muhtelif plaklar. 19,30: Çocuk Esirgeme 
Kara Hoca gemisinin provaıın • pelerin ve kayalıklann gölgelerinde Kurumu namına konferans. 20: Halk mu· 

da küpeıteye dayanarak düıman sessizce kayarak açık denize doğru sikisi. 20,30: Neıir esnasında ilan edile-
gcmilerini gözden geçiriyordu. Ya- yol aldı. cektir. 
nında üç kiti daha vardı ve Kara Hiç kimse onun farkına varma • ............................................................. . 

Hoca onlara §Öyle dcmitti: mıttı. 

- Gözünüzü açın! İyi ıayın... Kara Hoca limandaki müttefik 
Uluç Ali paıaya dosdoğru bir ha- donanmas1n~ ıayııın11 Yüz elliden 

Bir Doktorun 
GUnlük Pazartesi 

her götürmeliyiz. çok bulmamııtı. Notlarından 
- Baı üstüne reis... Buna aevirunitti ve bir an önce 

(*) 

Sayıyorlardı ve birbirlerine fısıl- Uluç Ali Paıaya bildirmek üzere 
tı halinde haber veriyorlardı: yelkenle~i alabildiiine fltirmiı, a-

- işte papanın filosu ..• " çıklarda kendisini bekliyen diğer 

E l kadirga ve kalitalarla birlikte Kor-- vet on ar ... 
- Çeneni keı te ıay ! ..• 
Sayıyorlardı: 

- Bir ... İki . . . Üç, dört, beı ..• 
Saydıkları gemilerden birinin 

inç kaıaraıından İtalyanca bir aeı 
te duyuldu: 

H ' K' d' " - eeey. . . • ım ır o •..• 

fuya doğru yallanmııtı. 
Bu yılmaz ve kurnaz Türk deniz

cisi itini tam olarak yapmıftı. Sa
yısında aldanmıyordu. Fakat bat
ka cihetten aldanmıt bulunuyordu. 
Düıman donanmaaı yüz elli gemi de
ğil, iki yüze pek yakındı. Fakat o 
ıırada hepıi Meaina limanında bu • 

Ka;~· 
0

ffoca sağındaki levende ya- lunmuyordu. Henüz yolda olan Jan 
vaıça sordu: Andre Dorya ile Marki Sanla Krü-

- Ne diyor? zün ıemileri bu sayının dıtında kal-

Nane Şekeri 
Yemek lgi midir? 
Midesinden uzun zaman ağrı çeken ve 
ekşimeden, ağzında acılıktan ve ko
kudan ıikayet eden bir hastam vardı. 
Bana muayeneye gelmeden evvel da
ha bir çok hekim dolaşmıı ve bir yı
ğın ilaç ta kullanmıştı. Ve pehriz ye • 
meklerine de artık tahammülü kalma· 
mııtı. 

Ekşiliğini yağda kavrulmamıı yemek 
yemek, yoğurt az yemek, tütün hiç 
kullanmamak ve yemeklerden sonra 
suya pehriz etmek, gayet az kahve iç
mek auretile bazı tadilat yaparak ge -
çirebildim. 
Ağrılan için de her yemekten ıonra 

- Kim oldujumuzu IOl'UJOI'. Ne mıılardı. Bu ıeımilerin ıayıaı kırk günde (6) tane nane şekeri tabletle. 
yapacağız? birdi. rinden bir ay kullanmasını tavıiye et• 

_ Seıini çıkarma!... Eylulün ikinci IÜDÜ Dorya ve tim. Nane ıekeri midede ifraz gudde-
Hiç bir cevap vermeden yolları • betinci- günü de Marki Sanla Krüz 

na devam ediyorlardı. Deminki aes gelince müttefik donanmanın top
daha ıert ve kızgın, küfür eder gibi lanma işi bitmiıti. 
yeniden duyuldu: * 

- Sana söylüyorum .. • Cevap - 12 -
-.ersene!... Mesinada büyük harp meclisi .. 

leri ve hazım üzerine çok seri bir tesir 
yaptı. Ağrıları kesti 
Ağızdaki fena kokuyu izaleye gene bu 
suretle muvaffak olmuıtuk. Ve daha 
bir çok hastalarım gene bu ıuretle iyi· 
leşti. Karilerime bunun için nane teke
rinin faydalı olduğunu söyler ve tav -

Türk kaptanın yanmdaki levent Türk donanması karaya aıker dö- •İye ed_e_ri_m_. _________ _ 

merakla ıordu: kerek Korfuyu kuptmı§h. Fakat (*) 8a notlan keıip saklayınız, ya-
-Allah beliıını yenin. Bir be- kalede çok iyi ıilahlandırılmıt olan but bir albüme J•Pıttmp koDeksiyon 

liya çattık saliba ... Venedildi ol- on bin kitilik bir Venedik kuvveti! )apuua. Sıkıntı samanınızda ba notlar 
bir doktor a1bi imdadınıza yetitebilir. 

duiumuzu ıöyliyeyim mi? vardı. (Arkası var) 

-S~y~de~n~inika~ım! ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Türk levendi ıinirli ıinirli -.e çı· ı' 

lıııır gibi cevap verdi: 
- Kim olacak? Venedikliyiz ... 
Onlara kim olduklannı ıoran •-1 

dam T oskana kaptanlarından Me - , 
tello Karaeyolo idi. 

Gece vakti karanlıkta bu koca 
donanmanın araaında bir doıtun 
•ile dolatmaıının çok korkulu ol -
duğunu bilen bir adamdı. Ufak bir 
çarp.şma, bir yanlıılık uykuda olan 
askeri telaıa verir, bir felakete se-
bep ilabilirdi. 1 

- Ne dola§ıp duruyorsunuz? Yer 1 

mi beğenemiyorsunuz? ı 
Diye çıkı§tı. 

Kara Hoca yanındaki arkadaı ına 
heme•1 e mir verdi: ı 

- c_vap verme, itine bak!-

HASAN 
Traş Bıçağı 

Traş sabunu 
Traş Kremi 
Traş Pudrası 

Traş Kolonyası 

Traş Fırçaları 

ANKARA, BEYoGLU 

lanın evi burası} 

Kapının önünde askeri bandoların 
kontrbasları gibi öten bu kalın sesi 
ev altından duyan Zehra hemen beyaz 
baş örtüsünü örtüp kapıya koştu. 

- Kimdir o? 

Ali bey baba: 
- Y ooo, dedi, beyim, ben, Y 

ben değil, bizim hiç birimiz sizinle 
tarzda görüşemeyiz. İşin aslını 
anlamadan böyle ağzınızı boza 
nız, size biz artık tek bir kalime 
cevap vermeyiz, (sokak kapısını - Aygır Fatmayı istiyorum 1 

_ Affedersiniz amma benim ana- tererek) işte kapı, buyurunuz, 
mın adını (Aygır Fatma) diye siz koy- diğiniz yere gidiniz; bizi şiklyet 

d V _, __ ... 1~1_ b A niz ve durup dururken de gelip ma ınız. aaua onun &a&.a ı ygır . 
1 

... 
F t dı F kat h .. t d ... herkesın başını yok yere be aya 
ama r. a , enuz anıma ıgınız ... k lkı l 

b" k dı ı ·· k bö 1 .. maga a şmayınız 
ır a . nıı:t e gulne artı Y e çagır- Adam biraz kızar gibi oldu. Bir 

manızHıca d' mh ez k 'l d saniye pala bıyıklarını büktü. Soııtl 
- ay ı anım, acn çe ı ora an __ 1.• 

· · 1 k k ·ı lindeki kalın bastonu yere vur~· 
~umdı de bana o anan o aca an 1 e s· ded" be . k" ld ... .. 
baba 1 cak h 'f· .. d l la .. - ız ı nım un o uguın n o a erı ı gon er, on ar go-
rülecek davam varl liyor musunuz} 

- Kim olursanız Ali bey baba merdivene koştu, Fat-
ma mutfaktan sokak kapısına fırladı: Biz çiği yemedik ki 

- Buyurun efendim. İçeriye, bu~ sın 1 _ı. 
- Nasıl çiği yemediniz, dem~ yurun da içeride görüşelim 1 

_ içeriye nereye buyuralım, rakı lemin i§i gücü yok size iftira ediyor 
lemn 

masasına mı} 

- ister rakı masasına buyurun, is- Fatma: ıJ 
ter bira kasasına ı - Hem de ne iftira, ne iftira.·· 

kin şunu bil ki bey bilader, biz öyle 
Adam kapıdan içeriye bir adım atıp . la 'f . la '- la k 1 ...aıı,.., 

·· k tıra ra mı tıra ra a.o y o ay 
Fatmayı suzere : b k kı d d .. ·ı· y lnız 

ıra ır ta mın an egı ız. a 
- Anlaşılan Aygır Fatma sen o - k' d ne olacaksa o na yanarım ı ara a 

lacaksın; kocan da burada mı) vallı saf, masum çocuklara olacak! 
- Kocam da burada, kızım da... _ Kim imiş 0 zavallı, saf, mas 

Buyurunuz efendim yukarıya 1 çocuklar bakayım? 
- Yukarıya filan çıkmağa hacet _ Biri kardeşinizin kızı, biri de 0 

yok... Şuracıkta, ev altında aörü,e - nun çocukluk arkadaşı olan delikaO 
lim 1 hl 

Ali bey baba merdivenden inerek: _ Galiba, siz 0 delikanlı n 
- Lutfen yukarıya tctrif buyurun hareket ediyor, elin kızını kendi 

beyefendi, yukarıya... Merak etme- sofranızda 0 delikanlıya peşkeş ç 
yin, fakirhanemizde zati.ilinizi ağırlı- istiyorsunuz! 
yacak odamız bulunur. _ilahi bey efendi, biz 0 deli"•d,..-

- Ben buraya sizinle muhabbete da 0 gün sizin kızınızla birlikte 
gelmedim ki yukarıda beni ağırlıyacak dık ı 

odadan bahsediyorsunuz. Gel, baka - _ Peki, mesele nasıl oldu, b 
hm acn fO .. yle de fUracıkta biraz gö - dıkl k' -1 nasıl kalkıp tanıma arı ımSCJI 
rU,,Clim 1 rakı sofrasına gelip oturdular l 

Ali bey baba: _ Ne rakı sofrası bey efendi. 
- Baş üstüne, geleyim efendim 1 kimin evini soruyorsunuz) 
Fatma eokak kapısını kapattı; Zch- Bir kere biz ana kız, 0 zkk 

ra afağı odadan getirdiği iki sandalye- k Ali 
Y

i erkeklere uzattı. damlasını ağzımıza oymayız. !l 
baba ile benim damat olacak heru 

Ali bey baba: çocuklar bizim yanımızdan ait. 
- Ey hof geldiniz efendimi sonra rakılarını içmeğe başladılat• 
- Hoş mu geldik, nah<>f mu gel - de 

1 k Herif, bastonunu tekrar hidde dik, yoksa mayhoş mu ge di , onu şim· 
re vurarak: di anlarımız 1 

- Peki, çocuklar sizin yanın.-- Vallahi, beyefendi, isterseniz 
sarhoş gelmiş olun, madem ki tenez - diye geldiler? 
zül buyurup buraya teşrif ettiniz. Bu· - Kızınız bunu size anlatma~ J 
rada bulundukça bizim aziz misafiri - - Ben daha benimle yüz göı 
mizsiniz, buradan çıkıncaya kadar si- masın ! Diye kıza bir şeyler açın 
ze hürmet ve itibarda kusur etmek bi- Annesi meseleyi kendisine ıorıO 
zim elimizden gelmez. Biz anamızdan sözde bizim kız, ta çocukken 8~ 
babamızdan böyle terbiye gördükl tanıyormuş ... Sizin kız denile~ 

_Ay sizde terbiye var mı? rayı göstererek) bu ola~·:· ~ 
- Terbiyemiz olmasaydı sizi böy - ki, o nerede, bu nerede? Bırı k 

le karşılamazdıkl rık kadar .kadın, öteki .henüz oıı 
- Bana bak, arkada,, ben öyle çe- yqlarında bir mektep çocuğu. hel' 

nelere gelemem, öyle ağızlara kolay de bu işin içinde bir takım dala 
kolay kayık yana,tırmam... Şimdi la- olacak 1 
fı uzatma da şu meselenin aslını anlat Zehra: .. 
bakalım 1 • - İlahi beyefendi, Allah lu. 

- Hangi meselenin) zi kuru iftiralardan saklasın 1 ,ııı 
M h l · Geçende de ne dalavere var, ne alavere 1 .ı. - a ut mese enın... l yfP 

kır kahvesinin bahçesindeki mesele - siz İ§İn iç yüzünü hilmif 0 ~ ~ 
bu akaam buraya böyle hiddete :-t.ı.1. 

nın... Y 1 ete' ... 
Ali bey baba karısına döndü : linizdeki o kapkalın baston; hedİ ' 
- Anlat bakalım meselenin anha- güler yüzle ve bize bir kutu 

8 

sını, minhasını da beyefendi dinle - yelik şekerle gelirdiniz! 
sini - Ne münasebet} . De) ef~_,j 

- Hayır, hayır, hayır ... (Pala hı • - Suna da emin olun 1o ~ 
Bak be h . b: b 1 . _J n yıthut . yıklarını sıvazlıyarak) n erkek anı ız un Bl"J ııızoe • _ı·• •1111t. 

k k • kionıff1 .., 
oğlu erkeğim, ben karı ile konuşmam, bundan or tugumuz, çr . · ; 
erkeksen sen anlat meseleyi! <leai~ ıırf hakikaı olRrnk •.1ı ~) 

- İyi amma a benim beyim, efen - {.~kaP 
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Çirkin Cariye... J 
Londra Zabıtasına Karşı 6 Muharrir Yazan: Kadrican Kafb 

bakmıyorlaıdı. En sonra kırk yaıılarınd• 
bir adamcağız çekife çek.ite pazarhk et ~ 
miş, satın almıttı. 

1 -

KANLI 
PAKET 

[Yazan: F reeman Wills Grofta) 

f ngiherenin en tanınmlf alh zabıta 
romancw Maraery Allington, Ant • 
hony Berkley, freeman Willa Grofa. 
Father Ronald Knox, Dorothy Sayen. 
Ruasell Thorndike kahramanlan meç
hul altı zabıta romanı yazıyor ve ka
tilJerin keıfini lnııilterenin en hünerli 
zabıta müfettiti 41George Corniıh» e 
barakayorlar. Bunlardan Freeman Wil· 
Is Gorft'un aerine bugün batlıyoruz. 
Hem romanlan, hem de polis müfet• 
titinin hükümle~i bu ıütunlarda o
kuyacakıınaz. 

Haslar o aünden ba,lıyarak gündü
zünü, gecesini pl8nını düşunmeğe has-

retti. Makaadı feci bir ikibete uğrama
dan bu adamın ,errinden kurtulmaktı. 
Gece gündüz kendi kendine karşı tek
rar ettiği ıual, bunun mümkün olup 

olmadığı idi? Verdiği cevap müsbetti. 
yalnız plan ve usul dairesinde hareket 

~rttı. 

Haslar, tuttuğu her ~i tam ve mü -
kemmel yapar bir adamdı. Onun için 
evvela bu i'i yapmaktan gözetlediği 
maksadı tayin eder, ve enerjisini, e
meğini boş yere sarfetmekten çekinir
di. Daha sonra, yaptığı işin bütün şe
raitini tanıyıp tanımadığına, netice ü
zerinde tesir edecek amillerin lıepsini 
hesaplayıp hesaplamadığına dikkat e

derdi. 
Haslar bütün bu başlangıçları ha -

zırladıktan sonra planını kurar, takip 
edeceği hattı hareketi kararlaştırır en 
sonra işe baflar ve artık hiç bir kuvvet 
onu sonuna kadar yürümekten alıko
yamazdı. Çünkü bütün dikkatini işin 
asıl mecrasını takip etmesine ve he • 
defe doğru yürümesine hasrederdi. 

Nihayet bu adam, bir harp planını 
hazırlayan bir kumandan gibi çalışır, 
yani her yanlışı, her kusuru da hesap
lar, bu yanlışlara ve kus~r.lara ~arşı 
neler yapılacağını ve ne gıbı tedbırl~r 

ı ... nı dü!llünür ve ondan sonra ı-a ınacagı T 

(!}e atılırdı. 
Haslar, hayatını, saadetini ve ser -
t"ni korumak için girişeceği cinayet 

~~ 1
• de ayni usul dairesinde düşündü. 

ışını 

Bu hadise hayatının ve kafasının en 
korkunç teşebbüsü idi. F~ka~. onu da 
ayni ~ilde karşıladı. ~e ılk once, ga
yeyi tayin etti. Ve kendın~, ne.!.a~mak 
ve hangi hedefe varmak ıstedıgını sor· 

du. Ve cevabı verdi: 

istediği iki şey vardı: 
Birincisi: Blunt'un ölümü: Çün • 

kü bu adamın dilini en kat'i, en mües
sir surette susturmak lazım geliyor -

du. led"l ~ . .. 
ikincisi: Blunt kat ı ecegıne go • 

re katil hadisesi ile kendisi arasında 
hiç bir alaka ve münasebetin k.eşfedil
memeai, kendisinden her hangı suret
le şüphe olunmaması lazımdı. 

Bu böyle olduğuna göre nazarı dik
kate alınacak ilk nokta çok mühimdi: 

Mesele ile alakadar şerait ve netice 
üzerinde tesir etmesi muhtemel olan 

amiller neydi? 
ilk düşünülecek mesele Has)ar'ın 

Blunt ile muameleleri idi. Mem1eke • 
tin en hünerli, en zeki zabıta m~muru 
bunları keşfederek, ve bu keşfe da
yanarak kendisini katil diye ithama 

kalkışabilir miydi~ 
Haslar bu suali tam bir itina ile tet

kik etti. T etkiklcrini derinleştirdikçe 
içi açılıyordu. Çünkü Blunt ile yap • 
tığı bütün muamelelerde son derece ih
tiyatlı davrandığını anlıyordu. Bu mu
ameleler yüzünden zabıtaya bir İp u
cu vermeğe imkan yoktu. Çünkü bü· 
tün muameleler gizlice yapılıyordu. 
Blunt kendisine telefon ettikçe müs-

1 

f\ ·rı: 
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Sarayın yeıil Boğaziçi kıyılarına ve ma
vi Marmaraya bakan en aıüzel odasında 

her aktamki sofra kurulmuştu. 
, Bu sofrada neler yoktu: Azak kıyıla • 
rından gelen kara havyar, camlıklarda bü· 
yütülen ve tavuk Köğsü rensinde marul • 
lar, ku!I beyinleri, iri ve etli zeytinler, et· 
rafa baygın bir koku saçan taze kuzu ci
.ğeri, ve bizim ne gördüğümüz, ne de duy
duğumuz nice mezeler ... 

Bulutsuz bir kış akprnıydı. Fakat gü • 
rül gürül yanan ve çatırdıyan ocaklarla sa
rayın her tarafı bir temmuz haval'lna bü • 

Bu adam kim bllir ne sebepten azledile 
miıı olan bir mutesarrıftı. Yeniden bir tlllf 
rafa tayin edilebilmek. için araya bir ar o 

mağan vermek gerekti. 
Eğer bu armağan güzel bir cariye oluqı 

sa yüzde yüz .karplığı görülürdü. 
Mutasarrıfın parası az olduğu için 

çirkin cariyeyi: 
- Çoban armağanı, çam sakızı .•• 
Diyerek bir mabeyin katibinin yardı • 

tear bir isim kullanıyor, Haslar'ın se- koymad • k l b · d uh f rünmüftii ·ı · ..: ıgı, u ü esın e m a aza e- . · mı e saraya vermış ... 
· · t h" t ed"k b" ·· l · d" •w. ikinci Sultan Mahmut battan ayaja ka· .ı._ · · d ıını ef ıs e m ı çe ır şey soy emı - ıp azar azar harcettıgı muhakkakh. d 1r.·· LI . ki . . d l L .. -1 Mutasarrıf muraauıa ermıf, carıye • 

b. l · t l f ) k 8) ar ur .. er ve ıpe er ıçm e. at as ......, ı _ w • • • 

yor. ır mese eyı e e ona onuşma~ untun parasını almak için ugrw a- lr. .... d d" y lr. kb guzel olmadıgı açın hamam ve çama,ır lft 
v • • • ) b 1 ak d - uı tüyun en ıvana uzanınıoh. a ııı · . 
ga gmşmıyor, yanız U Ufm İçin SÖZ ıgı telefon merkezi de ya)nız ikisine 'b. vl w • k" . d d lerınde kullanılıyordu. ] d ... . ır og anın uzattıgı ıç ıyı yu um yu um . 
a ıyor u. malumdu. Üçüncü bir şahsın bundan içiyordu. Bu çirkin cariye haftalar geçtıkçe kı ı ~ 

Haslar, Blunt ile konuşmak istedik~ haberdar olmasına imkan yoktu. fkisi Kıllı ve iri ltollarını kuı tüyünden yas • . nında bir Jumı1danıı buldu. Çok geçme 1 
çe evinden konu,mamakta, umumi te- bir defa b"I b d b ) b. tıklara dayamıştı Her kadehin sonunda den herkes te anladı. Saraydaki yüzlerdi 
lefonlardan istifade etmekte ve bu su • kimse de ı el urab a du uşmamışk, 1 ır mahmur gözlerin~ yaldızlı ve oymalı ta- .genç kız ve kadın arasında ıık sık g~ 

. . . on arın ura a ne yaptı a - b" d d"kod daha b 1--·- . 
retle şahsıyetının tanınmamaama en ı ·· · . ,vanda gezdiriyor, sonra köpüklü dalga • ar e 1 u &f~b. .. .. . . r nı gormemışta. . . . 
buyuk ehemmıyetı vermekte idi. Son- O h ld H 1..,k larile kıyıları toltatlıyan denize baluyoı- . - Hatice aebe UDlfL. 

H ı "k' · · b" d .. .. a e asların muamele ve aaa a d _Hangisi} ra as ar, ı ısının ır ara a gorunme - bak u. 
)erine imkan bırakmamıştı. Blunt'u ı~m~an. Bulntla hiçbir ilişiği .yoktu Bir harem ağası ve. iki müııahip kapının - Hamamdaki ..• 
arabasına alaca - b. k" . ve hıç hır kımse ikisi arasında hır mü- dibine •İnmişler, elleri göğüslerine çapraz· - Yali ... Ona da ıönül veren tıl '1 
"k" . . .. gı .zaman kır ımsem.n nasebet kqşfedemezdi. Haslar bu ba • lanmıt. baıları eğihnif olduğu halde her muı hal .• 
ı ısını gormemesıne, ya ından hır k d . d" 1 b 
kimsenin geçmemekte olmasına dikkat ım d~nkkemı~. ı. Acaba B unt, ~ ıta· an t~ti~te duruyorlardı~ .. . - Kim bilir hangi iç oğlanı ... 
d d

. Jk' . . ba . . nın ı at gozünü Haslar üzerıne çe- Bır ınceııaz takımı bır şarkıyı henuz hı- H" 
e er ı. ısının ara ıçınde konmıtuk- · k b. . ıa • K ı b" k · Idık - ıç ummam ..• 

.. .. . "' vırece ır şey yaP.JOJŞ olabilir miydi? , tamı119tı. anun a ır ta sım yapı tan _ Bir bahçıvan... . 
lan sıralarda gorunmelerme ve tanın- H l b . . sonra ..air Nedimin bir şarkısına başlandı: ul d b" "d" K ı 

ı d · k" k B d as ar una ımkan bulamıyordu. ~ . . . - Olsa olsa odunc ar an ırı ır. en~ 
rna arına a ım an yo tu. u sıra a BI b _ . Bu ımtıdadı cevre kı bahtın şıtabı var, 
Hasları tanıyanlar bile kendisini teshis un tun oşbogazlık ederek zengın Mihnet medar olan feleğe intisabı var. disi de odundan farksız.·· 

' dostunda b h · · I ht - Bakalım ne yapacaklar} edemezlerdi. Tanı yan ve teşhis eden . n a setmış o ması mu e • . .. ...................................... . 
meldır Fakat H ) d anacak - Deme ayol, o da insan değil mi)! bulunduğu fıvzedilse de bunun Bluntu · as arın a mı • .......................•.............. ··• · . 

da tanımaz olduğu farzedilemezdi. de.r)ecede budalahk göstermiş olabilir Sultan Mahmut bugün dalgın ve tasa. Sevmiştir elbet .. Gülfemi unuttun mu~ A• 
B 1 d h 1 yaklarınn taş bağlanıp ta denize atılırkell Çünkü ikisinin tanıştıklarını ve oö- mı. lı)dı. unun için ça gı a onun a ıne uy-

kl 
r. Ha I h 1 b 1 gun parralar çalıyordu. Çünkü o böyle bile seviştiği adamın adına söylememiş ...• 

rüs, tü erini bilen bir kı"mse yoktu. sarın avsa ası unu a mıyor • ... k d" - Kendine etti. Bir gece hün'karın OY-4 

Haslar. Bıuntun kendı.sı'ne bı"r satır du. Çünkü Blunt ile aralarındaki mu· ister 1
• hn k ı * nuna girmek onun için o ıyaca şey er ~ 

yazı yazmamasında ısrar etmiş, ken kavelenin en esaslı şartlarından biri den değildi. Şeker gizi bir kızdı. 
disi de ona bir tek satır yazı yazma - sırrın ifşa edilmemesi idi. Sırrın jfqası ~~l~~:n ~·:h~~~ ~~~::rl~e!~~namıyor • Her kafadan bir söz çıkıyor, zavallı ca-l 

mlştl. ile sükı1t h"kkı verilmiyecek ve Blunt d U k · t" f k t •• •• k d riyenin etleri didik didik edilerek öldü ., I . . u. yuma ıs ıyor, a a gozune uy u a 
Temas ettikleri biricik sıra tediyat a tın yumurtlıyan kazı kendı ehle kes- irmiyordu. Buna rağmen vücudunda bir rüleccği ileri sürülüyordu. 

günleri idi. Fakat bu temasların da kes- miş olarnktı. Sonra Bluntun elinde ·:ğırlık, bir çöküntü duyuyordu. Çirkin cariyeye sordular, söylemiyor ~ 
' H 1 J •• • • k b. k"' h ·· du. Zorladılar, dövdüler, ayaklarını kız ~ fedilmesine imkan yoktu. as arın nıvıyetıni gösterece ır a- Cüceler, hokkabazlar, azır cevap mu- , 

~ t f t w f k h 1 b" b' k ld ı gın maşalarla yaktılar. Fakat ağzmdan bit 
Ç ünkü Bluntun eline geçirdiöi gı veya o ogra yo tu. sa ip er ırcr ırer ovu u ar. 

!:'> 1 h ld w d · k tek söz almak kabil olmadı. Karnını elle 1 
banknotlardan bir şey anlaşılamazdı. Haslar, Blunt tarafından yapılan iş- Sultan ~ a mut o ugu yer e esnıycrc rile sımsıkı tutarak: 

)erin birine de İ•tirak etmemi,..i. Blunt, gerındi. Sonra homurdaıur gibı emir ver. Bu banknotlarm hepsi de birer lira - Y ,... - Çocuğum doğıun, o zaman 11öyle 1 
lıkh ve böyle oldukları için Bluntun oturduğu evi doğrudan doğruya satın di: 

bunları kimden aldığı meydana çıka - almıs, aldığı paraları bildiği gibi har • Od:::,~:,;:~;; olan oğlan da dışarı fır. 
ıılamazdı. Sonra Haslar bu kağıtlan cetmiş, Hasl r onun bu paralarla ne ladı . Mtisuhıpler geldiler. Onun kollarına 

rinı ... 

bir tek bankadan almıyor, teker teker yaptığını bir lahza bile düşünmemişti. 
topluyordu. Blunta verdiği evvela Demek ki işler bu bakımdan yolun
on lira, sonra 14 lira, daha sonra 20 li- da idi. Fakat Hasları telaşa düşüren 

ra hep bu şekilde biriktirilmişti. bir tek nokta vardı: 
Bluntun bu paraları bir bankaya (Arka•• 11ctr) 

• • 

Eger her şey sizi sabırsızlandırıyor ve tili71endiriyon,ı., t'ger ulak bit 
aksilik fıkirlerirıizi alt·üst ediyorsa, eger geceleri uyku tuımayorsa, teşhiı 
pek basittir: sinirlerinizin teııepbuhiyeti artmıştır. ht:nüz vakıl varken bu 
tenaJıtı tJdcrmcte acele ediniz. 

Bromural ·Knoll· 

bütün dünyanın tanıdıfı bir müsekkin olup ksybtttitJniı rahatı. uykuyu 
ve afiyeti size iade eder. - Tesiri gayet •eridir. - Bromural'in biç bir 
zaran yoktur. 

ıo Yt 211 kumprimt7I havi ı tOp. 
ıcrdc caaııtlcrdt r~ Ur aaıılır. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshalen s/Rhin 

-·--------------·------·-- - -~ı----~l-at_•_n_b_u_l __ B_e_l•_d_l_y_•_•_l_l~ıa_n_J_ı_r_ı _____ I 
Dütkünler Evi için nümuneıine göre bastırılacak evrakı matbua ve 

defter açık ekıiltmeye konulmutlw. bunlar 59 parçadan ibaret olup 370 
lira bedel tahmin olunmuttur. Şartname ve nümuneleri levazım müdürlü
ğünde görülür. Ekıiltmeye ginnek isteyenler 2490 No. lı artırma ve ek· 
ıiltme kanunda yazılı vesika ve 27 lira 75 kurutluk muvakkat teminat JDak· 
buz veya mektubiyle beraber 28/4/936 Sah günü saat 15 le daimi encü-
mende bulunmalıdır. (1850) 

MAKiNA DESiNATöRO ARANIYOR 
Anadoluda bir sanayi tirketi için Fransızca bilen makina desinatörüne 

ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar çalıttıiı yerlerle iıtediği IDbf maktarmı 176 
poata kutuau adresine ( M. G. B.) rumuzile bildirmeleri. 

Dedi. 

* 
girerek dl\ andan indirdiler. Pndi nha haber vermeğe karnr verdi 1 

Sultan Mı::hmut, her eksilen şey tamam· ler. Çunkü onun haberi ve emri olmadan 
landığı için hıç el dokunmamış gibi duran sarayda her hangi bir kızın ölüm cezasınal 
içki masnsıııa haktı ve dudak biikerek nu· .çarptınlması yasaktı. 

rıldıındı: l lııher vermeğe kaıar verdiler amma~ 
- Bu da beni avutamıyor!.. padi ahın bir huyu vardı: Her hangi bit * zamanda o dakikadaki duygularına uy .. 
Beo on dakika soma Sultan Mahmut mıyım veya hosuııa gitmiyecek bir hBber. 

tooyıınmuş, duvnrlıırı ve kubbesi renk renk verilirsı> bu hnbı•ri veren adamı sürgüne 
çinılerle siislu hamaına girmişti. Hind pa· gönderiyor, hattiı cellada veriymdu. 
muğile doldurulmuş olan 'Ve göhek ta,.ıııa 

Günler ve haftalar da böyle ~eçt i. 
serilrn ince hır şilteye sırtüstü uzanmış, 

En sonra uygun bir zamanını bu1~ eÖ)"I 
kubbelerdekı renkli camların ötesinde par-

ledilcr. 
lı;> un yıldızlara bakıyordu. 

Sultan Mahmut kendisine anlntılnnlan. 
dinledikçe dikkat kesiliyordu. Elindeki ka--ı 
dehi bıraktı. Önündeki güzel sofraya bak..ı 

Jki genç cariye bellerinde incecık peş • 
temallarla padişahın iki tarafına geçmiş, 

onun ayak parmaklarından ba§lıyarak Y<l· 

vaş yavaş iri 'e kıllı bacaklarını ovala mı - tı: 
ya hşlamııılardı. Harem ağası: 

- Onu da Cülfem gibi mi yapsak! .. Za~ Sultan Mahmut gittikçe vücudunun ra
,hatlığını, ıc;ının açıldığını hi11sediyor ~ ten çirkin bir şey.·· 
du. Bu hisler yüzünde de okunuyordu. Diye 11ö2üne devam ediyordu. Nere ı 

Dakikalar geçiyordu. Padişah yumu • deyse: 
şak ellerin sıkışle rı altında gözlerini ka 
padı. Bir kaç :zaman da böyle geçti. 

Artık eski ağırlık ve sıkıntıdan hiç bir 
iz kalmamıştı. • 

Göıderıni açtı ve iki tarafındaki iki ca· 
riyeyc: haklı: 

Soldaki kuçük ve basık burunlu, solgun 
bir kızdı. Her halde Kırımdan gelmiı ol -
malıydı. Sağdaki iri vücutlu, çekme bu • 
runlu, kalın ka§lı ve kemikli hır Anadolu 
kadınını aııdırıy ordu. Sıcaktan yiizu pen
çe pençe kızarmı§tı. Kuvvetliydı ve çok 
güzel maııaJ yapıyordu. 

Paditah ona aordu: 
Senin adın ne) 
- Hatice ... 
- Buraya ne zaman geldin} 
- llti yıl kadar oldu. 
- Belli ... Ustası olmupunl .. 
Son aözleri aöylerken padiphın 7uzun· 

de genit ve goze çarpan bir gulümseyiş 
vardı. 

Padiph onun masaj yapan ellerini tut
tu ve gözlerinin içine gözlerini saplıyamk 
bir an baktı. 

Orada Padişahla cariyeden başka kimse 
kalmadı. 

* 
Esirpazannda ona zenain mü9teriler )liç 

- Kim bilir hangi mendebur oduncu .. , 
Diyecekti. 
Padi ah gülümsiyerek şu cevnhı verdi: 
- Kızın suçu yoktur. Pek iyı hatırlı • 

yorum. Hamamda gördüm, sarho tum v~ 
bir halı işledim ... 

* 
Zamanı gelince bu cariyeden güzel bir 

oğlan doğdu. Bu çocuk ,ehzade Abdül -. 
meciııi. 

Bezmialem Valde Sultan, iııte bu çirkin 
cariyedir. Tem iz kalbli, cömert, iyi kurak• 
terlı bir kadındı. imaretler açtırdı, mektep> 
ler ) aptırdı, Çl'şıneler akıttırdı, köprtiler 

kurdurdu. Kendisinin daha önceleri kim 
olduğunu hiç unutmadı ve bunun içindir 
kı koca bulamıyan binlerce çirkin kızı 

bol çeyizlerle gelin etti. 

Elini makine çarklarma kaptırdı 
istiklal caddesinde ü9 numaralı Hak· 

kı Nedimin marangoz fabrikası ame .. 
lelerinden Rüştü oğlu Sadık motörde 
kalas keserken elini makineye kaptır• 
mış ve iki elinin ikişer parma~ı çark • 
lar arasında kopmuftur. Sadık yarala 
bir halde haıtahaneye kaldmlrnı9tır, 
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~LU H HAMC,A S 1 IYeni:.:~~~e:.::~~:ecmuan•! 
1 5 inci sayl8l renkli bir kapakla çıkmış 
tır. Bu sayıda Ercümend Ekremin, Bür • 
han Cahidin, Ahme Refiğin, Ragıp Şev. 
kinin ve Kan Demirin alakalı yazıları var

" Son Posta u nın tefrikası : 65 Yazan A. R. 

Boruların Sert Sesi İle Tabur 
Harekete Geçti. Cebel Yolunu Tuttu 
- Evet, biz.. şimdi bu yorgun, 1 - Be!ki öyledir. Fakat bu kız böy

aç dermansız askerle koşa koşa gide- le ... 
tek.. hem muhasaradaki askeri kur - - E, biraderi .. Koca San'add ka -
taracak; hem de eışkiyayı tedip ede- dm kıtlığına kıran mı girdi?. Yoksa 
cekmişi't. artık tövbekar mı oldun?. 

- Azizim!.. Bu iş, hiç olacak şeye - ValJahi, ne kadın kıtlığına kıran 
benzemiyor. girdi. Ne de ben tövbekar oldum ... Bil-

- Bana da öyle geliyor, amma ... diğim bir şey varsa, artık bu işlerle es-
Ne çare?... kisi gibi meışgul olmuyorum. 

K~lanın avlusu, bir arı kovanı gibi - Niçin? .. 
uğulduyor; tabur borazanın birbiri - Bilmiyorum. Belki, kalbim küs -
arkasına çaldığı boru sesleri: kün de onun için ... 

- İkinci bölük, bölükemini !.. Birdenbire acı acı bir boru sesi işi -
- Dördüncü bölük nöbetçi ça- tilmişti. Her taraftan karma karışık: 

vuşu !. . - Silah başına 1.. 
- Birinci takım onbaşıları 1.. MarlJ Sesleri işitilmişti. 

marşla gelsin ... Diye bağrışmalara ka- Cemilin elleri, gayri ihtiyari bir su-

rışıyordu. rette eski ve sevgili arkadaşının elleri-
Açlıktan kadide dönmÜ)' nakliye ne kilitlenmişti. 

katırları, ağır cephane sandıklarının 
Arkadaşı boğazında düğümlenen bir 

altına girmemek için isyan ediyorlar- sesle: 
mış gibi acı acı kişniyorlar; etrafa çif-
teler savuruyorlar.. mekkareci nefer .; - E Cemil.. Allaha ısmarladık, kar-
ler, nasılsa ellerinden kurtularak dört- deşim! 
nala kaçan, kaçarken arka ayaklarile - Hadi kardeşim .. Güle güle git .. 
etrafına tehditler saçan asi bir katırı Güle güle gel.. Yalnız senden bir şey 
tutmaya çalışıyorlardı. rica edeceğim. Bana, sık sık mektup 

Cemilin arkadaşı dert yanmakta yaz. Her vasıta ile yolla. 
ı - Merak etme. aevem ediyordu. 

- Asıl korktuğum ne, biliyor mu
sun Cemil? .. Verdikleri cephane, ka
mile~ bozuk diyorlar. 

- E, sizin cephaneniz yok mu~ .. 
- Bizim cephanemiz vardı am-

ma.. Hüdeydede kaldı. 
- Niçin~ .. 

- Oradan buraya nakledecek va-
sıta ve para bulamadılar da onun için. 

- Bir müsademeye girişirseniz ne 
yapacaksın) .. 

- Ne yapacağım. Süngüye daya· 

- Bir de şu, Nasır Mebhut denilen 
herif yok mu? .. Bana onun hakkında 
da malumat topla. 

Efrat, silah çatılarına doğru kosu • 
,şuyordu. İki arkadaş, ağır adıml~rla, 
bölüğün başına doğru ilerliyordu. 

- Cemil 1.. Bu adam niçin seni hu 
kadar meşgul ediyor) .. 

- O adamla görülecek bir hesabım 
var. 

- Ne hesabı. 

- Uzun ... Bunu sana, böyle dar 
bir vakitte üç bPJ.q kelime ile anlata • 

nacağını. ,,. 

B. d k . h ı· bak marn ki..· Hele git, gel_ğe... Adama-
- ıra er şu as erın a ıne - kıll L 

f v. • k h li k H. ı ıı;:onuşuruz. sana, tü egını taşıyaca a yo . ıç Ol 1 
bunların kolu süngü dürter mi L ~ ur... şte, tabur kumandanı da 

- Dürter, azizim dürter. Bilmez geldı. Hadi, kardeşim, Al1aha ısmar 
· · .,, H l T·· k" b k 1 ladık ... Ne olur, ne olmaz.. Hakkını 

mısın ~.. e e ur un, aşı sı ı maya h }"] 
.. .. e a et ... 

gorsun. 

- Bu gid~. iyi gidiş değil amma .. 
i\llah yardımcınız olsun.. Maamafih, 
haline bin kere şükret .. 

- Niçin? .. 

Cemil, boğuluyordu. Kelimeler bo
ğazından hıçkırır gibi çıkıyordu. 

- Helal olsun, kardeşim.. Allah, 
hayırlı selamet versin ... 

- Hiç olmazsa, vazifeye gidiyor - Borunun sert sesi, tekrar yükseldi. 
sun ... Nasıl olsa, bata çıka gidersin. Bir Bölüklerden, kumanda sesileri, i~itil -
kaç müsademeye girersin. Şöyle böyle di. 
vakit geçirirsin. Ya, ben .. Ben ne ya- - Hazırol !.. 
payım? .. Alimallah, dakikalarım saat - Haaas, dur}, 
gibi .. Saatlerim, yıl gibi geçiyor. - Silaaah, ali. 

- Adam sende ... Sen, vakit geçir- - Silaaah .. Omza ... Sağ, yarıııım .. 
menin yolunu bilirsin. Şöylece etrafı- Sağ!.. İleriii arrrşl.. 
na bir göz gezdirsen, bir kaç tane arap Tabur borazan çavuşu, elindeki ye-
dilberi buluverirsin... şi]_ püsküJlü boruyu yukan kaldırdı. 

Haaaa, bak benim budalalığıma.. Gürültülü bir yürüyüş havası başladı. 
Evvelki gün anlattığın kızı unuttum . Boruların sert sesleri kışlanın duvar -
Cla, buluverirsin, diyorum .. Adı ne idi ı larında uğultulu akisler yaptı. 
onun?.. Tabur yerinden oynadı. Dalgalana 

- Meliha... dalgalana il er lemi ye b~ladı. Olduğu 
- Evet, evet ... Meliha ... E şöyle yerde kılıcına dayanarak duran Cemi-

kısaca anlat bakalım. Ne yaptın, Meli- lin mahzun ve müteessir gözleri, o -
ha ile. . . muzlarda yükselen silahlar üzerinde 

- Hiç. dolaştı. Derin derin içini çekerek: 
- Hiç mi?.. - Uğurlar olsun arkadaşlar!.. Ö -
- Tam manasile hiç... lürseniz de, kalırsanız da bahtiyarsı 
- Aman Cemil, nasıl olur bu? .. Sa- nız t 

kın üstündeki şeytan tüyünü kaybet - (Arkası var) 
miş olmıyasın L 

- Vallahi, bilmem? .. Bu kızın da
ha hala adamakıllı yüzünü bile gör -
medim. 

- Yok canım?. 
- Yemin ediyorum, işte ... Her giin .. 

Sabcıhleyin .. Ayni saatte .. Ayni daki
kada o pencere açılıyor .. Nefis bir kol 
görünüyor.. Altın bileziklerini şıkır -
data şıkırdata pencerenin kepengini 
arkasına kadar itiyor .. Ondan sonra 
da, derinden derine hiç anlaşılmıyan 
bir şarkı mırıltısı işitiliyor. 

- Tuhaf şey yahu!.. Yemen ka -
dmJarnı, kız]arını pek cana vakın di
,-rlardı. Demek ki ... 

._,. •••• ' • f •• •• •• 1 ' • · . • • • 1 ' • 

A·fı~>ını~i ktiil~r; 
Be ı:~ge ~ş .. e k ı igİ 
:Dermansızlık 
. ,<~. : ... -.-· ' ~.-.. - . ; 

,,yut;iıt. ve -rlı m':lğı n 
yo rg u:"n·lu ğ unda· . - ' . . 

·' ..... 

SEKSOLİN 

pek müessir ve: emin bir. ilaçtır 
Ku~us~ 200 Kuruş 

O.EŞiR KEMAL -- MAHMUD CEVAD 
. ECZANESi - SiRKECi 

dır. 

Yeni Adam - Yeni Adamın 121 inci 
sayl91 çıktı. içindeki yazılar arasında bil -
hassa İsmail Hakkı Baltacıoğlunun, Nu
rullah Atanın, Dr. İzzeddin Şadanın, Klaus 
Kassenin, Yahya Saimin, Dr. Sadettin Ve
datm makaleleri ve diğer ehemmiyetli ya· 
zılar vardır. 

Savq ve polis köpeği - Cafer Fahri 
Dikmen tarafından bu isim altında küçük, 
faydalı yeni bir eser çıkarılmıştır. Eserde 
bilhassa Anadolu _köpeklerinden ne şekilde 
istifade edileceği gösterilmiştir. 

Kadastrolar - Kadastro başmüfettişi 
Halit Ziya Türkkan ccKadastro kongresi 
münasebetile Fransa, Almanya, İsviçre 
kadastroları ve arazi kıymetlerile, ira.tlan 
hakkında incelemelern ba§hklı bir kitap 
neşretmiştir. 

İt Mecmuası - Yegane felsefe mec -
muası olan (İş) in son nushası zengin ve 
enteresan yazılarla çıkmıştır. Bu sayıda 
Dr. Sertkayamn, A. T oksözün yazılan ile 
Habeşistan meselesi hakkın.da ahlaki ve 
siyasal mülahazalar, Ankara unıversitesi, 
İçtimaiyat dersleri, felsefi muhabereler ve 
saire vardır. 

Her kütüphanede bulunur. Doğrudan 
doğruya {İstanbul İ~ecmuası) adresine 
de müracaat edilebilir. 
.. , • · • •H•I •• t •1 1 ·1 , . ,, ,., . i l • i t 1 ' ' '. " " ''"'' ' l<l ollll ••1 1111 ' t ••l !!1' 1 '°1<1 •11•1 'n l .. l'll• l lt• 

,~Saç dökülmesi ve kepeklerden -.. 
kurtulmak için en müessir mı.c 

1 . 
~/ 
PETROL 

, .. NiZAM~, 
ARAYANLARA 

Cihanşümul 

VIKiNG 
markalı 

SUt Maklnalaranın 
Tüfkiye için 

Umumi acentası. 

~ürl\.;ftorufJaıro. srl 
.ITAHBUL, OAUTA, PERSEMB! ~AZARI et 

BEY AZIDIN EN 
şerefli yerinde 

SATILIK ARSA 
Değeri 

Lira K. 
4171 13 

Pey parası 
Lva K. 
312 85 BEYAZIT : Tavsantuı mahallesinde dibekli ca

mü sokağında tr~va,' caddesinde yan.m dakibhli 
mesafede ve köte batında eaki 6 yeni 8, 10 No.lı Ti 

286,28 metremurabbamdaki arsanın tamanu Oll 

bet gÜn müddetle açık arttırmaya konulmUflUr• 
İhalesi 8/5/936Cuma günü saat on bette Kcımı.
yonda yapılacaklir. isteklilerin lıtanbul Vüıffar 
Bat MüdürlüğüMahlôlit kalemine gelmeleri.<c2202» 

K A Ş E 

NEOKALMİNA 
Grip - Nevralji - Bat ve Di' ağrlları • Artritizm • Romatizm•·ı 



27 Niaan 

İtalyanlar, Adisahabaya 
hücuma hazırlanıyorlar 

( Baı :aralı 1 inci aaylamızda) dilerini en ziyade yoran şey İtalyanlar 

SON POSTA 

Bükreşte 
Müzakereler 
Numan Menemenci'yi bu 
gün Kral kabul edecek 

l ___ E_K_O_N_O_M_i ____ ı 

Zahire Borsasında Bir 
Haftalık Vaziyet elde eden yerli halynn askerlerinden iJe mücadele olmamıştır, zayiatın en 

başka ikinci bir ltalyan yerli asker ~o- mühim kı nunı ne bombardımanlar ne 
lu bugün cenuba doğru hareket halın- de gaz hücumları yapmıştır. Fakat bü- YAPAGI : Geçen hafta kay~ttiği- yükselerek bugünkü dereceyi bulmuş--
dedir. Sanıldığına göre, 15 mayısa tün bunların en mühim sebebini Ra - miz üzere şehrimizde yapağı stoku tur. 
doğru muhasemata nihayet verilebi - yaarebu ve Galla vahşi kabileleri teş - kalmadığından işler azalmakta ve ye- Şimdiye kadar Anadoludan gele~ 
lecektir. kil eylemiştir. Bu vahşi kabileler, mu- ni mahsule intizar olunmaktadır. A - haberler, bu sene ~eni mahsulün be İ 

ltaly nların yeni hücumları harebe esnasında, daima Habe~ karar- 1 nadoludan henüz yeni mal gelmemekle reketli olacağı ve bilhassa Konya ha j 
Roma, 26 (A.A.) - Mar~al Ba- gahlarını soymağa koyulmuşlar 'Ve Ha- beraber bazı cins mallar üzerine vadeli valisinde bereketli yağmurlar yağdığ~ 

doglio bugün karargahı umumiden be )eri bu suretle iki ateş arasında hı- işler olmaktadır. Son yedi günde şch- haber verilmektedir. 
gönderdiği bir telgrafında ezcümle di- ıakm1şlardır. İtalyan tayyareleri bu rimizde mevcut stoklardan 400-500 Ege mıntakasında dahi buğday ea .. 
yor ki: . . bu vah i kabile1ere mütemadiyen mü- balya kadar Anadolu mala yapağı 53- tıfları gevşek gitmekte olup fiatlard~ 

Canagoleo muvaffakıeytınden son- him rnikdarda para göndermiş, kendi- N. Menemenci Tatarcsko j4,20 kuru tan satılmıftır. Ayrıca iz- da dü~üklük kaydedilmiştir. Znaa 
ra general Grazinni kuvvetleri Sassa - lerini silah ve mühimmat bakımından B .. k ')6 mir ve Anadolu rnaHarından mürek - Bankasının lzmirde bir miktar huğda,. "d h"" u reş, ~ > (A.A.) Anadolu ajansı- J 
baneh mu·· 5~ahkem hattına yem en u- techiz etm" ve ayrıca vazifeleri hak- h k 3()0 b l 1 k b. rt• h · k d w hab alınmı•nr 

l nın ususi muhabiri bildiriyor: ep a ya ı ır pa ı arman ma- yı pıyasaya çı ar ıgı er "" 
cuma geçmiştir. . kında kendilerine talimak ta vermiş - Hariciye genci sekreteri büyük c1çi lı da 57,50 kuruştan satılmıştır. ARPA : Piyasada durgunluk de ..ı. 

Merkezde, 24 sabahı general Pruscı tir. Numan M . l b wl .. Trakya yapagvılarmın mevcudu kal- vam etmektedir. Adanadan ilk arruJ 
d k. k enemencıoğ u ugün ög e u- rı 

kuvvetleri, Hamanlei önün e t uv. - Bütün soygunculuk vakalarının a- z · ba k"l T d k madıgwından ()5 kuruştan ıatılmı~tır. hlahsulü Mersine getirilmiş ve tnera -. 
erı şve ı ataresko tarafın an a- "" 1 

vetli Habeş mevkilerine hücum etmış- mili bu vahşi kabileler olmuştur. Des- bul edilmiştir. Ege mıntakasında yeni mahsul üze- simle piyasaya ç.ıkarılmı,ştır. Yeni mah-. 
)erdir. Mücadele bütün gün -devam ~t- sie'nin İtalyanlar eline geçmesine de Yarın da kral Karo) tarafından ka- rine hararetli muameleler yapı1mak - sulün bereketli olacağı her taraftan gc
miş ve Hamanlei 25 sabahı ele geçm~ş- bu vahşi kabileler sebep olmuftur. Des- bul edilecek olan Numan Menemenci- tadır. Fiat1arda da yeniden tereffüler len haber1erden anlaşıhnaktadır. Şeh ... 
tir. ltalyan kıtaları süngü hücumu ıle sie'nin düşmesinden üç gün evvel ge- oğlu salı sabahı Varşova yolile Mos _ kaydedilmiştir .. Hafta için?e İzmirde timizde çuvallı arpa 3,:fü paraya satıl• 
Habeşleri Faf vadisinden kaçırmışlar- celeyin bu vahşi kabileler muharipleri kova'ya hareket ed kf 500 balyalık bır partı 60-6.3 kuru11 ara- hlaktadır. 
dır. Habenlerin zayiatı bin kadar ölü • bir takrip şehre yaklaşarak benzin ve ece ır. sı satılmıştır. Mersinde de yapağı pi - MISIR : Ziraat Bankasının Roman .. 
dür. ltalyanların bu iki gün içinde ver- mühimmat depolarını bulmuşlar ve f ransada • yasası istekli ve fiatlar da yüksektir. yadan getirttiği mısırların Samsuna Jta .. f 
dikleri zayiat 10 zabit ölü, 2 asker ö- buralarını ateşlemek suretile berhava seçtme Son günlerde Almanlar tarafından dar olan iskelelere tevzi edildiği ve ke· 
lü ve t O zabit, !) asker yaralı ve niha- etmişlerdir. gelecek Pazar Mersinden 1000 balye kadar yapağı falcti miiteselsile ile 5,20 kuruştan p:4 

yet (jO() yerli asker ölü ve yaralıdır. Vahşi kabilelerin hücumları 5R-5fi kuruş arası vapur teslimi satın yasaya çıkarıldığı işitilmiştir. 
Sağ cenahta general Agostini ku - Addis - Abeba, 2G (A.A.) - iki başlanacak alınmıştır. lstanbulda Adapazan ve Trakl •f 

mandasındaki bir kol 20 sabahı Gu - gündenberi, yaralı Habeş askerleri, (Baıtarafı 1 inci yüzde) ı TiFTiK : Geçen hafta tiftik piya - mısırları bet kuruf beş, ila beş kuru-ı 
nagado müstahkem mevkiine k ~ü~u~ 700 kilometrelik bir yolu cebri yürü- Paris'te öğleye kadar, seçimlerin ya- sası sağlam geçmiştir. Henüz sipariş - yedi para arası satılmaktadır. 
ederek saat 14.~iO da bu mev ıı ışga yü,ı le katettikten onra bitkin bir su - rıdan fazlası reylerini istimal etmiş leri karşılıyacak kadar mal bulunma - FINDIK: Fiatlarda bir hafta evvel• 
eylemişlerdir. Dağlık arazide boğaz • rette Addis - Abeba'ya vasıl olmakta- bulunuyorlardı. c!ığından önümüzdeki hafta içinde, pi- kine nazaran iki üç kuruşluk bir düşük: ... 
lara çekilen Habe kuvvetleri, yok e • dırlar. Bu yaralı askerlerin mikdarı 2 Müsabaka kutuları yasanın sağlamlığını muhafaza edece- Jülr: vardır. Evvelce en fazla Almanya-
c:Jilinceye kadar şiddetli bir mukavem~t ilfı 4 bin tahmin olunmaktadır. Feministler elli kadar seçim Clairesi- ği anlaşılmaktadır. Maamafih aon gün- ya ihracat yapılıyordu. Fiatların ~ukuı 
göstermişlerdir. 

3
f talyb~nl~d~~ ?k za~~; ltalyan tebliği nin önünd büyük ~pka kutuları bu- lerde tiftik mmtakalarından lstanbula tu üzerine Çekoslovakya ve lngıltcr~ 

5 asker ölmüş, • za ıt, uçu za 1 Roma, 26 (A.A.) - Mareşal Ba ... Jundurmuş1ar ve seçicilerden kadınla- mal gelmeğe başlamışhr. . . dahi memleketimizden fmchk aln11y' 
30 asker ve 20 yerli asker yaralanmış- doglio'nun 196 numaralı resmi teblı- rın seçime iştirakl . 1 h" d ki reyle- Geçen hafta 1500 balye tıftık satıl- batlamıttır. 
t gw i: rini bu kutul ten le ın :t · 1 mıştır. Bunların bir kısmı Almanyaya 3:i0 bin çuval kadar tahmin edile~ 
ır. ara ama arını ıs emış er· . . I . O ... 0 • 
İtalyan kolları şimdi, hareket mev- General Garaziani Sassabaneh böl- dir. ve bir miktarı da Fransa tarıkıle ngıl- 935 senesi mahaulünden 6 ·I hın ç\i• 

kilerinden 200 kilometre ilerde bulun- gesindeki Habeş istihkamatına karşı Heryo ilk turda muvaffak olamadı tereye sevkedilmiştir. • \'•I kadar stok kaldığı ıöylenmekt~ 
mnkta ve imale. doğru ilerlemelerine tekrar taarruza geçmiştir .• G:neral Paris, 26 (A.A.) _ Lyon'dan bildi- ~iatlar: K~rnh~sar malları 8.5, Eskı- dir. . . . . . 
devam etmektedırler. Verne'nin motörlü kıtaatı 23 nısanda rildiğine göre Lyon belediye başkanı es- ~ehır 83, elen, yaglı kayalar 7(~72, or- Y cnı rekolte şımdıden tahm.ın edı13 

Hava kıtaatı faaliyeti ile bilhassa Daggamedo'yu baskın suretile. işgal ki devlet bakanı Herriot mutlak ekse- ta mallar 80, Kastamonu 85, oglak 93 miye:e~ind~n kat'i rakamlar ıfod~ et 
d"s ni göstermiştir. Yedi tayyarQ- etmiştir. General Vcrne 24 nısanda riycti alamn<lığmdan seçimin bu ilk tu• kuruştur. mek ıçın bıraz daha beklemek lazı 

y:nm~teaddit kur un isabet etmiş ve i- düşmanın şiddetli hücumunu kanlı bir runda muvaffak olamamıştır. Herriot Keçi kılı 47-48 kuruftan aranmak • aelmektedir. 
1 

ki pilot, biri dumdum kurşunu ile ol- muharebeden sonra def~trniştir. hal_ - gelecek pazar günü ikinci tura iştirak tadır. . . Fiutlar: Giresun 41,kabuklu 20 ıi. 
k ··zere yaralanmıştır. yan zoyiatı milli ve yerlı kıtaattan yır· edecektir. BUCDAY : Pıyasa geçen haftakı Hamburg yüz kilosu 44-44,30 liradı.J 

maB u l . ld ,_. muharebeler mi ölü ve elli kadar yaralıdan ibaret - Neticeler gevşek vaziyetini muhafaza ediyor. p· d k buldu ceviz pek az kall 
un arın ~ıma e~ı . f 3- . k 1 . . h . d"l ıyasa a a 

hakkında verdikleri taf ilata göre ken· lir. Paris, 26 (A.A.) - Bu dakikaya ti !> senesı re o tesının ta mm e ı en mıştır. Hamburg'ta mevcut stoklar <ıi\ 

Çocuklar için müsa~ereler verildi 

Gnlham~ porKıncta mosamere veren KUçllk ~~ar w 

·· ebet.l Alay rilecektir. Ayrıca dun Beyoglu Halke-
Ço k Haftası munas ı e, . . b" ·· cu . ·n d.. de vinde de çocuklar ıçın ır musamere 

köşkünde verılen temaı ere un . . . 
.
1 

• • verılmıştır. 
devam edı mıştır. Ih k d k·· ··k ., . k' __ 1 k) namın _ Bu arada Gü ane par ın a ·uçu 

(( Molıere» ın (De D<lZlı f d b. ·· 
· • d )"k k d" · oynanmt!I ve mektepliler tara m nn ır rnusamere 

dakı 3 per e ı ome ısı T w . . 

b 
·· ı k eyretmiı::tir verilmi geç vakte kadar eglenılmış -unu yuz erce çocu ,., · • 

Son temsil bugün saat 16,30 da ve- tir ... ---------: _______________ .._. .... 
Sami Paşa zade Sezayi'yi de kaybettik 

Baıtaraf 1 J inci •aylada) 

Sami paşa zade Sezai da~~ ~enç ya -
ında edebi yazılarile kendısını tanıttır: 

ş d" · · En maruf esen mış ve sev ırmı tı. 

Se .. l>> dir Hemen herkes tara· ,, rguzeş · .. 
fından okunan bu eserden maada us~a-
dın kızının vefatından sonra duyd~gu 
tee sürle yazdığı ctlduh> nammdakı e
seri ve (!Küçük e) lerl> i de me hur -

dur. 

* 77 ya ındıı , ef at eden üstat 19 2 
senesind~ Pari e nefyedilmiş, orada 
neşredilen HŞurayi ümmet > gazetesi • 
nin ba muharrirliğini yapmış, bu ga· 

tede v tanı için atCjŞin yazılar yaz • 
~ıştır. Sami P• a znde Sezai hürriye-

tin ilanı üzerine İstanbula dönmüş, 
J 909 senesinde Madrit sefiri tayin e
dilmiştir. Umumi harbe kadar sefirlik

te kal n üstat, bilahara lsviçrcye geç
mi , müt rekeyi lsviçrede geçirmiştir. 

Üstadın ölümü kendisini tanıyan -

lem son derece müteessir etmiştir. 

Merhumun hem irelerine, on da -

kikaya kadar yanıbaşında bulunan 

hem ire z desi B yan Samiyeye, ye -
ğenleri Bükre elçi i Hamdullah Sup
hi'yc, doktor Nedim Bürhan'a ve diğer 
ailesi efradına içten taziyetlerimizi be
yan ederiz. 

Üstadın cenazesi merasimle kaldı -
rılacaktır. 

kadar neticeleri alınan ] 56 seçim dai- miktarın fev:kinde bulunma ı ve huğ- bitmek üzeredir. Kabuklular on kurıı 'l .. 
resinde, ikinci tura kalan say]avlıkla- dayın piyasaya en az geldiği bu mev - tan satılıyor, iç ceviz kalmamıştır. 
rın adedi 106 dır. simde h r gün ihtiyacı karşılıyacak de- ZEYTINYAG: İstanbul zeytinyr.~ 

Yeniden seçilen şahsiyetler arasın- recede mal gelmesi piyasaya tesir et -
piyasasında gerileme kaydcdilmistirı 

da şunlar vardır: mektedir. 
T. b k d"kal ı· B G ·ıkb l d w Öniimiizdeki hafta zarftnda fiatlar 
ıcaret a anı ra ı sosya ıst on- eren sene ı a ıar a yagmur va-

. ·"' · ·· · 1 d b "d""• bir miktar daha düşeceği znnnolun., net, radikal sosyalist partisi başkanı zıyetının musnıt o masın an ug UJ • 

Daladier, iş bakanı Frossard, P. T. T. fintları mayıs nihayetine doğru 2,38 makt dır. Ege mıntıkasınd~ ~a ~ıyas~ 
bakanı Mandel. paraya kadar di.işmüştü. Sonradan A- vaziyeti durguncadır. 5 asıtlı yagları~ 

1932 de mühim bir ekseriyetle ka- nadolunun bazı mıntakalarında kurak- kilosu 40, yemeklikler 42-4:1 kuru( 
zanan eski bakanlardan Reims beledi- lık baş gösterdiğinden fiatlar tedricen ar. sındadır. 
ye başkanı Marchandeau ikinci tura 
knlmıştır. Radikal so yalist müsteşar
larından Hulin bir sol cennh cumhuri
yetçisi tarafından mağlup edilmiştir. 
Kültür bakanı radikal sosyalist Cer -

Bir çocuk arkadaşını 
öldürdü 

(Ba tarafı 1 inci •ayfamızda) 
oizlice almış ve ava çıkmıştır. Çocuk 

nut, nafin müsteşarı radikal sosyalist 6 

Maze, radikal 0 yalist partisi ikinci .köyün ~hrtlarından Çcnge1köyünün 
talimhane taraflarına gelmit ve orada 

başkanı Perreti ve Oeuvre gazetesi baş H "l 15 d 
h 

.. J p· . rençper sarı asanın og u yafın a 
mu arrırı ean ıot, g. eçen seçımde d S l l . . d'" f · t' lk · 

ld w "b" 'k' . t k ı l d e a mttın e tesa u etmış ır. ı ço -o ugu gı ı ı ıncı ura a mış ar ır. l Sel"h · 
P · ')G (S p t ) B .. cuk biraz av aramış ar ve a attın 
arıs, - on os a - ugun ya- . . k l •w• 

1 · d d"k ı 1. 1 1 çıfteyı merak edere nası ate\I ettıgı-
pı an seçım e ra ı a sosya ıst er e . . . . .. 

h f aka,. )ar yenı·den b. k. m anlamak ıstemış ve sılihla oynama-mu a az<' r ırer mev ı . . 
k ı d 

- ğa ba/}lamıştır. Bu arada F cyzı de sı-
azanmış ar ır. l l Sel h . • .f cd k ··f Muvaffak Olanlar a n n attın e tarı er en av tu e-

Boğazların tahkimi ve 
ltalyan noktai nazarı 

( Battarafı 1 inci yüzde) 
bir tehlike teşkil eden çarlığın anane ·t 
siyasası ile tam bir tezat halinde ı .,1 
Sovyet hükumetinin Türk talebi et 

karşı aldı~ı vaziyet münferit bir jes• 
değildir. Diğer memleketlerle dostça, 

münasebetler tesis etmek, Moskovn'• 
nın tipik temayülüdür. Bazı inanmalf. 
istemiyen siyasi müşahitler, bu siya ' 
sanın samimi olmadığını söyliyorlal\. 

ise de her halde hadiseler yalnız bası" 
ne hüküm verebilmek için lazım oldu1 

ğu kadar beliidirler.» 
Pari , 26 - Seçimden ilk alınnn neti- ği birdenbire ateş almış ve namludan 

ecler. yeni Fransız Saylav} r Kurulunun çıkan saçmalar Selahattin'c isabet e -
caki 0 nden mahsüs derecede farklı olmıyn. derek çocuğu derhal cansız olarak ye-
c ğını göstermektedir. re sermiştir. Kral Fuat hayatta 

Pariıte ıınğ cenahtan Dommnngc ac- Silah sesine etraftan bir bç kiti (Battarafı 1 illai 71bde) 1 
çilm19, fakat yine ıııığ cenahtan ve vatan- koşmuş ve Selahattini yerde kanlar İ· Dün ıelen telıraflar kralın ıahhi ahva~ı 
perver gençlik tcıkilatı bnoknnı Tniltingı:r çinde Feyzi 0yi de yanı batında ailar• linin deiiiımediiini, eıki halini muhafr~ 
ve S ylnvl r Kurulu ikinci bnakanı Pntc ken bulmuşlardır. Vak0a polise haber ~ttiğini bildirmektedir. Telıraflar şunlatdır •. 
ikinci tur kalmışlardır. Dıı itleri baıknnı verilmiş ve Feyzi polisler tarafından Kahire, 26 (A.A.) - Dün aant 22 d~ 
Flnnden, tekaüd ioleri bakanı Bcs c ve d • karakola getirilmiştir. Zavallı çocuk peşrcdilcn son ııhhat bülteni Kral Fuadift 
biliye müst n Rognittc cçimde muvnf- k k ld . ııhhi vaziyetinde değiıiklik olınadıiı~ 

1 d 
nra o a. . ı 

fak olmualardır. Ba aca ıun ar a muvaf. Be k d bil _,_ bildirmdctedir Yeniden aeyelanıd<'m o 11 

- n ar a nşımı er~ vurma - · 
fak olanlar rnınndadır: Sai cenahtan d b k be · ı o· k w la mamııtır. 

ı ·ı·· K. Sc . . w h d ım ıra ın nı ... ıyerc ag ma- 1 p F k. harp m u u ur pını, aag cena tan e w ba l Londrada bu unan rens aru u"'-
Lnsteric, merkezden mc~hur hntip Lnu- ğa, çırpmm~ga '· amıttır. . babasının aıhhati hakkında telefonla m&4 

rent, 80 y liat lideri Lcon Blum, Sosyalist Zabıta vak a~ın bır kaza ~n olup ol- luın t istediği haber veriliyor. Prcn in Ka• 
Monet, Echo de Paris baı muharriri Hen- madığmı tahkık etmektedır. hire~e çağnldığı haberi teeyytit etmemi tir. 
ri de Kerillis, Lille ıehri belediye ba~kam Kahire. 26 (A.A.) - Son ıhhat ra• 
oayalist Salengro. Küdüsde de yangınlar porumı göre, Krnl Fuad'm sıhhi ... azİ)elİ 

Lyon'dn snğccnah namzedi doktor baş go""stermeğe bAc}adı e ki hnlıni muhafaza etmektedir. 
Fr ncillon 4201 rey, eski bn~bak n Hcrriot ...._. ..................................................... ,., ... ... 

da 3698 rey almıour. ikinci turun netice- (Baı toralt 1 in« •Y'•""*'•J umumi grev tahmin edildi inden faao 
ıi, biner rey almı§ olan Soayaliıt ve Ko- Buna rağmen vaziyet vahimdir. Ve la sürmektedir. 

üniıt naqııı:tleti& diııdcdir, 



bütün göğü:> hasta
lıklarına yol açabilir: 

Fakat bir tek 

GRIPIN 

SON POSTA 

,..! ................... ~, 
K~ Sıhhat ve güzellik 

sağlam ve güzel 

dJşlere 
Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLiN 
ile temin edilir 

Nisan 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 

··\ Ucudü bir kale gibi müdafaa eder! 
En hoş meyva usarelerile hazır
lanmıştır. Hazmi kolaylaştırır. 
lnkıbazı izale eder. 

Bazen en Uatat doktorler1n blle aebeb 
ve mentelnl bulamadıkları bir heatelllın, 
dit lltlhebından llerl geldlll pek çok 
tecrUbelerl• •nl•tllmıttır. 

Midenizi bozacaQından, 
kalb ve böbreklere do· 

kunacalmdan hiç kork· 

mırarak kullanablllrslnlz • 

Bütün ağrı ve 

"" 

COL< 
ETLi OLUR 

~------ ·----

ADEMi 
IKTiDAR 

IHT IYARLIGI 
YOK EO!;r? 

4als ıAt : Gıuttht P. K. 1~ Hormobın 

-------------------
"GRiPIN,. Radrolln mU· 

•••eselerlnde en bUyUk 

ltlnalarla hazırlanmıt bir 

mUstahzardır 

Kam temlzliyerek vücuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANE.Si 
Beyoğlu - İstanbul ' , ,~Çocuğunu seven her ana 

Dr. CEMAL ZEKİ ÔNAL'ın 

ÇOCUK 
Hastalıkları 

Sağlık koruma bilgi.<ıi adlı eserini 
okumalı. Çocuk neden hastalanır • 
hastalandığını ana nasıl anlar . 
Hastalıktan nasıl korur . Bu değerli 
b,ilgiler bu kıymetli eserde bütiin 
inceliklerile yazılı • 

~ Tevzi yeri : Yeni kitapçı 4 , 

~•TiFOBiL , 
'l'lfo ve parntif o hastıılıkhmna tu-l tulnuımak için ağızdan alınan tifo 
haplnndır. llıç rahatsızlık vermez. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçahyarak ve daima 

R DYOL-
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
Yeni Tertip plAmm görünüz. 

1. inci Ketlde 11 Mayıa 938 dad1r. 

Büyük ikramiye: 2 5 •O O O Liradır. 
Ayrıca : 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 

~ Dr. Ihsan Samı ~ 

~lle~es ~ubill~ Kutusu MK~ l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

ı CiLD GÜZELLiGi 1.:-: 

Memleketimizin, en ıık, en kibar 
kadın zümresinin bana ne aihir ve letafet 
va11ıtaaı olmak tcrefini VENOS PUDRASI 
iktisap etmiıtir. En duru beyaz renkten 
en tatlı eamer rena-ine kadar elvan çeıitli 
VENOS PUDRALARI fennin aon mu
cizeaidir. T anınm'J ~lrıyat ve tuhafiye 
maiazalarında VENOS PUDRA ve diier 
müatahzaratıı;ıa en kıymetli yerler 
verilmiıtir. Oepoıu : EVIJYA ZADE 

!!._~~~~: lat~:!~LJ.&hçeiapu. 
Boa Poata Matbaaaı 

N.pi)'M Mücl&rar ... R._ 

s.bipl.nı A E.be.. & R--. H. Lllll 

B~Jl KUMBARA Yarın KASA, 
. ubllrgtbı B A N K A Olur. 


