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Her~ün 
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Atinadalıi çoculı lrongre.i 

• 
ilk ansiklopedi 

• 
Atinaclaki çocuk kongresi 

B u ay içinde Atinada beynelmilel 

çocuk kongresi toplandı. 

Bu kongreye bütün dünya çocuk koru
ma cemiyetleri i!ltirak ettiler. Türkiye na.. 
mma da Ankara çocuk koruma cemiyeti 

tarafından iki zat gönderildi. 
Kongreye iştirak edenlerden ogreniyo

ruz ki, bu kongrede en fena temsil edilen 
Türkiyedir. Bütün diğer memleketler kon• 
greye grafikler, raporlar, dosyalar, kitap· 
lar, albümlerle gelmişler. Faaliyetlerini 
anlatmışlar. Bizim murahhaslarımız faali· 

yetlerini iııbat eden hiç bir vesika götüre· 

memişler. 

Kongereye işti•llk eden Balkan hüku
metleri içinde Bulraristan bütün azanın 

hayret ve takdirinl kazanmıştır. Bıalgaris· 

tanda çocuk koruma faaliyeti son seneler· 
de başlamıştır. Fakat bu uğurda senede 
bir milyon liradan fa7la para sarfedilmekte 
ve çocuk meselesi bütün safhalarile ele a· 
lmmaktadır. 

Balkan devletleri içinde Yugoslavya 
çocuk bakımı içinde en ilmi şekilde çalı· 

şan memlekettir. 
Atina kongresi, İştirak ettiğimiz ilk 

beynelmilel kongre değildir. Şimdiye ka· 
dar gittiğimiz kongrelerde faaliyetimizi 
gösteren tablolar, eserler, ~rgiler vücuda 
getirilmişken. Atina .kongresinin ihmal e• 
dilmiş olmuı bizi müteessir etınittir. 

* lllı an.ilılopecli 

D Ünyada Ansiklopedisi olmayan me· 

deni bir memleket yoktur. 

Ansiklopedi. bütün ilim şubelerini bir 
araya toplayan bir eserdir. Medeni mem• 
leketler bir uırdanberi milli ve büyük 
Ansiklopediler vücuda getinniılerdir. Bu 
Ansiklopediler yanında aynca bir sürü 
Ansiklopedik neıriyat yapılmaktadır. 

Çünkü halkın seviyesini yükseltmek için 
bundan daha kestirme bir yol yoktur. 

Bizde de Ansiklopedi neşri için muh

telif zamanlarda muhtelif teşebbüsler yapıl· 
DUflır. Emrullah ' Efendi bir zamanlar, 
c.Muhitülmaarif» adında böyle bir eser 
neşrine teşebbüs etmiştir. Fakat tek başına 
böyle bir işe giriıtiği için muvaffak olama
mış teşebbüsü yarıda kalmıştır. 

Türk kütüphanesinin bu büyük nok· 
1anını ilk defa Cumhuriyet müesseselerinin 
neşrettiği ((Hayat Ansiklopedisi» tamam
lamııtır. Dört sene evvel neşrine başlanan 
bu büyük eserin son cüz'ü de çıkmış ve e

ser bitmiştir. Hayat Ansiklopedisi Türki.. 
yede ilk çıkan Ansiklopedidir. 

Bu Ansiklopedi tam manasiyle noksan
az bir eser bile sayılamaz. 

Fakat Fransızların neşretmiş oldukları 
Ansiklopedi mahiyetini haiz Larousa'lan 
tetkik edilirse, hayat Ansiklopedisinin U• 

fak tefek kuııurlarını mazur görmemek 
mümkün olamaz. 

Larouss hala Türkiyeyi Osmanlı impa
ratorluğu zanneder. İlmi ve fenni bahis

lerde bile afh mümkün olmayan hatalar 
yapar. On on beş senedenberi her sahada 
husule gelen değişiklikleri bilmemiz lazım 
gelir. 

Hayat Arıaiklopedisinde bu derece 
büyük hatalara tesadüf edilmez. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Tabiatın muazzam kuvveti a ----------------------·-------------=:__---

Tabiabn m1•-znm kuvvetini temsil eden canlı bir heykel 
Ormanlarm bu yabani uyvam canlı bir zır.bli, bir tank ıibi
dir. Kurpm iflemes, bıçak kesmez bir detiai vardır. Kuvvetine 
kartı durmanın imkim yoktur. 

Öyle olduju halde iman bu mmzzam tabiat kuvvetini 
kendiaine elİr etmeie muvaffak olmattm. Onlardan ,.üzlerce, 
binlercesini diri diri avlayarak bayvam.t müzelerine koymUfbu'. 

Cılız İnsanı bu devden üstün yapan kuvvet zekiaaclır. Zeki 
'beden kuvvetinden daima üatünd&r, ve imanın llQ büyük 
mİİmeyyiz •ufı da budar. 

Banan karfwna bir de zayıf, cıbz, nazik medeni İnlam 
koyunuz. Ba deY cüueli baynn karfqmda İnsan bir kannCa 
gibidir. ZeUu İflemeyen iman hayvandan ela ayıf bir mahliktm. 

"Vatandaş 
Türkçe konuş!,, 
Aziz dostumuz Bay Faik yazılarında Öz 

Türkçeye ne kadar riayet ederse, müsaha· 
belerinde inadına o kadar ıablihlı konu· 
tur. 

Geçenlerde anlatıyorlardı: Tramvay

lara şu 1ı1vatandaş Türkçe konuş» ihtan· 
nın aaıldıiı zamanlarda bir Musevi cemi· 
yeti bu ibareyi ihtiva eden küçük küçük 

kartvizitler yaptırmıt. üyelerinden olan kü
çük mu.sevi çocuklarına dağıtmış. Bu ço· 

cuk.lar ıuraya buraya gidip gelirken, ırkdq
larından birinin İspanyolca konuıtuğunu 

gördükleri zaman hemen ceplerinden bu 
ı...r. çıkanp hiç bir kelime söylemeden o 

İspanyolca aöyleyen zata takdim ediyor· 

larmııl 

Bir gijn bunlardan biri Kadıköy vapu
runda aziz dostumuz Bay F aike raagelmiş. 
Bakmış ki uzunca boylu, zarif giyinifli. 
muhterem bir vatandat burundan takma 

gözlüklerinin üzerinden bakarak karşısın· 

dakine heyecanlı heyecanlı bir şeyler an· 
latmaktadır. 

Çocuk dinlemiş. konuşulan dili anla
mamı~. Türkçe değil, Fransızcaya da ben

zemiyor, İspanyolcanın edebisi olabilece. 

ğini dÜşünrnüt ve hemen cebinden bir kart 

çıkararak Bay Faikin. eline tutuşturmuş! 

* * * 
••tranç merakı 

·---,--~---------------· HERGüN BiR FIKRA 
Samip•ıa Zade 

Sezaylnln nükteleri 
Bugün ebedi istirahatglbına yatı· 

rılan · Sami paşa zade Sezai merhum 
yalnız yiik.aek bir edip değil, aohbeti 

zarif nüktelerle de süslemeyi seven 
bir zattı. 

Der idi ki: 

- insanlar ne tuhaftır 1 Gökyüzün
de şu kadar yıldız vardır, diye, hem 
kfuıürah ile iddia edin: Kainatı inandı 

rırsınız. Sonra, bir tek kişiye: «Aman 
dikkat edin! Şuracıkta bir çukur var 
dırb deyin, bizzat gidip görmedikçe 

size itimat etmez. 

• •• 
Bir gün, Sezai merhum, Ulemadan 

bir zatla vapurda görüıüyordu: 

- T ahsiliniz nerededir, efendi haz 
retleri) diye sordu. 

Öteki bir kaç medresenin adını, 
bir sürü de hoca syaıp dökünce, ciddi 
tavrını asla bozmadı: 

Karğa eti çok 
F agdalı imiş! 

Oklohoma'da bir doktorun tavsiyesi 
üzerine karga eti yenmeğe baılanınııtır. 

Karga etinde Proteine olduğu için rağbet 
günden güne artıyonnu• Oklohoma' da 
başlayan bu rağbet civar tehirlere de llİ· 

rayet etmiş ve timdi vitaminli meyva yer 
gibi herkes · Proteine'li karga yiyorlarmıı. 

• * * 
DU11ya11ın en seri kadını ...._ 
Kirov" da yapılan patinaj müsabaka· 

sında Mari İasakova isminde bir Rus kadı
nı beş bin metre mesafeyi patenlerle on da
kikada katederek, dünya rekorunu kır· 
mıştır. Sovyet gazeteleri, cckadın ile erke· 
ğin biribirine müsavi oldukları bir saha 
daha)) demektedirler. 
"'"'·ıt••• •• • to~••u ' ""<lfl..._..........,..., ___ _ 

Bir nevi şeker, kırmızı. 3 - Kırmtıı. köy
lü öküzlerini yürütmek için böyle bağı • 
rır. 4 - Rabıt edatı, gene rabıt edatı. 5 -
Beşeriyet. 6 - Bir kadın ismi, tok deiiJ. 
7 - Asmaktan emri hazır, uyandırmak. 
8 - ccSizıı manasına gelir, kırmızı. 9 -
Bayramdan evvel gelir. 

Yukandan apğıya: 
- Ya j\ 1 dedi. Eyi ki imanınız sar- " 

sılmamışf 1 - Yavuz Sultan Selimin Acemlerle 

«-·-~ ..... ----------* harbettiği meşhur bir meydan. 2 - Aia. 
il U L JI A C A ayağımızda çıkar. 3 - Mısırı sulayan. no· 

' 

l 

6 ta. 4 - İsim. yeter. 5 - Bir L ilaveeile 
başı saçsız olur, süt verir. 6 - Dünya. 

7 - Bir adet. 8 - Ek, zaman. 9 - Bir 
göz rengi, çalmaktan emri hazır. 

Sözün Kısası 

Samipaşazade Sez /' 

E. Ekr-ım ·Ta _. 

B b . l" w. ı biı ke~ ugün en, yetırn ıgın acısın 

daha tadan bedbaht bir insanırnl 

11 
. .. ·.,dl, 

Birazdan, hürmetkar e erın uz 
8 

ld .. .. b şenn so ebediyete açılan yo an, omru e .,,. 
k d .... ··1, bır•-merhalesi olan mezara a ar goturu . .ı: • 

., · ·· d b b ı kaybetPllP' kacagımız azız vucu , a am w # 
ten sonra hakiki bir evlad aşkı ile bagla 
dığım çok kıymetli bir varlıktı. 

·ı . ·ı .. ascbe Onun, Recaizade aı esı ı e mun 
1. . . . . tuz seıı 

beninı dünyaya ge ışımın yırmı. o 

evvelisinden başlar. Fakat ben Sezai 
giyaben, dokuz yaşımda iken, şahsan 
bir kaç yıl sonra tanıdım. 

Giyabi aşinalığım, babamın 
sinde ele geçirip bir gecenin içerisinde 
kıra hıçkıra hatmettiğim (Sergüzeşt) 
manı ile hasıl olmuştu. Şahsan 
ğımız Büyükadada oldu. 

Sezai, Avrupadan İstanbula izinli ge) 
mi§ti. Adada, biraderi Abdülbaki B.e if, 
evinde misafirdi. Biz: de o sene orada ıd Jil 
Bir gün babam bir İngiliz lordundan da 

' . - ntil -zarif giyi~en, tavırlarına sınm_, ce ıtf" 

menliği zerre kadar yadırgamıyan bu 
zih, bu kibar açlamı bana tanıtarak: 

- Elini g.p 1 demişti. 

Recaizadenin, evlatlarına bir kirnse 
elini öptürmesi için, o elin bir pınar 
yundan temiz, bir yığın mücevherden 
ha değerli olması lizınıdı. 

S .. (S .. •t) • Sami Paşazade ezaıyı, erguze:. 
1
, 

(Küçük Şeyler) in büyük, dahi muel 
ni ben bu suretle sevmeğe başladım· 

O yaz, onu sık ıık görüyordum .. 
gençliğimin en mes'ut yazı o yazdır. 

•• 
b · Yut, 

Sonra, Sezai amcamı kay ettım. , 
. hik" ·liW" ·n ten> duna, Türk nearinın, ayecı gını .. 1 

il •W • h" t" _., got lini atmak suret e ettıgı ızme ı ..... . ..-
b A h ki h"" . etinı. ,..-müş, onun eşen .a. arını, . urrıy a~ 

refini iade etmek ıçm yad ıllerde ç 
hamiyetli ~ümreye katıhmtb. 

k •W• i d üuıla cıeıılt Orada zaruret çe bgın , a _. 
..wüs ge ... 

len yaman derdin buhranlanna gog 

diğini işittim. 

Beyoğlunda ihtiyar bir Fransız kita 

d b . · 1. ktub, baza.o babama on an ır gız ı me 
nun Pariste çıkarmakta olduğu (Ş~r_. 
O . d b" .. h verı'/V!'-mmet) gazetesın en ır nus a 

du. ., 
Edebi eaerlerile ruhumu aydınlatan~ 

Yük tistat hürriyet ve adalet namına 
' tl" kıran yazılarile vicdanımı da aydınla 

Sade benim mi) Hayır! Onun nuru 

)etini, nimeti irfanını kendi kendine I' 
redersem milyonlarla yurddaşlanrn• 
f1 hadnaşinaslık ve haksızlık etmiş olıJ 

Sami Paşazade Sezai vatanına k ~ 
ile, fikri ile, hiç bir minnetin kar~ılı ~ 
yacağı kadar büyük hizmetler etmıŞ 
bahtiyarlardandır. 

* * • 
)Ad "" Sezai latanbula, · hayırlı bir eY a 

ile meftu:.uıu. Ezeli diinya lualiçesirUo 
bir güzelliğini onun kadar candan ti! 

nüm eden olmamıştır. 

Maamafih ne de olsa Ti.irk kütüphane• 
sinin büyük bir boşluğu doldurulmuştur. 
Bu Ansiklopediyi çıkaranları tebrik etmek 
borcumuzdur. 

Avusturyada bir kahvede iki meraklı 
şatranççı akşam üstü oynamağa baışlamış
lar. ()yuna o kadar dalmışlar ki kahvenin 
gece saat ikide kapanması lazımgeldiği 

halde, oyunu bitirememişler. 
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~!-12• B ima 
IJUllAU ~canın Halli: 

Dün sabah, onun ölüm haberini al 
• ı d k•rtl tan sonra, Maçka sırt ann an, 

Kendilerine oyunu bitirmeleri ıçın ih
tar eden belediye memuruna ikisi birden 

1 - <rHalk ekmek bulamıyorsa, pasta kızmışlar: 
yesin .. » diyen kraliçe kimdir} - Dükkan açık kalırsa, kaç para ceza 

-iliıi9~~-M~~~~.~~·?·-· ... ·--
6 

I 

Soldan sağa: 

1 - Tahattür. 2 - ihata, ak. 3 -
Mana, kafa. 4 - Ülema. 5 - Rı, il, nim. 

6 - Ezan, ha. 7 - Ehi, mala. 8 - Na • 
me, la. 9 - Alaiye. 

2 - Komedi Fransezin kurulmasında kesersin) diye sormuşlar: Yukarıdan ataiıya: 
en büyük amil kimdir) ôO şiling» cevabını alınca: 

8 

3 - Avrupa ile Asyanın arasındalci -Al elli şilingini, çekil diye belediye 9 • 1 - Timürlenk. 2 - Ahali, ha. 3 
k 1 · d ed" " (C k ~ · 1 d S ld Hane, elma. 4 - Atamız. el. 5 - Ti, u enın a ı n ırr evaplan yann) memurunu ogup, yıne oyun arına evam o an sağa: 

* .alam. 6 - Nabi. 7 _ Ayn. 8 - Raf, iha-etmişler. 1 - Boğazlarımızın bir şehri. 2 I 
e. 9 - Kazma. 

Diinlıii Suallerin Cevapliın: ==::=:=:=:=:=:=:::::=:=:=:=::'.:=:=:=::=::::::::=:::=::::====================================== 1 - F avuat meşhur Alman feylezofu 
Göte'nin pheaeridir. Ve eseri sdtaen se
nede yazıp l>itirmiftir. 

2 - Klemanao harp esnasında Fransa-
'da kuvvetli bir idare tesis etmiş ve harbi
ye nazırlığına da elyevm mütcltaid ve her. 
hayat olan General Mordocg'u getirtnİ§tİr. 
1kisi biribirleriyle çok iyi anlasmıJLudı. 

3 - Mehmet Ali paıa Kava1ada ale
lade f:ıir askerken Mısıra vali olduktan eon

ra istiklalini ilan etmiş ve 181 1 de Mısır 
memlıiklerine karşı açtığı muharebede ga

lip gelerek Hidivlik sülalesini kurmuştur. 

4 _ Kral Oedipe 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Galata köprüsünün dört bapnda dört tane kulübe vardır. 

Bu kuliibeler köprii puuı zamaıunaa para bozma yeri olarak 

yapdmqb. Köprü parua kaldı, kulübeler dükkan halinde 

kiraya ..adi. Şimdi .._.larda aİgara, çiçek, su, fıstık, meyva, 

aablmaktadll'. Kuliiheleriıa İçleri ve d1tları ıayet kirlidir •• bir 
alay .....wi lia cbt d....,,lumda asılı durur. Ayran fİfeleri 

fısbk tablaları kulübelere sığma""' köpriiniin üzerine ko
nulmuıtar. 

. Gala~a köpriiaü ıibi lstanbulun en itlek bir Yerindeki bele
dıyeye mt kWübelerin bu kadar kirli tatulduiunu ve fıstık tab
lalar~ın ~öprün~n üzerine kadar yayıldığını ıördükten sonra 
~edıyenın tehrin diğer kısımlarmdaki pialikleri görebilece. 
gme artık 

1STER İNAN 1STER iNANMA l 

Çamlıcanın doruğuna baktım: Bahar 
netinin ılık huzmeleri altında, Çarnlıc• 
lümsüyor gibi idi .• 

Nazarımı Boğaziçinin görebildii~ 
danna tevcih eyledim: Durgun denJıo 
kayt akıyordu .. 

. ·ıı bii 
O anda, gene babamın, Sezaını 1'.ılf 

yük biraderi Necip Paşa için bun~aıı ıııeıtf-. 
bu kadar yıl evvel yazmış olduğU 

yeyi hatırladım: 

* * * 

. "" Sandım ki yiim aubhun bir ret16'10,,.. bal 
. .. ,,..,. 

Baktım ki giden gifmlf, pcır ~'"'' 
~"" 

Je biiıl' 
Bülbüller öter tadan, pürhcı" r.Itıf•t# Ja11 

'"'; Dünya gene ol dünya, alem geııe o 
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Sami Paşa Zade 

SON 
28 Nisan 

• E 
Sezainin son 

günleri 
v ragmen ••• Büyük edibin cenaze mera- lngilterenin geçirir görün-

Yugoslavya ile Macaristan simi bugün yapılacak düğü siyasi buhranın 
lnhisarlann yeni sene 

bütçesi kabul edildi 

Küçük itilafa 

Yabancı memleketlerde sabş için yapılan teıebbüsler aras~n~a bir yakınlaşma • sebepleri nelerdir? 
henüz netice vermedi tesısıne çalışılıyormuş 1 ~·ölte<e ta'."hndan ha.,,ten oon•• .... - bık ve takıp olunan dıı aiyaaet. bil· 

Aabro, 27 - Kammaym ı..p.ldl ı.a.ı.-- YO 1..-..ı.r - mildidil- b" ~~ 'J:f - Ha- ajwt muha • hw lng;(özled memnun ebn;yo•. Böribi· 
1op.........ıa .......... Umma ~ ~ ;,ı;..ı.;.ı. t.,.ı.ı.;;ı edeeektW. ınnm •• lıildinliiüıe ııün, Lehiatan rini taköp eden hiikGmetlerin zaaf ve te· 
IJÜDiD 1936 ,.ı. Lül<eÜ ......._.,,. ı.aW ............ Bobm ı.a.ı... ....,. - "";tvelöli ~ zlyanti •eddüdünden doğan bu memnunöyehizli• 
...ııı.nı,t;r. Ba mftneı-le Dori oirii1m w';,.ıo ıalıdidi meoolw;.. de - ..ı .. miralaJ Becı.iıı yakında BeJsnda ve iln ht..ll anb aelmöı deiUd;,. B;, 1..WZ ..ııtoleolora ı....,.ı.ı. ..- ._... ,,. m. .... d...,;,m -, .-ait leJahat, Lebi.tanm ~- .... ,.,, buna «huo pÖri • nön b;, neticeoi 

Ww1ar Baka•' ıı.m& T......., ...... - Çok - eldbia hbt nırı. ı..,-w la YuııoolaYJa arumdo b" almd • döyo• ve bu tavı;Sn; ,öyle ôzah edöyo" 
leketJerdeki sabf İflerİM telDU etmİf Ye bôanaJ'Kak Ye daima ba ID;metİ fOiaJta. m& vukuu İçin ta lrbufy 9!, • lngiltereye bugünkü imparatorluiu ita• jıl.,.qt;r kh cok mtünler eldı.ia. na dair olan • ~ UQllCAll" zanduan mubafazaUr putô ve onun her 

v.- _........,.ıo - ;ç;,, Wr • Tütlla olôm " .........ıa tikeorloırla mİflİr• nny - kunoetlendir • uman, vaktönde tazelenen feda!W bd· 
Juoç - eYTdö ............... ,,;m.ı;.e.,.... .......ı. ı...ı. oeloa miinferit..... Maa fib b _. ôdL 1914. 1918 mubuebeoinde. en 
)mdw ....X. --'t ......, w.ı do a. hiüelor lberiade de d,.... Rui y.., !ant ':.ı...., u yalnnlqma, küçük yetlfn>öt lna;Iöz •ençliiô Flandi eepbeoia· ~o<. Fobi ı..;, ,.._ .-.... e&ndo ı.a. ,..ı.n .a,.ı.m;,.;.. 9!' un daiılmuım deiilae de ve Gelöbolu muha<ebelerinde. bôçôlea 
....... bir ;po. Limked ,aı..ıım tefkil 1..-..ı.r idweoiaôn 1936 ... .....ı. bile PYfemeoİni in~ ederek Çekoo • ba,.kla• g;b; kökilnden keoilm;,tôr. Mubo· 
ıp. ,.nı. .......... limnd... Ba ......... len ......... olwU 7,421,028 ıın. ı.ı.,;. lonkyayı rakipleri.,in lefelıblislerin •ebe bhtöjii. zamon. bunun bör netöceoi ola. 
...,..._..,. ............ faydolw rönce- ..ı ...u-;,..'"' 1'rD.a bbal ..ı;ı..;,m ~ açlkta bınkalıil-ı.tir. Ma<a. •ak, muhafazakl• pa<Ü ;Jd pa..-y• .,.,.ıd" 
I'"- ld-m. ı.. murollw ............ oloa ." rialan bu ııuretle tadil düt-1annın lhtöya•(.• ve aençle•. 

Pek yaMmda fimdiye kadar tetekkül clab aeaede 43,740,000 lira olank = müdafaa cephesini bozmut olacakbr l Maamafih, ilk vakitler arada bir teea• 
_ .. pbt, it Banbomın .. Zôrut mia ~. Maaıaafib umu i kan le • • 8a ni Paşa Zade Sezıd merhum dUm olmad" Böylece ,.nele• aeçb. 

Leh kabinesinde mim aal ib~~ Dün, bir mat _._,__ ihtiyar muhafazakarlar, aenelerin alır· 
vu a Re en ıwu· em pyyuma ....... ,... 1 ~ it d b" •- d h ... . 

lar Pe,te ve Bel-..l k ,_ b' •-al.. • lunlanmı b., aaibi'a dilemeie siderkm 
1
•' a '.n. a .. ır .. at a a epldıler. Onlann 

bü _ 1_... __ ıg.-ıaul at l ır ~ Sami pqa d Sezainin bu bu halını goren gençlerde aabınazlık ali• 

Fransız seçiminin 
ilk neticeleri 

Türk -Rumen 
dostluğu 

1 yapmaımuı alıkoyacaktır. bu meml ._zat• eedeb" t memlekete, metleri belirmeie baıladı. Çünkü ihtiyar 
eae ın ıya ına yapttiı hizmet. l T l 'lf I k B leri düıünüyor tam 77 · ,..Jınd ngı ız er, iktidar mevkiini hlll ellerinden 

ırıer ez ankası o zenain bayat filminin :......d~k::.: bıra.km~k iatemiy~~-ıa.rdı. -~usilnkü 1nsiliz 

Londra. 26 (Hususi) - Londra ga- Bükret, 27 (A.A.) - Titüleako u ve taze izler" . •-ı rd kabıneaınde sençlıgı ıle soze çarpan hari-

N M 

ı A U • uu yoa uyo um: . . • 

teçimi sükunet içinde yapılmııtır. Fakat uman enemencioğlu terefine dün mumz neyetl Yatlı bildiklerim bana onu • cıye nazın Eden. bu kaıdenın bir tek iaU... 

Jünkü seçim eanaaında 618 meb'uatan ~ir öil~ ziyafeti vermİftİr. Ziyafette 'T' l d JDlflardL çok anlal naaıdır. . 
... cak 183 meb"uoun oeçöm muameleoi te· 1Ç ve tüze bakanlariyle cht balıanlıiı 1. On Qn l Semi - ude,;, Abdülhak H" . I Maamaf~ ba,.dul Baldvôn. ....ı., 
•emmül ebn;,tl•. F.anoada b;, namzedön mlisl"fUI Savel Radulesko 1 T r .ı.ın. ;ı.w, de .. ,.ı,;ı;.;.. -

0 

".'enoup ol~ugu neılm. genöı halk kGtlele-
... b0ua oeçUeb;Imeoi içön «Y• ;,ti•ok eden· SoY)'el, Yuruuı, fı.I t.d.u naı ız, ~ 2 7 - c.....ı..n,et aı...ı... lk". • ı.a lwmd : nnce,he•ıun b;, pa"a daha az oevUmekto 
.,;n yan,.ndon b;, •<Y fazla alm.., lbnn· YugoolaY)'A orta el il~· d ba::: 

1 
v_e ~ lüuedwlw he,eti ........... bu- h 1"""" d ::;.' ek :.!'! ı-.-ıa.ı., oldugunu anlamağa baılam>ıh•· Yolund• 

.... Bu ,.ı.ılde ••Y olamayanlann oaym übek me ç en, 't n ıaı oun .~ mnwnl mwkeitiilo ;dwe •Y"" "':."". ."~ ec w ,..ı.tur• muhalazakl• pa"' kendöolne yeni bö• ,.ı 
IHJ) dür. Gdecek ..,., günü de bun· ~ ~u~lan, ~oman~ıa An- meclW ........ batbahimd• ıopı.-,tor. -li W.. do y.-.Lio ~.......,.. oeçmok meaeleoi k .. ı..,ndo blacakbr. Da 
lonn öntihab> içön ..., obnocakh•. orta e Çllt Ye Turk elçıliji me • • llapnnlo elim Ye döft, v..;,etile le- do ı..,ı..,..1an1... ,.fin. bugünkü maUye nown Növil Çem· 

Seçilen 181 meb"..ıon 76,. uia. 64 U murlan hazır bulunmutlardır. daYÜ!deki baalmotlw Ye ı.-ı.- 1935 lldoi de hwôeö,eye U>Wap dw;,Lw " bedayn olacai>no oöyleyenle• çoktur. F"d· 

ııolo. 43 U merkeze menouptu•le•. Fakat Titülesko Awüclxüın ye Numen ,.ı. ;,;ndeld mnumi maomelito otnfmda aefVliie kadar ,;;luelmitlenlir. ' vakö NövH Çembedayn, llitöy°'la' part;.;.. 
loirinel oeçünin v...ı;a; bu nericoye bak•• Menemencioilu da kral Karolun ııh • bohat verilenk bu muomeleleria bon1mut lldoi de w. .,ı.1anm .,.; bdmo ı.... ne menaup olmakla berab ...... ı., aa 

.. ükllm .... =~~ d~iru değ;Id;'., Ç?nkü an· batlerine bdelılerini kaldımutlardır• oLluiu ~-?97·~~ lftld. Unlaa .......... p d..,,....lwdw. ıJ~ .,.., en ;y; olan b;, mubofazaklr lid••· 
ııok ıeç•mm ıkmc• oafha .. nehcey> tayöne llenemencloillunu Kral me mu~ı.ı..:- iht;,.at •• ı..blide ihıi,at lı.iai de ıd.bia ve zwil1ôie •JDÔ d.....,. .d'" fa<~•m edecektö.. Sollann uu•ndakô te- k .. bul etti akçelen, bume ve • ....,...1w büseleri ay· de dütkünlük duymufl"'d", ve çocukluk- . . Bu noktada.n. ~·~~".letö, kuvveti; bö• 
.. nu< baa-alannd• ma...m olacak. 8flk...., 27 (A.A.)-....._ nW..._ - ,._. bı.. ı,oıı:ı,112,ao ......,_ ;ı;ı..... birimoloriad ilihmal ol.,.k dm ournluyo" 

)>Unlann ôçlerinde künlerin .,az;,..d mU..· dojla, llatl!-kan Tatlıreakoyıı lltle ...._ ""- - ...... ....-.ı .....,_ .__ Wt _........ - .._ Son .-.nda l..,;ı;. ..,._ bU ldıe, onun lehönde ,eylerini kullonacoklw. den enel zıyaret Ye lltleden - lwU bı.. 937,IUl,22 - ...- - Dla .. ......... .........., pa,.. ha•eketl• .ı.._ sençleria teoir " 
teY alacok namzedm ool portHerinden da :rıuımcla Titllleakooldııtu halde-.- 831,10 hile-....., ..t-ı dold ;ehil ıım-·-. .. tazyik; ;ıe olmuıtu•. Bun! ........ .ı.. e-l>•nıi•öne menoup olduğuna bakmaya,.k Kral tarafından kabul edilmittir· ,,. hor ~ 1121 ~ ......., a-. da- - Alb ., ....:. bdw wri....ı.n.ı me~le•'.ne ~uvallak olacaklann• k....ı .. · l -•- · · 1 · lıbJmua ilt.-"hnelde idi. ., __ _. · ' getırmıolerdır Bundan .. t"" "d · it' 
IMlja galıp ıe mel'. ıçın ao namzetlenne y )A H --.1 • L- a....LL! s--en bir sün ~ederdi! dedi. b" · 

0 

uru ur ı. ıenç . .. ., .. ___,e - - tu-'- et Dei • . ır muhafazaki ·· l d l ·1 
ter ve•ecekle•d". Bu yuzden oollann P· UDaD par amCD• m1,ıı. • .,. • ...ı; doktor, ııö• ....ıönliPn al- • • . ' • aon ı•n ., e. na•,.,.. 
.. nacaklan ve hükGmet teıkil edecekleri •

1 
d• t• • bümdeki reaimlerinden birini ı&t...- ;

1

~d u~~mı .. •ıy~aasından bahsederken. ~at"i sayılmaktadır. tosu tatı e ı ıyor F.. .ks . bahsi deiiftirdi= a vın e .. '°yle ıpret etmiıtir: 
, Bugünkü kabôneyô tetkU eden 18 at- 001 fCzaleb - Balnn ..... Bu noimdo katlan ala- ~Buyuk Papanm iafüahat lliı;y.., oüa 
fan. aaild< bekam aaylavbk ;ç;,, namzetli· General Metaksas, kabinede '° ~- .......... Fobi katlan 7etmlt ,..ıı ..... çe .. tmaktadu •• 

linden vazseçmit. Flanden, Pietri. Son. değişildik olmıyacak, diyor Avusturyada para alanlann - ,.;...ıe ,a1mz ............. oe1dldiil - Göri;!ü k" 1 ~ .•. . • • . 
.-et. Thelier, MandeL Frouard, Chapede- Jistesi ne d .1 . da ~tılm1ttar diyebilirim. . . d :or ,1 nııılız mılletı. hanct 117a. 

Jalne, Beue saylav seçil.mİf, Delbo., Deat. A•=-· 
27 

(H .) _ a •• ı...•--- şre 1 emıyor O kadar ıomôz, 0 kadar -......ı; oehn•n ' '.faal ve aeyyal 01m.,,., ;.,;. n S 'L' • k • ...._ UIUll __,........ b' •- l • yor. Bu vadıde, devaml · fk d 
.,_uernut ve tern amcı ur aya kalmıt- eni M-•-•---· et ile •-L' Londra, 27 (AA. ) D' aa bı vardı ki. .. 

1 

ıa ı rar an uean• 

1

_ d K b' . d"" 
1 

.. d'" ıen _..... aaz ec re ııuwme- • - Starhem Ka rnııtır. 
,.r ır. a menın ıser aza an aenator ur. de ~-ildik ılacajma dair lan bergin dün .. ı~:::-.: tuk • pana tutubnut fareleri ıizlice k B ._,. yap o de • ao,......,., nu ııazeteler • ..,..;,. aonr• do hem bu b ket" . ..,... undan dolay•du kô lnımz ponılerin· 
Habeş imparatoru için alınan hat.erlerin ..ıı olmadıimı IÖYlemittir· tef&irlere oebep olmakta.ı.r. Bu riôlmeoinden ....: ... h :- ... .... de, mühöm had; .. ı ... gebe olan mü-· 

tayyare izinsiz uçlu ~ ~~ ~ ~ ti- nutuk mahi ~ kartı. bir meydan oku- •Ôhf> forelenlen i.o.:'w.ı.ı. -- .... ..ıenn duydukları ..... nı.la. •Öze ........ 
deri Sofulia ile yaphiı lonlflDe netice- ma yetinde tefıır olunuyor Ben onlan iatara lar 1 ba yor. Bu aaraıntılann. yakın bir zamanda 

PaıU. 27 ( HUlllll ) - Halıq ııiııde parlimentoda mlizakerelerin .... Deyli Hetald sıerı.-ı....ıin . t met• i.....W:..ı.en PN ı::; ~ ...... ı:--· beklenen yenmg; meydana aetönnderi ;ı.. 
imparatoru pmlH bir taJJllrfl ıauleoi JIÜailne lıaıfu bitiril-ı te • ku ile il<tidar müoadelesinia • nu • aon uy/u•ndak; ' e b' 1_ n, albüm~ timali çok kuvvetlidir. - Selim R..., 

-•--t edil Dö- ı _ __;::_ • • 1..1.-=..-- bun &Çıaa VU· genç ar aızın reaaum --· Aba - • -ur en _..., etmiflir· ru u ... -u. un timdi bük" . . röatenH, ;ç;,,; -ı....ı.· ---·--·---
• F k •L d ha y d . d !I..! umet ı~ın- l y- • oau aDllUft n• 

YJye r..-ız ararguım an - unan onanmasının manevraları e uu lfUP arasında cereyan ett'-. . - clal. .. deda," ve :•~ etti' ' Sa-..L-L~ ııını uave ı - a:jw d....e,ti, SÜDÜD laiıW 
reket için ru&..tname alamadığı . Atina, 27 (Hususi) - Faler lima • ~--·-.'in vaziyetini muhaf ' - Bir kaç •ene en-el öldi... Za....U. ...., beni •. . • ~ 
için bap makineyi tecrübe eder- nmda toplanmak için mnir alon Yu • ve tuaiae bnr vermit c.lduiun az';;.; km omeam a,ı. .....ıı ıu. .. - ,._ .......,...., 
ken UÇJDUf ve F,...... lwic:ine ... dcıauın-• per...,.ı.. gllnil açık cliriyııoo. u ' • .z.aıen kendi - olnwloio ;,;... ,ıı. s. T. doğru hareket etmipr. denizde manenaJara ba9layacaktır. Gazeteye ıöre, Haymvehr -flerm' r~~ının olanklca muhabbetini iki lua karde- Sami Pata •d: ~ ------ı L.-

M evralanlan Gace kral ..,...;ı.n f don b" • F" 1ıs ~ • tm•n çocu onna ve torun! , • • - -T a)')'llftlile tayyarecİDİD nereye • an • te • balıli,'' çoııu onı ,_letinde zimeı.1 Hepimiai evlat ;ı,; , d ' ";• ve'j'!ı;. ı gün •••• 11.30 do Kaclddi,do, Mlibilnlar 
yardığl malllm dejildir. lif eıleceldir. h - . Para edialan phaiyettm,, lialeai ı..,m.ı.den faz•= d~~=d·~· akal elile eoddeaôndeki 71 aumonL OYindoa bldo-

Ar 1 
• f'I' • enuz ne,r lmemif Ye Ş....nis b• 1 Hatta aon • d bu. nlacak, Kadıköy Osman aia c:amiinde na 

ap çete era 1 ıstınde kaç defa bu listeyi -rett.:-- -• J~ ftl l••ıyo eaen e, U Juzcaj'lllllft ad .. mazının k lıftlflJldan sonra haaual LL • 

• • 1 • b'ldirm k -.,. .. u~egm• ._ r ... ' uv ...._ Çlfllık eri yakıyorlarnttf 1 e IUl'etiyle telıditte bulunmu Daha öliimiiadea bir k oia , p-ı.. Gökıuyo aötiriôı..ek Üe ı..ı.n.... 
K 

.ı:ı. 
27 

(A.A) H . tur. Buna binaen Avusturya k b' f· c:- •ç e~I de nma ıömülecektir. 
uu-, - avu aıanıı- · de k da a 1ne -ım ya ın d ... · ikl'kl 

Atina, 27 (Huauai) - Bapbn nm hususi muhabiri, Telavive 11iın. l'd' H eııt 1 
er beklenme-

General Metaksas Balkan 
Konseyine iştirak edecek 

ır-' Metalıau Beı.r- ı.ıploow • ..ı. ilwe plen Y alıudilerin timdi 
1
• ~~ ":i bu münud.etle diğeri. 

SIÜ Balkan konseyine iftiralr için takriben 10.000 kiti kadar olduiunu ~· e nr vermif bulunmakt" • 

May11m ikisinde buradan hareket e- haber yermektedir. ır. 
~ektir. Arap çetelerinin Naın ve Deisana Bulgar pc. 1 l'd 1 • 

• • • v bücum ..ı..ek oralarda bir çok ciftlik- .. r 
1 

. er erı muhakeme 

Bartmda bır gemıcı boguldu (eri ate.- verdikleri aöylenmekt~ir. edilecekler 
Bartln, 27 (A.A.) - 24 uat aralık· Sofy~, (Huıuıi) - Fırkaların ilga-

.ıs yaian yajmur tehrin içinden ıeçen iç işler Bakam ıına daır ka~u~a ~.urayir olarak ge. 
~aklan altı metre yükaeltmİflir. Ankara, 27 (Huıuai) - lçitleri Ba. çen ~zar ~nu Fılıbede toplanan 18

• 

Akıntıdan iskelede bir sandal dev • kanı Şilkrii Kaya bu ak.-ınki trenle bekık li~e~l~r.ın ~ahkemeye sevkedile • 
rilmit, bir gemici bojulmuttur. latanbula aitmittir. c lermı IÇlflen bakanı aöylemitlir. 

Muhakeme edilecekler arasında eı-

Eski Posta telgraf Genel Direktörü Arnavutluk • Yunan hududunda ki naz1rlar • vard1r. 

Ankara, 27 (Huıuıi) - Tekrar Atina, 27 (Huıuıi) - Arnavutlu- Yugoslavya • Yunanist 
muhakeme edilen posle telgraf genel iun Yunan hududunda talıtidat yap. At" 27 (H ·ı an 
müdürü ve arkadqlan hakkındaki tığ11ıa dair ortaya atılan haberlerden y •1 ınya, • uıull - Yugoslav • 

mahk
,. · •--- hk h"'-"\. . • a ı e unanııtan arasındaki ti t umıyet ~·· ma eme tara· wuımetm malumatı olmadıiı ne,re- muka 1 • • d'd' • . care fından deiiftirilmemitlir. dilen bir teblijte IMyan edi)miftir. Be'~';.eam~:.kteclı 1 ıçın1 yakında · .. ~. m ere er yapı acaktır. 

Avnıpan.n k"'rluuu 
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IBBIB • B BLIB İtalya torik alıyor 
Son günlerde memleketimizden ge- Şehrimizde bulunan, F ransanın 

rek Yunanistana ve gerekse ltalyaya Jetler Cemiyetindeki murahhası 
balık ihracatı artmıştır. dam Sellier şerefine dün öğleden 

Madam Selli er 

Telefo_n __ üc_retleri fr;,:kkımız Yok Mu? Zahire fiatları 
Limanımızda ltalyaya torik sevki ra bir çay ziyafeti verilmiştir. 

için bekliyen 4 vapur vardır. Bunların lstanbul Halkevi tarafından ve 
beh~riyle yetmifer ton balık ihraç edi- bu ziyafette; Fırka ve Halkevleri er 

Hazuandan sonra beş 
kuruşa inebilecek 

Telefon Şirketinin tamamen hüku· 
metimize devri 26 mayıesla Londrada 
eski tirket heyeti umumiyesi toplan -
dıktan sonra tekemmül etmi9 olacak
tır. 

Hük.umetimizle imzalanan mukave· 
le murahhaslar tarafından Ankaraya 
götürülecek ve mecliain taadikinden 
aonra tirketin hükumete intikal iti ta· 
mamen bitmit olacaktır • 

Avrupaya ınnarlanan Kuranpor -
törlerden ikincisi Haziranda gelecek 
ve temmuza kadar yerine konulmuş o
lacaktır. 

Şirket telefon ücretlerinin 
mesi taraftarıdır. MükaJeme 
beıf kuru .. kadar inecektir. 

indiril -
fiyatları-

Hüseyin pehlivan mezardan 
çıkarllmadı 

Evvelki gün bir gftZetc randevucu 
Merzukayı öldüren Hüseyin Pehliva -
nın gömüldüğü yerden çıkarılarak 

morga nakledildiğini yazmıftır. Bu 
haber yanlıştır. Hüseyin pehlivan ölün
ce ve daha gömülmeden morga nakle
dilmiş ve ölümün sebebi tesbit edildik
ten sonra gömülmüştür. 

Kuruçefmelller deh• evvel de 
kurtarllablllrlerdl 

- cıBiz. Jatanbulun uzak semtlerin· 
den birinin balkı namına geliyoruz, 
ıize gazeteci gözüyle görrneie dejer 
bir manzara söatereceğiz. Otomobil 
aşağıda bekliyor. içinizden hiriniz 
lutf en selir miainiz h 

Bu cümleleri tam on yıl önce 
uSon Saat• lazeteainin yaD itleri di
rektörlüjüne müracaat eden alb kifi
lik bey' etin reisi aöylemifti. Onlarla 
birlikte Kuruçepneye sitmittik. Ev ev 
sezmiftik, Mitun Mitun fikayet dinle
miftik. Sonra da gazetede: 

- Bu kömür depolan bu balkı 
mahvediyor, yeri deiiftirilmelidir, de
miftik. 

• • • 
O ilk yazuun çı)ufmdan 6 yıl seç· 

mitti. Bundan dört yıl kadar önce 
yine ayni eemtten bir hafka bey'et bu 
defa Son Poıta gazetesine geldi. garip 
bir tesadüfle karşısında o ilk yazıyı 
yazmıı olan muharriri buldu, o eü.i 
derdi yandı, bu defa da Son Posta ga. 
zeteai tekrar yerinde tetkik yapb. T et· 
kikini resimlerle teyit ederek yazdı. 

biraz daha ileri giderek halkın vekale
tini aldı, mahkeme yolu ile kömür de· 
polarının oradan kaldırtılması için ilk 
teıebbüse gİrİftİ. 

... ... . 

Bu yıl mahsul bereketli 
gözüktüğü için düşüyor 

lecektir. kinı ile bir çok tanınmış zevat h 

Veznedarın muhakemesi 
bulunmuşlardır. 

Son hafta zarfında borsada yumu • idareye ait 1558 lira 3.:1 kuruşu zim. 
Madam SeJlier bu aksamki tr 

Ankaraya gidecek, Anadolunun ın 
telif yerlerinde tetkikler yaptıktan 
ra şehrimize avdet edecektir • 

f şak ve sert buğday fiyatları hayli dur- metine geçirmekten suçlu Rüsumu 
gu~luk ve düşkünlük göstermektedir. Bahriye veznedarı Remzinin durut • 
Alakadarlar bu durgunluğun sebebini masına dün devam edilmittir. Remzi 
şu ~kilde izah etmektewrler: bu parayı kaybettikten bir müddet or- lstanbul adliye teşkilAb 
~ cc- ~u yıl mahaul, Anadoluya ya- tadan kaybolmut ve polisin izini ket" lıtanbulda adliye tetkilitının de 
gan yagmurların tesiriyle iyi ve bol o- fettiğini anlayarak müddeiumumiliğe iiftirileceği, kazalarda uliye mahP 
lacaktır. Bunun için tüccarlar ellerin- gidip teslim olmuıttu. meleri tesia edileceği, bu ıuretle 1 
de mevcut stok malları sabfa anet - Dünkü ceı.ecle Remzi parayı tram- bulda adliye aarayı intuına da I" 
mektedirler. Bu hal fiyat lan dütürmiif- vayda kaybettijini, tramvayın çok ka- kalmıyacağı hakkındaki haber miid 
tür.» labaLk oldağunu ve paranın cebinden deiumumi tarafından tekzip edil 

Mısır fiyatlan da 10n günlerde 1 O • çahndığını h~iğini aöylemittir. mittir. 
15 para kadar dütmüttür. Bunun ae - Bun<LJn aonra dinlenen bet ,.hit Rem-
bebi Romanyaya siparİf edilen mıaır· zinin çok dürüst ve çalı,kan bir me- Almanyayı gidecek deniz 
lann gelmL, olmasıdır. mur okluğunu ifade etmiflerdir. talebesi 

Mahkeme Remzinin mahrem ıicil Denizyollarında açılan mü 
Bulgaristandan getirilen 

damızlıklar 
defterinin getirtilmesine karar vere • imtihamnı kazanan talebelerden 
rek durutmayı bafka bir güne barak - Mayısın ilk haftasında 
mıftır. pnderileceklerdir. -------Hayvan nesillerinin islihı için Bul-

garis~andan 51 tane cins huğa ve 6 Şehremininde yangın Hukukçularm deniz gezintisi 
tane ınek ahnmı,hr. Bunların 24 tanesi Şehremininde Saraymeydanmda 2 Hukuk Fakültesi Talebe Cemi 
Alpullu ve Uzunköprüye, bir kısmı numaralı evde balık kızartırlarken ba- bir deniz gezintisi tertip etmiştir. 
da Karacabey ve Çifteler haralariyle ca tutuşmuş ve çıkan kıvılcımlardan gezintiye Hukuk Fakültesi talebe 
inanlı aygır deposuna taksim edi1mİf· merkez memuru CelaJin oturduğu ev profesörleri iştirak edecektir. 
lerdir. l t t E · b' k dık u uşmut ur. vın ır ısmı yan - e· . . t . . . dd di 

tan sonra gelen itfaiye yangını sön - ırmcı no erm ıtarazı re e 
Eski bir cinayet davası 

İlk müphededen on, ikinci müşa- B d l 
hededen dört sene sonra dün gördük un an a tJ ay evvel bir ~ mesele-

dürmüştür. Hesaplarında 3500 lira açık zuh 
eden Beyoğlu birinci noteri Salahatt 

Tüccarlarm döviz müsaadeleri Kırklareli ağır ceza mahkemesi ne% 
1_ • b __ L d sinden dolayı Yağ iskelesinde arabacı 
~•. u .ana a yorulmak bilmez bir ş· d' kadar ·· l d. · Üniversitede lisan dersleri gayretle çalışmış olan Kuruçepnelilcr. F uadı öldüren hamal Cevadın duruş~ ım ?'e . tuccar ar~n övız m~: 

Ünı·vers't lı·san de sle . e .t den eak.i düyunuumumiye memuru Sa- masına dün ağır ceza mahkemesinde saade~erı Tıc~ret Odas~ ı~are mechsı 
dinde hakkındaki tevkif kararına iti 
raz etmişti. 

ı e r rın aı esas- devam edilmiıııtir. kararıyle verılmekteydı. Dun Ankara· 
lı kararlar vermek ve islahat yapmak Jih Münirin teşebbüsleri nihayet bek- " lenen neticeaini almıı, ilk mahkemenin Dün dinlenen sabit E ·· C d dan gelen bir emirle bu müsaadenin 

Bu itiraz reddedilmiştir . 

Perşembeye gelecek seyyahlat 
üzere toplanmakta olan komisyon me- ' yup eva ın ··d h · f d ·ı · )"' çok yerinde olarak verdiği tahliye ka- F uatla evvela yumruk v k - ı are eyetı tara ın an ven mesı a a-
saisine devam etmektedir. Komisyon yumruga av k d l hl'" ed'l · · 

Perşembe günü. Alman bandıralı 
Milwaukee vapuriyle ~ehrimize 4()0-rarı temyizden de geçerek kat'iyet ga ettiğini ve kavga ayrıldıktan sonra a ar ara te ıg ı mıştır. 

dil işlerine ait yeni bir takım mühim e- kesbetmiştir ve icra vasıtasiyle kömür C d k d ] 
1 h ] Ş. d 1 k k eva ın ar a an ge erek Fuadı bıçak- Jı"mnastı'k bayramına hazırlık seyyah gelecektir. 

sas ar azır amıştır. ım i i müza ere depolarının kapatılmasına da ba•lan· 1 d 
d im k lan b 

., a ığını gördüğünü söylemiştir. Bun • 
e i e te o u esaslar kat'il~tik • mıştır, sonu bir aya kadar alınacaktır. d 10 Mayısta yapılacak olan mektep- Al 1 d · k "k • ı· lal' 
ten sonra büyük komisyona bildirile- • ... ... can sonra dinlenen diğer iki şahit de liler jimnastik şenlikleri için hazırlık- man ar erı ve emı ıs ıyor 

k 
. B . d evadın Fuadı vurduğunu bizzat l ha l t v T k · t d Tanınmu• bir Alman finnaeı tar 

ce tır. u netıce en memnun olmamak .. l . l .. . . . .. . ar ş amış ır. ı arın a sım s a yo- T d-
Şimdiye kadar haftanın muayyen mümkün değil, fakat biz idari bir ka- g~z erıy e gormedıklerını soylemışler- munda muhtelif mekteplerin iştiraki- fından dün Türkofise gelen bir ~t 

günlerinde saat c<4. fo> ve cd) _ 6 » ara· rarJa bir kaç gün içinde halledilmesi dır. Muhakeme Zafranboludaki bir Je büyük bir jimnastik provası yapıla- grafta ham deri ve kemik istenme 

sında yapılan lisan dersleri önümüz • mümkün olan bu i§in tam on sene SÜ· şahidin ifadesinin alınması için başka caktır. dir. 
deki sene içinde fakülte dersleri gibi rüklenmeai sonunda, o semt halkının güne bırakılımştır. T d I . . öğleden evvel yapılacaktır. Komisyon maddi ve manevi ne kadar zarara gir- Şark Şİmendiferlerinde tenzilAt aş 8 en m8Slr8SI 
bütün lisan muallimlerine hoş saatle- m;, olduğunu düıünüyor, çok .... k Yeni yaptırılacak vapurlar Memleketimizden Avrupaya ihraç Bu ec~e Taşdelen suyu m~baı~ 
rini tayin ve tesbit ederek bildirmelc· oldu, diyoruz. Denizyolları idaresi tarafından sa· edilecek taze sebze ve meyva için Şark ~ulund~gu. sah~n~n. ko?.f~~lu ~ır ~ 
rini tebliğ etmiştir. Hakkımız Yok Mu? tın alınacak vapwlar için, ecnebi şimendiferlerinde 1 Temmuzdan iti • sıre halıne ıfragı ıçın buyuk hır f 

Bunların bir kısmı derslerinin ((8 • ..__.,.,...~,.._-----------' şantyelerle yapılan temas ve muhabe- haren yumurta için yüzde 40, yaş yetle çalışılmaktadır. 
9» arasında yapılmasını diğer bir kıs- Bahar Bayramı reler neticelenmek üzeredir. meyva ve sebze için de yüzde 35 nis- Tafdelen suyu önünde bir park 

• .. w l k d l h h . b' G l betinde tenzilatlı tarife tatbik edile - pılmıftır. Ormanlarda da halkın ot mı ıae og eye a ar o an er angı ır Bir mayıs bahar bayramıdır. Bu mü- rup mümessi leri peyderpey son cektı·r. maları için tahta sandalyeler yapıl 
nasebetle cuma günü bütün daireler, İ . . 0 erme ır er. n maktadır. Tafdelen suyunun bi aaate konmasını istemektedirler. cevaplarını g .. nd kted' 1 Dü' 

Bu istekler komisyon tarafından mali ve iktisadi müesseseler, mektep- ~e. ngılı.z g~upu son cevabını verm~- Seherin cesedi morgla ilerisinde bulunan Gazi suyuna ka 
tetkik edilmektedir. Bunun için yakın- ler tatil yapacaklardır. O gün hafta ta- tır. Mahıyetı haklkkında Vkekt~m . davr.a- Portakal tüccarı lbrahimin yanın - yapılmakta olan şose tamamen ik 
da esaslı kararlar verilecek ve önümüz- nılan b t t -ı t b 1 tili kanunu tatbik edilecektir. u cevap ısa e a e me ı • da h' · ·k ,__ b l ih d'l · t' 
deki ders yılında lisan dersleri de di - dirilmiştir. ızmetçı ı en IUlY o an ve n ayet e ı mış_ır_. ________ _ 

ğer fakülte dersleri arasına girmiş o - Ortaköyde bir kadım yaraladllar cesedi bul~n~n ~her~ cesedi baba - Ço k haftas m beşinci gU tacaktır. Oamızhk Merinos getı"rı"lecek sının talebı uzerıne dun mezarından cu 
1 

n 
Ortaköyde Taşmerdivende oturan çıkarılarak morga nakledilmiştir. Ce • Çocu~ ha~~sının beşinci. günü 

Oenizbank kuruluyor 
Denizbank kurulması için Mayısın 

ilk haftasında Ankarada 1kt1sat Veka· 
leti, Liman, Deniz Ticaret Müdürlü • 
ğü, Denizyolları ve Akay idareleri 
mümessillerinden müt~ckkil fevkala
de bir kongre toplanacaktır. 

tütün ame~esinden Naciye evvelki gün Koyun cinsinin ıslahı için Ziraat set üzerinde bugün otopsi yapıldıktan nasebetıyle dun kazalardakı muh~ 
~e giderken eski dostu helvacı Tevfik Vekaleti hesabına 80 Merinoa koçu sonra icap ederse tahkikat derinleşti _ mekteplerde küçüklere bir çok 111 

ile karşılaşmış: ~ir mü~dettenberi dar- getirmek üzere Pendik Bakteriyoloji rilecektir. mereler verilmiştir. Bu meyanda 1' 
gın oldukları ıçın T evfık barışma tek· enstitüsü müdürü Şefik Ankara ta· - layköşkünde de Çocuk Esirgeme ~ 
lif etmiş, Naciye bu teklifi reddedince k 1 k t"t·· .. ..d .... K d. Açık te,ekkUr rumu tarafından bir müsamere ,,er 

. . vu çu u ens ı usu mu uru a rı ve 
kızmış, bıçakla Nacıyeyı yaralamıştır. K be h "d" .. C l"'ld De~erli Sanatkar arkadaşımız ve miştir. araca y arası mu uru e a en 
Naciye hastaneye kaldırılmıştır. Tev • evlAdımız KOçOk Kemali'n sekiz sene ikinci çocuk kütüphanesi 
fik kaçmıştır. mürekkep bir heyet dün Almanya ve sO.ren hastalığı esnasında kendisini, Cağaloğlu Çocuk Esirgeme l{urd 

Macaristana hareket etmişlerdir. hiç bir mHddl menfaat mukabilinde ı olmaksızın sırf şefkat ve insanlık his- mu merkezi tarafından Divanyo u 

Rumen Ko~·al heyeti azaları Nöbetçi 
Eczaneler 

ıeriyl~ mütehassis olarak gece gnn- açılan çocuk kütüphanesi büyük 
dUz inanılmaz blralQkayla tedavi eden rağbet görmektedir. Fatih mıntaka 
Heybellada Sanatoryomu Başhekimi da da böyle bir ktitüphane açılına91 

Şehrimize gelen ve Kızılay menfa· 
ııtine iki konser veren 88 kişilik Ru • 
men Koral heyeti azaları dün şehri -
mizde gezdirilmif, motörle Üsküdara 
JÖtürülmü~ oradan Adayn geçi -
' 1mif, Adada kendilerine biı öğle 

ziyafeti verilmiştir. Akşama kadar A -

dada gezintiler yapıldıktan sonra şehre 

dönülmüştür. Heyet bugün de cami -

]eri gezecek, ak§ama ikinci konserini 

verecektir. 

Bu ıeceki nöbetçi eczaneler tunlardır: 
İstanbul cibetindekiler : 
Aksarayda: (Sinm). Alemdarda: (A
li Rıza). Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyazıtta: (Cemil). Eminönünde: 
(Hüsnü Haydar). Fenerde: (Hüsa -
meddin). Karagümrükte: (M. Fuat). 
Küçükpazarda: (Yorgi). Samatyada: 
(Rıdvan). Şehremininde: (A. Ham ~ 

di) . Şehzadebaşında: (Üniversite). 
Beyoğlu cihetindeki1er: 
Calatada: (Salıpazarı) . Hasköyde: 
(Yeni Türkiye) . Kasımpaşada: (Tu
ran). Sanyerde: (Osman). Şişlide: 
(Kanzuk, Karakin Kürkçiyan, Güneş). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada : (Şinasi). Heybelide: 
(Tana§). Kadıköyde eski iskele cad • 
desinde: (Büyük). Yeldeğirmenindc: 
(Üçler). Üsküdarda Ahmediyede: 
(Ahmediye). 

Tevfik lsmail'le ölOm dllşeği başında rarl~tırılmıştır. 
bulunarak fennin bOtün çarelerini tat- ·- ---------.. oı 
bik eden Doktor Fazıl Şerııfeddin'e Gebze Sıılh Hukuk Hakimliğ'İj.·yİ. 
ve Prof sf>r General Tevfik Salim, Iatanbulda Kaeımpatada . • 1't" 
Prof<'c;ör Neş'et ômer, Profesör Maz- Ahmetefendi maballeei~de oa~ı .. sı,.. 
hftr O~mıma ve merhumun cemızesine ğında 6 ~umaralı polıs ~etaudıJ Ş•" 
gerek iştirak ederek. gerek çe.Jenek malin evınde oıuran Raıım k1

•
1 

Ot-
göndererek kadirşinaslık gOsteren ze. kiye tarafından Gebzenio Sultıııı il• 
veatia tflziyette bulunanlara burada han maballe1inde anası H~ın• oiJ• 
ttlenen teşekkürü bOl'C biliriz. birlikte oturan bekar Htileyıo dl 

Merhumun iiıl6i ve Eyüp ve Gebzenin Banar& ıokagı~ 1 
Arlcadaşları tl 1 ·ı 1 yhlerıP 

-------------- oturan patpa arın ımaı a e 105' 
T epebaşı Şehir açılan 200 ikiyüz lira alacak dava~ıer-

İ~IJnbul Beledıqesi 

~ehir1Yyatrosu 

ili 111111111111 

lllJ 

Tiyatrosunda cari muhakemesinde müddeaaleY bol 
Bu den Eytibün halen ikametg&bı ısıt\& 

akşam saat 20 de olduğu anlaşıldığından illoeıı te110-. k · ı · oldıJg 

TOSUN gat ıcrasına arar vorı mıe ıM•yı• 
dan muhakeme günü olan 22 b•' 

9 6 CUMA aünü saat 10 d• ~.~ 
Sulh Hukuk mahktmcılne ~e . tak~ 

Türkçeye çeviren 
S Mo.ray 

Komedi 11 perde 

Son temsil 
LÜKÜS HAYAT 

gelmediği ve nkil de good•r.aıedt' -
dirde gıyabında karar "rılec•• 
olunur. {22600) 



...... ıe.ıc roıı .,,. . 
MEMLEKET HABERLER/ 

Karaman üç bayramı 
bir arada yapb 

Adapazarı 
Kredi 
Kooperatifleri 

1 Avrupada emniyetli 
1 sayılan tek yurt: lsviçre 

Bugün o da kendini tehlikelerle çevrilmiı görerek 
başının çaresine bakmağa mecbur olmuş, 

eski vaziyetini kaybetmiştir 

23 Nisan günü Karamanda Atatürk heykelinin de 
açılma töreni yapıldı, Parti binasında bir balo 

verildi, lfdır trenle Karamana bailanıyor 

Senelik içtimalanm 
yapblar 

Adapazan (Özel) - Adapazan 
Ziraat Bankasına bağlı ziraat kredi 
kooperatifleri eenelik ve alelade heye
ti umumiye içtimaı Çörekler kö)'(inde 
kırda yapılnuttır. Yeni intipr eden 
2836 numaralı kanun mucibince e11d 
kanunla yapılan ikraz muamelelerin • 
den ke1ilen yüzde 10 lann borcu ol • 
mayanlara iade ediJeceii köylüye 
bildirilmittir. Köyli kendi iatifac:lele.. 
rine uyaun olan yeni kanuna uymaya 
ittifakJa karar vermiflerdir. 

Bundan 10nra kooperatiflerin ida
re heyeti intihaplan yepalmıt. Köçek
ler köyü kooperatifi idare heyetine 
Ahmet oilu M111tafa. Şaban oila Ah
met. MUltafa oi1u lmaail. lbrahim c+ 
lu Halit, kontrolörlüklere ele Nazif 

•---.1 bir otlu Mehmet. lıllm ojlu Huan eeçİI· ..-o •••un . le . 
• m1t rclar. lniond• bir m•nun 

Karaman (Öze~) -:- ~urada bara· ı ma tlnDi ~ parlak olmut. tarencle Buclaltlar kooperatifi idare heyetine AYNpuua .. laularaala slaleriaM • ........... tok _,....,, ÇlakG tanueled-
retli bir imar faala!etı IOD ~- Kon;ra valili Cemal budakçı da b.zu Abdullah oilu Mehmet. Hakkı oilu u ehemaü)oet ftlilea •-lıket ......._ Dia ,._ 250 ~ ... or ve bualana 
tadır. Eski evleri bale birer m~ sil· buhmmuttur • .. . lbrahim. AbdUllah oilu Hü1eyin, dir. Halbuki pıp &J.nWa ubrlik ...._ ...... • ..._ Wr Mide lııulunUJOJ. S. 
zelliii haiz olan Karamanda tundl ye- idman Yurda epor klübü heykelm Mustafa oilu N fiz. k ntrolarlükleri· mmdan anahtara. lııu ~··• meaalek.t- ,W.. lmçre bir taraftan Jeni 40 tana. 
ni yapılan binalar daha s«zel ve mlıbl açılma töreni münuebetiyle Halk Par· ne de llyu .. 1 aMeh ot lbrahim 00• tir. re •• bir çok tayyare topa 18111arlamqtar. 

ılm_L .. _.J__ •• L!.- .ı_ b. bal . . . og u me • • Fra ~ ltaıp AVUMltı7• 
-.tlara uypn olarak yap aAWWI"• tili IJID•Unwa ar 0 tertıp etmiftır. lu Mehmet ·ı · '--..ı· • na. . .._ . la · · d::..n-d::sn • Ocf-L-
y-• • • • de s.J ..baha kadar . t ezih aeçı mlfaenılr. ile çevrelenen ı..... mük-mel bir tan· YaÇrenın ..,.... ..... 1eıu m .... 

Karamanın sü-llefm-i lVlll • • 
0

• ~un ve D Demek Cuma kooperatifine Meh • da .ilibl•nmıı oluna, lııu memleketler pllaa ile orduaunu makineleflirmeie bat-
hararetli bir ç•hf""' vardır. ~ bır tekilde devam etmifti.r. met oğlu lımail, YU1Uf ojlu Ali, Se- arasında her türlü irtibata maai olur. Mü· ladıla r&rüliiyor. 

yol kenarlarına bir ~k .pçlar 28 Nilan Çocuk Bayramı Karanum• yit oğlu Mehmet, Rifat oilu Rifat. eelllh olmadıiı takdirde bunlara ıöre bir Diier taraftao J.vicre. lktiud babo 
mittir. ~da ~t de IOD _. da COfkunlulda kutlulanm•fbr. kontrolörlüklerine de Khım oilu Ra· enıel olmaktan çıkar. Bin"biıiyle tututan mnvl.en. bu,,ült bir bubrua seçirmektedir. 
manlarda ınldpf ~r. Bütünbü~~ H LeJ• ima .. i d b _ if, AbduUah ojlu Hüseyin .eçilmif • iki tarahn en telJikeliai için bayati bir de. L...!- '--- s1ıı 

1 
u... dDcl 

la ıahipleri kavun yetiftirmeP 7ua •Y& ın açı toren • upne lerdir. ier kazanır. ._..., u....- - •.ı_. Jfi • 
IHr ehemmi.yet vermektedirler. te•düf ettiiinden Karamanda üç Franaz erkanı harbiyeıine söre lmo- ihracat d~ •nahlum. ••1ma• 

lapartanın Eirldir kazası hudutlan bayram birden kutlulumıfbr. Heyke· lzmit umumi meclisi re olmuayda, Almanlar 1914 de Rea DM· • ~ ~iiyilk ·~ kaJ'DAia olu l.vaçre oteL 
kal lan 1 . C'x. "d" • 1· ima t"" • ..ileci t . • . • tl --L F ı..._ı_: cilijinı zedelemiftlr, ı .. :nde mıt o zmır 14rı ın tren m açı orenıne o en 10nra l8a l "t (Özel) , ·'il.. t l nnı llllr a e ıeçena ran•mn pr .. uuu ..,,. 2 F zmı - v ayc gene mec· . . l . l 

hattının uzatılarak Karamanda E.k~e- 1 de baflanmıf, kaymakam aruk 1 .. t I " . t"h b I tahkunatanı çevını, daha ıonra avıçre yo· Milletler Cemiyeti miaab ıviçreyi u. 
. l . 1 __ :. LI-IL 0 • • f 1 ısı op anmış, encumen m ı a ı yaı - il 1 _ :C bu L --L:-- _ 1__ .. _..JIL.__. __ ..JI __ 

Lir • Konya hattına baj)anmaıı karar· bir .Ö)' ev .Oy~ ·~ "~ IQ • ~ ....... ,..... •••0~ ~oa, VfS~ •• -.eri ~-- - wd --_. 
........ ._,_ ._ __ .............. -- v.a• ................... ~ _..._-:: .. il·-·--.. • - _. ---· ... ~., 1 ..... . 
~WWTI _,_. he imle a..W- L-.luktma m&ten eama ,_.,......._ •-· ._....... mı, olurlardı. 
lanmJftır. ~ ~. wra . .,..... mak üare içtimu aiha,yet veriJmiı • BüyUlc harp muuında lniçrenin PP- 8a memleket buaUn MltCln kompılan 

Karamanda C6mburiyet meyclaama b6y0k bir ~ r-ı,le merwme ai- tir. tıla en mUhim nzife Ren t.adadunu m• de bi ıeçiniyor fabt lnlçTe 90D DIDU• 

rekzedilen Atatiirk heykelinin aıçd • hayet ftrilmİftİr • • • halaza iclL fakat tanareciliiin ilerlemtllİ laıda Avrupanm en mum •,.laa ._. 
Bi ...... Adliye Tafiılerl Gelıholura Eleldrık Y~pdıyor lniçrenm ....,... Wdıiı tehlikeleri kat 1amu toplaaut 1ııu1unu10r. 

Cumhuriyet 
Buğdayı 

Başaklantlı 

- Gelibolu (Özel) -Kaeelwnan elek- kat arttuda. Hullaa 1eryüztlnde • emniyetli ,. 
Bip (Özel) - Bip .P ceza mah- trildenmeei ~ teeieat ft . Devletler, l.Yİçrenin biaarafhjma _. •Jdan lniçre de bu ıalabm b~ 

kr'eli rein H61eyin Kkım Zcmaul • &ıbrib İnfW miilmhhide Yerilmiftir. ~et .•ltuaa alnut bulu~orlu. Fakat ı.. ne olar De olmaz ~ batmın 
dM hukuk blkimlillne. iz& Ldtfü F.brib ..,lırin tam oıtwnda pazar ye- ~eliler • ~ DYYetli m&dafaa ..,__ bakmak lftlranlMla b ......... 
Medt&z(l haklmliiüıe. iz& mülAnmı ri denilen mevkide yapılacakbr. Teai· amde vazıyeti korumak mUmldba olduiuna ------------
HGIDtl Karacaoilu Nlide sulh bakim· ..t ve intut bet ayda ikmal edilecek- tecrübe ne anlumtlardır. 

r liiin• taJba ediJmif)erdlr. tir. Gerçi lnigre Mdwısi bGJUk bir M• 
.!1-L-L letin taarruzuaa kup selemez, fakat kom. 

!.mitte söçmenler ~......- Adagı· de nahiyesinde temsil ..ıaruun yardum )'etİfinc:qe kadar düpna. 
si) vasiyete 19Çlil• na kut1 dQanabilir. lıviçrenin bütün em· 

ı.mk (o.I) - Ba ,.ı Koa11I w 
ha..u.inde ekim nzi,.ti ...,.. Jıldlr. 
Cdmhuri,..t .,...,. dpi '*licı• 
t-pklanm1f1U. Mm1ll lglade ba tip 
JNiday humdm• baflenecelt umul
..-tadır. 

Buraya iıkln olunan ~ .. 
ıazi tevziine batlanmıtbr. Derime .... 
!Olunda buida1 dmiatma lflızta. • • 
vam edilmektedir. Gaçmenleria lal
oabdeki idl•I ydmda te1na•lyle 
mGltahlil vuiyette bul•mmelan ~ 
edilmittir • 

niyeti de ltu noktadadır. 811 ,üzden ini;. 
re m6dafauana 1 O milyon lnstliz Hru. 
(W.. puaamla 9J milJon .. , w.. 
ebait IMahanayor. lmcre ... ._ 4 ml
JQDClu ibaret olclaia nuan itibara ahmr. 
ıa onan ne bü,6k l.ir ,............ btla
dıia derhal anlaplar. 

...... ..,.....,. bir .... __ ... 

k6 ......_.._ ............ llledll-
led halele ......,. o1nm--. 

Bu,U. Almanyanın Ren ıayri ukerl 
mmtakuuu ittıal etmesi l.aviçre erklnı har· 
bi,eeini Jepyeni bir meeele ile kal'flı.,tu. 
..... bulun117or. Halbuki lnicteliler 1 a ... 
nedir bu taraftan emmdiler. Bustin ile 
&..le tehri 8'bl tctk mühim bir mevki Al· 
man toplaruuQ teWidi a1tmdacl•. 

~ -, Ödemit (Öal} - MasWe uhiyeeinde K. S. K. lpOl birliji tarafından 8 u T u N u LK y ' ..... bir ..-ı ··•eaiftir. Bidiiin teımil kohmu tetY eden pnç he-

u , ı *'9r WW pi,..lııai ...U ebnifl.. muvaffak ...,._ " çok albt-

Bu yüzden Franea yeralb ~ 

~ .. Mel ............. -- .. IA............ 
H AC. laM' ıls+r. Halk a-çlarin twnei11erini tekrar etmelerini dilemekt.dir. '"""'nia W j •• .... t" ' • 

\'ana c1ıa bu m-ıotee u• miri+• ._ 

P•nr o .. H••• a. Dlwor 

.,. 
DOLASAMAZSINIZ 
FAKATI 

- Yüa, ...._ a..ı •ı ..... ..tıln lnfru'Wn•ı . . . Hami ,. Wr «ıirGltll 8- n., - Ke mi o&. it*..,.., ~ ........ W.klan,........ ile mlcad.a. h • Yanlı. da? itici O .. ı••ltlı• ak· 
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Kör, koro, koral 
Cezeteleria biri töTI- pacla: 
•RomaD,Pdaa bir kk IDIUikl ı..,. 

... .......... ııbl•·· 
Şu maa&7a selebilirı 
CM .Srmepmienl• ..-..Mt• Wr 

llUFFiki heJ'eti ................ , 

••• 
Bir~---· ............. 

1azdi: 
aRornanyadan bir koro let.nl.ua. 

ıelmittir.• 
Okuyan tefsir etti: 

- Bu herhalde koro clıılil. k... .. 
lacak .. 

Dial97• ıorcla: 
- Cam Romnnpdna .......... 

•oru plir mi> _......., ............. ..,.. ....... " 
~ ........... ......... ......., .. 

c.cakl 
••• 

Cazetelerin ekaeri,ed 
tanda yazdılar: 
aRo~ bir kural maıiki ~ 

td l.w.hula •elmittir·• 
Buna da ..,.... ulada. 

,an da olı::uclu ıeçti. 
Ben olaam töyle yazardım: 
cıRomanyadan bir prkıcı 

latan bula ıelmittir. » 

1 

Ne kör akla ıelirdi. 
Ne de bir kiti çakar da: 

- Anlamadıml 
Dercll. 



6 Say~f·==================='=================--=---=------=_;S~O;..;;.;N~~P~O~S~T~1'.~'-----=-------===-===-========:ııc========================N=i~=n==28===-

Çöken Boğaziçi: 1 

BEYLERBEYi .1 

* * * 
1 
Karşımdaki beyaz elbiseli, beyaz saçlı kadın anlahyor : " Eskiden Boğaziçine 
işliyen vapurlardan birinin kaptanı (bütün Boğaz iskeleleri iyi, iyi ama şu 
Kuzğuncuğ'un haşerah, Beylerbeyinin teşrifah ve Çengelköyünün s~bzevab 

olmasa) dermiş.... Nerede eski Beylerbeyliler, nerede eski Beylerbeyi J .... ,, 

Yazan : Suat Derviş 

Bir cami içi gibi serin ve sakin Beyler· ı yeri değildi. Fakat burası daima ve dai. 
beyindcyim. ıiyah tahtadan küçücük bir e• ~~ efendiden adam denil~n 

0

bir tip halkın'. 

vin, tertemiz bir odaıunda oturuyorum. yuksek memurların, çelebı ınsanların yen 
Pencere ve kafes açık... Dışarda tatlı bir idi. Beylerbeyindeki insanlar alayi§ aev

rüzııar esiyor. . . İncir ağaçlarının kalın mezlerdi, Beylerbeyinde sakin fakat mü· 
yapraklan biribirine sürtündükçe hafif bir reffeh bir hayat yaşanırdı. Hepimiz gül 

hışırtı çıkıyor. Karşımda beyaz elbiseli gibiydik. Bütün köyde fakirimiz yoktu. 

beyaz ıaçlı yaşlı bir kadın var... hepimiz hizmetçilerimizden hariç olarak 

Taze bir filiz gibi yemyeşil gözlerinin eve çamaşırcı getirmek için nöbet bekler· 

kederli bir bakışıla pencereden dışan bakı· dik. Çünkü Beylerbeyinde çamaşırcılık e. 
yor ve ıonra büyük bir derdini açan insan 
gibi içini çekerek: 

- Evet kızım diyor Boğaziçi çöküyor, 

decck kadar fakir olan bir tek kadın var

dı. O da kendisine 1ıösterilen rağbeten do· 
layı sıkıntı çekmezdi. Beylerbeyini ben 

tınp yerleştiler. Bu bir kere fıkara ma
hal1esi meydana getirdi. Sonra büyük yah-

lar çok hizmetkar ister. Kimin şimdi öyle 
yaşamağa iktidarı var... Yahlar da bölük, 
bölük kiralanmağa başladı. An'aneperest 
ve çelebi olan neıil öldü. Yerine kalan genç

ler eski hayata devamı düşünmediler bile 
ve bunun için yalıları tamir etmediler ve 

hele boş yere verııi vermemek için de bu. 
nu ucuzca elden çıkardılar. Eskiden Bo· 
ğaziçine işleyen vapurlardan birinin kap

tanı şöyle dermiş: «Bütün Boğaz iskeleleri 
iyi, iyi amma fU Kuzguncuğun haşaratı 

Beylerbeyin teşrifatı ve Çengelköyün ıeb
çöküyor ve buna mani olmak için ne yap- meşrutiyetin ilanı böyle yaptı demeyece· zevatı olmasa aeferleri pek çabuk yapa-

malı bilmiyorum .. fakat bildiğim ve İste- ğim. Beylerbeyinin de hatta bütün Boğaz- cağız». 

diiim bu yıkılışın, bu yok oluıun önüne içi sahillerindeki köylerin ekserisinin rai- Çünkü Kuzguncuğa gelince bir takım 
geçilmesi... Yalnız Beylerbeyinde deiil. betsizliğe uirayıoının tarihi umumi harp- çoluk, çocuk balkın önüne geçer gürültü 
bütün bu sahilde eski ve kıymetli yalılar d l k 

ten sonradır. Umumi harp felaketi hangi patırdı e er, yo cunun geç çı amasına se-
ankazcılara aatılıyor. Kör kazma bir za· birimizin bayatmı mahvetmedi... Umumi bebiyet verirmiş. Çengelköyünde sebzevat 

manlar bir tehrin bütün refahını bütün ser• harptenberi burada da hayat birdenbire küfeleri yüklenmekten vapur gecikirmiş, 
vetini ve ııüzelliğini temsi] etmİ.§ olan bu küçüldü. Evvelden burada odun iskeleleri bizim Beylerbeyine gelince Beylerbeylilerin 

koca binalan on on beo günde bir yığın vardı. Dışarıdan buraya köylüler ııelir, teıırifat perverliğinden «siz önden buyu

tahta, tuğla çivi haline sokuveriyor. hamal1ık ederlerdi. Bu hamallardan her runuz aman ıiz önden buyurunuz» diye 

Vakıa Beylerbeyinde hiç bir zaman biri bir evin, bir yalının selamlığında ya• nezaket yapmalarından, vapur iskelede ge• 

Boğaziçinin o efsane olan masal ilemleri tardı. Orda da misafir edilirdi. cikirmi~. Fakat ıimdi eski Beylerbeylilerin 

yapılmamıştır. Buradaki en büyük eğlen· Halbuki ailelerin hayat tarzı değişince yüzde onu kalmadı. Büyük yahlar ve ev· 

celer haremlerden haremlere, selimlıklar- hiç birimiz evlerimizde fuzuli bir hayat ha- leri çartı esnafı aatın aldı. Bir kısmı an-

dan sellmlıklara yapılan husuıt ziyaretler rındıramaz olduk. Bu suretle onlar da bu- kazcıya satıldı. Bunun için herhalde şirket 

ve hususi eğlentilerdi. Çünkü Beylerbeyi ıada ev yaptırarak, yahut küçük evleri o- vapuru kaptanları burada gecikmezlern 

ötedenberi çok zenginlerin ve vükelanın da, oda tutarak köylerinden ailelerini 1ıe· _ Sizce Beylerbeyinin bu kadar rağ-

<;ÖNÜLİSLERİ 
Hastalıklı 
Bir Kız 
«29 yaşındayım. Yedi ay evvel ev

lendim. Fakat evlendikten sonra aldı· 

iım luzda mühim bir hastalık olduğu 
ıneydana çıktı. Şimdi hastanededir. Bu 
hastalık ayrılmamız için kMidir. Bo • 
tanına için mahkemeye de müracaat e
pilmi,tir. Ben timdiden başka bir kızla 
nişanlanmak istiyorum. Fakat öiren -
diiime göre mahkeme ayrıldıktan son • 
ra da barışmak için bir ıene mühlet ve
rirmiş. Ne yapayım? 

İstanbul: O. Dertli 
Boıanmak muamelesi uzun sürer. Kı· 

sın hastalığı ıebebile boıanınca mahke· 
menin aynca bir sene barııma mühleti 
vereceğini zannetmiyorum. O kayıt ge. 
çimıizlikten mmevellit boıanmalar için-
dir. Fakat ba~anma tamam olmadan 
nifanlanmaylınız. Mahkeme karannın 

ne kadar süreceğini bilemezsiniz. Ni • 
pnlılık hayatınız senelet"ce sürer, bir
birinize bıkar ve evlenmeden aynlırıı

nız. 

Turgutluda H. K.: 
ikiniz de reıit sayılırsınız. Aileleri • 

nizin müvafakati olmadan da evlene • 
bilirsiniz. 

* : 
(C. M.) e: 

Evlenmeden çocuiu tannnanız, tescil 
etmeniz mümkündür. Kanunda buna 
dair muhtelif kolayhklaı' bulacaluuuz. 

Fa.lı:at bu, o kadar sevdiiinizi söyledi • 
iiniz çocuiunuzu bapalannm gözün • 

de gayri mqru bir münasebetin mah· 

sulü olarak tanımaktan menetmez. Ma
demki iki taraf ta mutlaka ısrar etmek-

tedir. Peki diyelim, fakat kanunen bir-

leıip çocuğu metrulqhrdtktan sonra 

aynlma.k ta mümkündür, hem zaman 

en iyi nasihatçidir, bakalım bu muvak

kat birleımeden sonra ne olur? 

* Bandırmada K. R.: 
Kız size kendisini pahalı satmak b.. 

tiyor, onun için iltifat etmekte nazla • 
cuyor. Yoksa onun bu hareketi sizi ııev-

bıediiine delalet etmez. TEYZE 

betten düşmesinde en birinci amil umumi 
harbin hayahmızda yaphğt değ?şikliktir 

değil mi, diyorum. Başka sebep yok mu? 

- Var. Mesela şirket vapurlarının ba
halılığı, eskiden hayat başka türlü idi. Ai
leden yalnız bir erkek İstanbula işine gi

der, dönerdi. Halbuki şimdi kadın erkek 
herkes çalışıyor, çalışmazsa da şehre ini-

yor. Bin tane ihtiyacı var ..• Bu vaziyette 
beş kişilik bir ailenin vapur ücretini clüııü

necek olursak, bunun aile bütçesinde ya

pacağı rahneyi hesaplamak lazım. Bir de 

orta mektep ve liselerin bulunmaması o da 

mühim i§ ••• Yoksa Beylerbeyi kadar havası 

1ıüzel, manzarası iyi, harikulade bir yer 

nerede var? 

Gülüyor ve: 

- Mesela bu sahilde tramvay yahut O• 

tobüs i;ılese, diyorum, herhalde o da bu

raların yeniden rağbet bulmasına tesir e

der. Belki ıirket te masrafını çıkaramıyor· 
dur. Belki biletlerin ücretini düşüremez ... 

içini çekiyor: 

- Ah eski Boğaziçi, diyor, onu yeni
den bir ihya etsek o zaman sen turist a· 
kınını gör ... 

Bu sözlerle bebekleri pml, pırı) yanan 
filiz renkli ııözlerini kısarak düşünüyor. 
Boğazı çökmekten kurtarırsak memlekete 

akın edecek tutiıtleri tahayyül ediyor, 
galiba! 

Suat Dervif 

Hint denizinde inanılmıyacak bir hadise 

Bir cana var bakır bir 
kürre içinde tetkikat 
yapan iki ilimi yuttu 

,.. 
Alimler canavan kusturmak sureti le 

bir mucizedir ,, kurtuldular, "Bu 
Hind denizinin dibinde mukaddes' 

tarihlerin yazdığı Yunus Aleyhüsse -
lam vak'asına benzer bir hadise geç -
miştir. Yirminci asrın Yunus Peygam
beri vaziyetine düşenler deniz dibinde 
ilmi tetkikat yapmakta olan iki alim -
dir. 

Deniz mütehassıslarından Cim Lau-

1 sing ile genç muavini her türlü fenni te
sisa~ ihtiva eden bakır bir kürre için
de Seylan adaları civarında denize in
mişler, bu kürrenin içine de kendile -
rine yetecek kadar oksijen almışlar, 
kürreyi baQ-ladıkları bir gemi ile de dai
mi muhabere için icap eden tesisatı vü
cuda getirmişlerdir. 

Geminin güvertesinde Mis Boti Alli
son muhabere cihazını daimi surette 
kulaklarında tutmak ve mütehassıs 
tarafından deniz altından verilen iza-

sağ salioı 

diyorlar 

hatı saniyesi saniyesine Kaydetmek yi bırakmamıştır. Bir saat sonra da ki.it• 
emrini almıştır· reden ancak bir saatlik oksijenleri k3 l• 

Mütehassıs beş dakika muhabere in- dığı bildirilmiştir. Bu andan itibaren do 
kitaa uğrarsa balonun olanca süratle gemiden gayri mahsus bir şekilde küt ' 
yukarı çekilmesini de bildirmiştir. renin çekilmesine başlanılmıştır. 

Mütehassıs ile muavıni bakır kürre• Kürre yavaş yavaş deniz sathına çı ~ 
nin içinde ve denizin 9G7 yarda derin- karken gemi birdenbire bir kere dahi 
fiğinde dolaşırlarken güvertedeki Mise sarsılmış ve kürreden de şu sesler işi • 
su satırları kaydettirmişlerdir: tilmişti: 
' - Dag" aibi müthiş bir deniz cana· kB" 

• - Kurtulduk, kürreyi süratle yu . f 
varı üzerimize doğru geliyor. e-ğer bizi rı çekinizi Ve mütehassısla muavın 
yutarsa boğulmamız muhtemeldir. süratle denizin sathına alınmış1ard;,O 

Lausingin sesi bundan sonra bir • Anlattıklarına göre deniz canavarı 3~ 
denbire kesilmiş, kürrenin merbut bu- yarda yüksekliğe kadar yüksehniştı.t• 
lunduğu vapurda da müthiş bir sar - Burada suların tazyikı azaldığı jçııı 
smtı hasıl olmuştur. Bunun üzerine kürreyi daha fazla içinde tutmıya ti' . , 
Mis Allison balonun yukarı çekilme- hammül edemtmiş, kusmuş ve denı 
sini emretmiş, bu emir kürreden de işi- zin derinliklerine dalmıstır. Mütehas ' 
tilmiş ve mütehassıs: sısla muavini kurtulu~larını ınuciıd 

- Sakın ha, çekmeyiniz emrini ver- addetmektedirler. 
miş ve şu izatıatı kaydettirmiştir: 

- Deniz canavarı bizi yuttu •imdi 
ucu bucağı bulunmaz bir cismin için
deyiz, eğer kürreyi çekerseniz gemi ile 
kürre arasındaki bağlar kopacak ve 
biz mahvolacağız. Bırakınız bu mahluk 
serbestçe hareket etsin. 

Geminin kaptanı bu emre itaat et
miş, geminin deniz sathındaki seyrini 
deniz dibindeki canavarın hareket -
)erine uydurmuştur. Gemi bir ıaat bu 
vaziyette kalmış, deniz r.anavarı kürre-

Olçu Ve Dartı Muayenesi 
' Ölçü ve tartıların yıUık muayene 

lerine ve damgalanmalarına devaJJl d 
dilmektedir. Beyoğlu muayene heYdd 
dünden itibaren Taksim mıntakasıll d 
Taksim nahiyesi bina~nda çalışırııY 
başlamıştır. . . , 

Kadıköy grupu da bugünden ıtı~, 
ren Kızıltoprak nahiye merkezinde çıt 
lışmıya başlıyacaktır. 

On İngiliz lirasına 
adam bir '"' SUDi 

. ~ 
Londranın büyük fabrikalarının bi- r dis te makineden bir fare icat etnı•Ş 

rinde simdi her biri on İngiliz liraıun- tir. e 
dan d~ha aşağıya mal olan yeni bir Elektrik cereyanı ile tıpkı bir fat e 
Roboto vücuda getirilmiştir. Bu yeni gibi hareket eden bu makine en d3 t ~ j 
Robotun mucitleri Moskova fen ens- geçilmesi mümkün olmıyen yerle', 
titüsü azasından Franç Sigger ile İvan hakiki bir fare gibi geçmekte ve ş.aY' 
Mortov'dur • nı hayret marifetler yapmakta i~:_~ 

Bu iki fen adamının tam on sene 
uğraşarak meydana getirdikleri bu ye
ni Roboto fabrika amelelerinin bütün 
vazifelerini yapmakta, telefoncu kız
ların işini de görebilmektedir. 

Şimdiye kadar yapılan Robotolar 
elektrik cereyanile hareket etmekte ol
dukları için kullanma ve iıŞletme mas
raflara pahalıya mal oluyordu. Halbu
ki bu son Roboto su tazyikile hareket 
etmekte olduğundan günlük masrafı 
yarım fıçı sudan ibaret bulunmakta -
dır. 

Gazetelerin yazdıklarına göre bu i
ki mühendis yakında Rusyaya gide
rek icatlarını Sovyet hükumetine 
tevdi edeceklerdir. 

Yine gazetelerin yazdıklarına göre 
Smit isminde bir Amerikalı mühen -

..__...... ••• ~ .............. 1 • • .- ..... 

~Son Postah 
tr . ti.AN F1A TLARI 

J - Gazetenin esas yazısile 
bir sütünün iki ıatın bit 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir ıan • 
tim ilin fiatı §unlardır: 

n 1fa aayfa sa:rfa Hyfa Dli;'t~;r: 1 2 3 5 prler •::,.....--
1----H·---11---11-- ::....- 30 
400 250 200 100 60 ..... 
Kr'" J:\.rı. Kr,. Krto 1' _1!,.::,....- ,__ 

3 B. . d t•ı ı'8) - ır santim e vasa ' 

4-
kelime vardır. 

İnce ve kalın 
tutacakları yere 
santimle ölçülür. 



• 



• fa"ni tetrıa<a ,, l\o. 2d YAZAN: KADIRCAN Kafh 

Venedik gemileri, Mesinada, Türklere 
hücum için toplanıyorlardı 

Hatta bunlardan iki bin kiıi-J mirli kalma71 aklına ıığdıramıyor· 
lik bir müfreze Kamillo kumanda • du. 
ıında Türk ordusu üzerine aert bir Venedik amiralile görüttü: 
çıkıt yapmıf, iki taraf araımda kan- - Gemilerinizin askeri çok ek • 
lı bir boğuıma olmuıtu. V enedikli • siktir. Bu ekıiii lıpanyol aıkerle • 
ler bir çok ölü bırakarak kaleye kaç- rile tamamlamaY. dütünüyorum. 
mıılaraa da kalenin de alınmak ih - Dedi. 
timali pek zayıftı. Çünkü Türk or- ihtiyar VeMdik amirahnın beyaz 
dusunda Korfu gibi zorlu bir kale-

0

aakalı titrer ıibi oldu. Gözleri par· 
yi dütürecek derecede büyük toplar ladı: 
yoktu. Zaten gerek donanma ve ge- · B y d'k umh · t• • • - u, ene ı c urıye ı ıçın ! 
rek ordu Adriyatik kıyılarına doğ- .. k t cak b" d' K b l 

w yuz ızar a ır teY ır. a u e-
ru yapmıt oldugu akında epeyce d ı' em em. 
yorulmuş~. Hem dinlenmek, hem B . h be • k ı 
d 

. • . - u vazıyette ar gıtme te 
e ekııklerı tamamlamak ıerektı. lm y k d" .• ek · d 1 

D.. d 
1 

M . d o az. o aa ovuım ten ıız e ı 
uıman onanma arı esına a top- k . • , 

1 d kt 
.. h . T"" ki vaz mı geçme ııtıyorıunuz. 

an ı an ıonra fUP eaız ur er 
üzerine geleceklerdi. O zaman do- - Her an dövütmek için hazırım 
nanmanın ekaiksiz ve askerin de ve buraya bunun için ıeldik 
dinlenmit olması lazım geliJordu. - Madem ki öyledir, eemilerde 

Müezzinzade Ali Pata Korfu • ihtiyaca yetecek kadar asker olma

dan bir çok eıir ve mal aldıktan dan dövüımenin mümkün olmadı • 
sonra askeri ıemilere Jiildedi. Par- iını da kabul edeniniz elbet ••• 

I'& limanına girdi. Bu ıırada lıtan- Venedik amiralı İlter iıtemez fU 
bul dan bir emir geldi. Bunda Ma • cevabı verdi: 
goaanın da zaptedildiği bildirilmek- - Şüpheıiz ••• 

le beraber düıman donanmasının - O halde gemilerinizin eksiğini 

POST~ 

kıyılarımıza aaldırmaıına meydan tamamlamak için benim ileri ıürdü- Bir kaç gün evvel emprime g"'..ce tu
verilmiyerek üzerine sidilmeai ve jüm fikirden daha iyi ve kolayını aletlerinden bahsederken; emprimenin 
muharebe edilmesi yazılıyordu. biliyorsanız derhal yapmağa hazır bu sene her cins elbise için kullanıldı· 

Mevsim, sefer dönütü zamanıydı, bulunuyorum. ğını söylemiştim. 
bu yüzden donanma Parıada bu • Venedik amiralı Venediğe kadar Bugün de size emprime tayyörler-

lunduğu ıırada Rumeli timar ve giderek aaker almanın imkinıızlı • den bahsedeceğim; 
z t b l 'l k l · k d' Emprime tayyörler bu baharın en 

eame ey .erı e as er erı en ı g'" ını inkar edemiyordu. Bunun için ti k büyük bir yeniliğidir. Fakat tayyörler 
yur arına l'ltme üzere ayrılmıt bu- verecek cevap bulamadı. k k d ı· 1 l d B için sık dokunmlJr' ve üçü esen ı 
unuyor ar ı. u yüzden donanma- Ba•kumandanın teklifinı· kabul k I d k" k d ~ emprimeleri seçme azım ır ı, ar-
aki asker ıöze çarpacak kadar a- etmeg'" e mecbur oldu. 1 k h' · · · zalmı§lı. şıdan yün Ü umaş ıssını versın ve 

( Arkası var ) oldukça klasik görünsün. 
Bir meclis toplandı. Konuıuldu .............................................................. Resimdeki emprime tayyör yeşil 

ve fU karar verildi: Beyoilu Sulh S.. yucanlığmdan: kırmızı beyaz ve siyah renklerdedir. 

A b b 
Alia ... e Vaha ve Arıelus ve Arusyak d d'k'I · 

gri oz eyi Mehmet Paaa alt- Kalın kumaştan ve üz ı ı mış • 
r- ve Yervant Yazıcıyan ve Kirkor Tanilyan 

mıı kadiri'& ile Koron limanına l'İ· ve O..nna'nm müıtereken mutasamf olduk tir. M. F. 
decek ve oradaki Mora sipahilerini lan 14,000 on dört bin lira muhammen 
getirecek. Diğer kuvvetler de ine • ,kıymetli Pangalbda Poyraz ve Kaya ao· 
bahtıya giderek eksiklerin tamam • .kaklannda caki l, l mükerrer 1 mükerrer 
!anmasına çalııılacak ve dütman ve yeni 23, 25, 63 ve Kaya aokağında 
donanmaıı hakkında alınacak ba • 63 numaralı altında 2 3, 25 numaralı iki 

b l 
dükkanı müştemil Onnik.yan apartımanı· 

er ere göre ne lazımsa 1apılacak- nın tamamının izalei ıüyuu için açık arttır· 
tı. maya konulduğundan Bir Haziran 936 ta· 

27 agdanberi 
Uyuyamayan 
Hintli tacir 

Meainadaki hıriatiyaa donanma • rihine müsadif pazartesi günü saat 1 s ten vahit Adanof isimli bir 
amda da teftiıler, SÖriİflDeler ve 16 ya kadar Beyoğlu Sulh Mahkemesi 
danıtmalar aüriip ıidiyordu. Baı yaZ&anlığında müzayede ile aatılacak· adam kendisini tedavi İçin 

Don Jan limanda toplanmıı olan tır. Hindistana gitmek istiyor 
1 - Arttırma bedeli tahmin edilen 

ıemilerin hemen hemen hepaini do- kıymetin yüzde yetmit betini bulursa o Geçenlerde Lon· 
laprak ıözdea ıeçiniji halde, ih- ıün ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde dra gazeteleri Hint 
tiyar Venedik amirah V enyeronun 1 S inci. aüne selen 16/ Haziran tarihine tacirlerinden Ram
prurundan çekinerek onun ıem.. müsadif Salı aünü aaat 15 ten 16 ya ka- jidas Bajoria' m 2 7 
lerine bakmamı§h. Fakat kendisine dar icra olunacak ve en çok artırana ihale aydanberi bir tür • 
Venedik donanmaıı hakkında ve • edilecektir. lü uyuyamadığını . 

n·ıe h b 1 k f .d. 2 - ihaleye kadar birikmiş olan mali- derdine derma 
n a er er ço ena ı ı. . . . . . . b ı k ı J ye. beledıye vergılen ve vakıf ıcaresı ile u aca o an ar .. 
Tanınmtf bir harpçi ve Sicilyanın ea-

1 

delliliye ve 719 lira 72 kuruş Evkaf taviz 20000 lngiliz lirası 
ki kral vekili olan ihtiyar müıavir bedeli mü~teriye aittir. mükafat vadettiği • 
Don Garsiya dö Tolebo ona verdiği 3 - Artırmaya girmek istiyenler mu- ni ya-z.ıyorlardı. 
raporda ıöyle diyordu: hammen bedelin yüzde yedi buçuğu nia. 21 Nisan tarihli Vahit Adanof 

t. d t · t k 1 1 b' b nüshamızda bundan bahsctmi-•:L, 
V dik l l 

• . d pe ın e emına a çaaı veya u usa ır an· ~ 
« ene p er ennın ne ere • '- · lı: b . v h Ad f . a;anın temınat me tu unu cetırmeleri ıart· Dün matbaamıza a İt ano i.smİn· 

ceye kadar fena bır halde oldukları • tır. de bir zat müracaat ederek.: 
Dl keatirebilmek mümkün değildir. 4 - Arttıına bedeli ihale günlernecİn· - Ben bu mihraceyi iyi edeceğimi dedi. 
Onların ailihları var, topları var, den itibaren bet gün iç.inde mahkeme ka. Yazıyı okudum, ben 1 3 sene kadar ev· 
fakat yalnız aili.h ve topla harbedi- a&S&na yatırılacaktuı. Ak.si takdirde ihale vel Rusyada Vladivostok şehrinde amelc
lemez. Bunları kullanmak için uker bozularak farkı fiyat zarar ve ziyan ve lik yaptım. Orada da bir çok kimseler hu· 
ıerektir. Halbuki onlarda bu yok • faiz bili hüküm müşteriden alınacaktır. talığa yakalanmıılardı. Onları ben tedavi 
tur.» S - 2004 sayılı icra ve iflas kanunu - ettim. Şimdi bu mihraceyi de tedavi et • 

nun 126 ncı maddesine tevfikan gayri mek istiyorum. 
ihtiyar İıpanyol kumandanı fUn- menkul üzerindeki ipotek sahibi alacakla- - Na81I tedavi edecckainiz} .. bir ila-

ları da ilave ediyordu: lar ile diğer ali.kadarlar pyri menkul ü- canız mı var). 
uTürkler yaman ve piıkin harp- zerindeki haklarını hususile faiz ve rnaaarifc - Hayır, ilacım yok. yalnız ona bir ay 

çi, fakat hıristiyanlar henüz ace • dair olan iddialarını ispat için ilan günün- her sabah kalkar kalkmaz bizim her gün 
"d' 1 B den itibaren yirmi gün içinde evrakı müs- yediğimiz teylerden bir teY yedireceğim. 

mı ır er. unun için hemen dütman pitelerile birlikte satı~ memuruna müra _ Bu şeyin iıımini söylemem, çünkü o zaman 
üzerine gidilmese daha uygun olur. caat etmelidirler. mesele basitleşir. Mihraceyi bu suretle 
Dütman bizim üzerimize gelsin!» Aksi takdirde hakları tapu kütüğü ile kendi nezaretim altında tutacaiım. Sa -

Hemen harbe girmek dütünceıi sabit olmıyanlar satıt parasınm paylaıı - bahleyin kalkar kalkmaz ondan ondan bir 
gerek kumandanlar ve ıerek asker- masmdan haric kalırlar. kaşık. öğleye kadar bir şey ycmiyecek. 
ler arasında gittik f ,.. • 6 - Şnrtnnme mahkeme divanhanesine Sonra öğleyin hafif bir yemek yiyecek, i· 

çe zayı cm h k · · b·ı ~ · 1 k d d b h k d d d k .. d f k t D J 
1
. er esın gore ı ecegı yere ası mıştır. Faz. in i en sa a a a ar a aç uraca . 

t~Y0.~ ~ ~ ~ kon dan genç Jk ı Ia malumat almak istiyenlerin 936/8 sa - Vahit Adanof'un sözleri bundan sonra 
a esı e u soz ere arıı uruyor, bulyıaile Beyoğlu aulh mahkemcai Baı yaz _ daha fazla garabet kesbediyor: 
kadar emekler ve adaklardan son- ğanlıima müracaatlan ilin olunur. - Efendim. şimdi bu adam odun gibi-
ra hiç kımıldanmadan limanda de- (225 70) dir. Otuz iki uyku daman birden dannut. 

Son Postanın Tefrikası: 29 

Eğer o ıün benim anam olacak şu Ay- - Eve biz haber götürürüz! 
gır . Fatma diye tahkir ettiğiniz kadın - Yok, yok, bu akşam beni a 
yetışmeseydi, belki de şimdi hem kar- din 1 
~eşi~izin kızı, hem onun arkadaşı olan - Estağfurullah amma eğer bu 
otekı kız, belki de size, ailesine ve hü- şam siz bizi kırmaz, soframızı şe 
tün si_zi tanıyanlara kartı pek fena bir dirirseniz bizi ihya etmi§ olursunld 
mevkıde kalacaklardı. Adam ayakta ille gideyim diye 

- Ne gibi? ederken Zehra tuttu, ellerine 
- Ne gibi olacak? Benim şu Aygır öpmeğc başladı: 

Fatma denilen anacığım. o gün Alla- - Kırmayın bizi bu akşam, ne 
hın o ıssız kırlarında o kızları iki serse- beş dakikacık soframızda bulunu 
rinin taarruzundan kurtardı. bakın size nasıl yalvarıyorum; siz 

- Nasıl iki eerserinin? artık yalnız Medihanın amcası 
Zehra ile anası bütün o feci mace- benim de amcamsınız. Sizden çok 

rayı nöbetlcte nöbetleşe anlatmıya baş- ca ederim. yemekten sonra gide ' 
ladılar. Ana kızın anlabşlarındaki o de- Hem giderken evinize kadar ben 
rin samimiyet. herifi ideta manyatize önünüzde fener çekerim f 
etmi9ti. - iyi amma kızım, evdekiler n 

Bir aralık, merdiven basamağında bu geç kaldı acaba? diye merak edip 
sahneyi eeyretmekte olan Ali Beybaba: ra düşerler. 

- Bana, dedi, biraz müsaade, ben - Siz evinizi tarif edin, ben 
azıcık yukarıya çıkıyorum, beyefendi oraya haber veririm, beyefendi 
giderken haber verin de gelip selamet· geç gelecek 1 derim. 
leyim 1 Fatma atıldı: 

Adam buna razı olmadı: - Y oo senin gitmen fimdi 
- Yok. dedi. yabancı bir erkeğin sebet almaz, bekçiyi gönderirizl 

kadınların yanında yalnız kalması... Zehra bekçiyi çağırmak için 
- Yok efendim, yok; yok beyim, fırlarken kocaaı Ahmet elinde 

yok ... Biz öyle teYlere aldırmayız; bi- larla kapıya dayandı. 
zim kadınların da erkekten hiç farkları - Nerede kaldın bu vakitlere 
yoktur.Eğer arzu buyurursanız, hep bir Ahmet? Yataı okunalı yarım saat 
likte yukarıya çıkalım, hem bir acı kah- du 1 
vemizi içmif. hem de burası pek sıcak, - Ne yapalım, vapuru kaçırdlk-
yukarıda biraz hava almıf olursunuz. tanı ezanına kadar Boğaziçindeki 0 

Adam buna gene itiraz edecek oldu. hela çalıştık. Tam iskeleye gel ·
Fakat o çoktan yumuşadığı için Fatma zaman vapur kalktı, bafka vapur 
ile kızı kollanndan tutarak kendisini ledik 1 
zorladılar: Zehra Medihaların üç mahalle 

- Haydi beybilader, haydi beye - evlerini kocasına tarif etti: 
fendi amca, rica ederiz, kırmayın bizi, - Haydi, dedi, çabuk fırla, bd 
biz öyle sizin düşündüğünüz aşağılık fendinin biraz işi çıktığını eve geÇ 
insanlardan değiliz; fakiriz, kenar ma- ceğini, merak etmemelerini söylel 
halleliyiz amma gönlümüz kibar. vic- Yemekte Mediharun amcası 
danımız paktırJ gençlik maceralarının tatlı tara 

Beş dakika sonra hepsi birden hah- açtı; artık bunları öyle ballandıra 
çe üstündeki serince odaya kurulmuş - landıra anlatıyordu ki Fatma Hanıd 
lar; Zehra babalığının rakı tepsisini de bir: 
de oraya getirmişti. - O halde bugünkil gençleri 

Macera en hurda noktalarına ka- lamıya hakkınız yokr 
dar anlatıldıktan sonra Ali Beybaba Demek mecburiyetinde 
başını sallı yarak: Bir ara, kadın, biçimine getirdi: 

- Yaaa ... dedi ... işte böyle Vehbi- nın lafını tekrar açtı; onu bir çok 
nin kerrakesi beybilader r hettikten sonra misafire: 

- f yi amma, bana büsbütün başka - Adresinizi lütfedin de, 
türlü anlattılar da... nu bir gün size aöndereyim, elin~ 

Ali Beybaba: sün 1 
- Korkarım bu sefer de Aygır F at- - O da olur inşallah 1 

ma ile km, dün aqam ailem etmif, kal- - inşallah olur o başka l f ~ 
lem etmİf, rakılarla. bİİalarla, envai cuğu bir gör9CDİz naaıl bir insaO 
türlü cilvelerle, şaklabanlıklarla kızın dı olduğunu derhal anlaraınızl 
amcasını da kandınp kendilerine ben- - Siz bu çocuğun anasını, 
detmif 1 diye çıkarmasınlar! tanıyor musunuz, bu çocuk lr.i 

- Ey, derler mi derler. birader. der- sidir, babası necidir, anası JWndir• 
ler mi derler 1 diai ne iş yapar~ 

Elin ağzı torba değil ki büzesin! - Ana11nı babasını henÜZ 
- Size demindenberi bir tek ol - yoruz. bten ben kendisini bir o 

ıun rakı ikram edemediğimin aebebi bir de ondan aonra biraz görıı> 
de bu değil mi? Bilmem zatıaliniz de Galiba babası orta halli bir ak ~ 
kulanır mısınız? ( Arlt~ 

- Arasıra yapındırırı~ t. . .. H·ı" I takımı Bursa~ 
- Eh. şaye!_yarm aynı ıftıraya ug· ı a . • 

ramaktan korkmazsanız dolapta ihti- gıdıyor 
yat rakımız bulunur. 1 ve 3 Mayısta Buruda iki rn 

- Yok teşekkür ederim! Bu akşam yapmak üzere Hilal futbol takırtıl 
k 1 1 

' ya gidecektir. Maçın biri AcarsP0
' 

asın 

D k ba k 1.._ .. • mıyla yapılacak.tir. 
_ eme ş a aa.,..-ma soz ven • Me.simin tir Atletian ,,_, 

yorsunuz! 
- Belki o da olur inşallah! 
- Şu halde kızım Zehra, haydi ye-

mek ıofrasmı hazırlayın, bakalım 1 
Zehra yemeği hazırlamıya giderken 

Medihanın amcası da kalktı: 
- Artık bana da müsaade 1 

Mevsimin birinci atletizm 111 

Cumartesi günü Galataaarayla. 
apor takımları arasında Taksim 
munda yapılacaktır. 

4001 Müsabakalar 100, 200, d....,. 
1500, 3000. Koııular, uzun, üç a ıOO 
sek, amk, cirit, gülle, disk ve .. " ifti'• 
rak yanılan olarak kabul ecfilrtı Fatma ile Zehra: 

- Nereye. kabil değil aalıvermeyiz, Adapazarmda rnaç 
bu ak,am birlikte yiyeceğiz. fzmit (Özel) - Adapazarı l bit 

- imkanı yok, evde merakla sofra ı· du ile lstanbul Hilal futbol takırtı1 dl 
başında beni bekliyorlar. yapmışlardır. ldmanyurdu 4 -

1 

Zehra: olmuştur. 

mantar olmuştur. Malumaliniz uyku da • 
marları yürek başında toplanır!. Bu da · 
rnarlardan birine uyku mikrobu girdiği 

için diğer damarlan da körletmİftir. İtte 
ben bu mikrobu geberteceiim- Mihraceyi 
bir ay içinde yaYaf yavq eski haline dön· 

et "'_,. 
dihccejim. Mihrace beni da'V . fil 

· Kalk.. aideritP" 
paıamı versm, utaya .,. . .,-
içinde mihraceyi tedavi eder1111

' a ısız 
2 O bin İngiliz lir asanı alır, yıırıs;;:. 
yansını da kendime ayırırııtl· k.il~ 
le de bir apartıman yapurır. çe 
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10 Sayfa SON POSTA: Nisan 28 

OLUM MAM~ASI İtalyanlar, Şimalde tekrar 
taarruza geçti Boğazlar meselesi ve Avrupa matbuatı 

(Baı taralı 1 inci •aylamızda) (Baı taralı 1 inci •aylamızda) vardır. 

" Son Posta ,, nın tefrikası ı 66 Yazan A. R. Şimalde Bir Müsademe «Türk hükumeti Loznn muahedesi- Yunan filosu ise iki eski kruvazör 
Desaie, 2 7 {A.A.) - Dessie' nin cenu- · · d d l 1 J 

Cemil, kendisini, gözlerini bağlayan 
iki kişinin mukadderatına teslim etmişti 

nı ımza e en ev et erden bu muahe- ile talyada yapılmış altı yeni, dört eı· 
bunda motörlü İtalyan koluna gayri mun- d 1 T İ 

en n ürkiyeyi stanbul ve Çanakka- k' torpı'doda v ı? de 'z altı gemisin· tazam küçük bir Habot kuvveti taarruz ı n e v nı 
d • le boğazlarını tahkimden meneden den ibarettir. Fakat dört torpido ile etmi§ ve kısa bir müsa emeden sonra Ha-

beşler dağıtılmııtır. maddelerinin kaldınlması için müza- dört denizaltı gemisi daha ısmarlamak 
Adiaababaya Atılan Beyannameler kereye girişilmesini istedi. Bu istekle niyetinde olduğunu bildirmi§tir. 

Diye mırıldandı. - Orada, seni bekliyen iki kişiye * rastgeleceksin. 
Adiaababa, 2 7 (A.A.) - Bir Jtalyan Boğazlar meselesi diplomasi faaliye - lf 

tayyaresi bu ıabah Adiaababa Uzer.inde tin Ön safına geçmiş oidu. Ankara hükumeti Lozan muahede· 
uçarak rnarepl Badoglio imzalı aıağıdaki O buna alıfıktır. Avrupa ve Asya sinin tadili talebini gayr:t dürüıt bir Kış gelmitti. Artık o, her şeyi ka • - Ala. 

eıp kavuran sıcaklar geçmişti. Günün - Bu iki kişi, senin gözlerini bağ -
en sıcak zamanları bile, ılık bir hararet lıyacaklar. 
içinde geçiyor; hava, lstanbulun son- - Gözlerimi miL 

mealde beyannameleri atmııtır: yollarının birleştikleri noktada kain o- şekilde yapmış, ve bu talebi yapmak 
Şoa milleti, beni dinle: lan İstanbul, Akdenizi Karadenizle için de zamanı çok maharetle ICÇlllİt 
Ben, muzaffer İtalyan ordusunun ba- birleetiren dar geçide cl'in hakimdir tir. İngiltere talebi işmizazsız ka'lı)a · 

ıındayım ve allahın yardımıyla Adisaba. ve bu geçidin ehemmiyeti de Karade- mıştır. Maamafih ihtiyath bir duruın 
baya geleceiim. Necaıi, esas ordusu ve nizde sahili olan milletlerin tabii kay- muhafaza etmektedir. Şarki Akdeniz· 
askerleri ile beraber ölmü§tür. Bize karıı naklarını işletmekte gösterdikleri geli· de büyük menfaatlere malik olan. 
yola çıkardığı ihtiyat orduları da yok edil- . . b . d k d hatta"' bu"yu"k hırslar beslemekte bulu· 
miıtir. Gondar, Sok.ota ve Dessie bizim şın nıs etın e artma ta ır.» 

bah~rını andırıyordu. - Evet .. Gözlerini bağlıyacaklar. 
Bır perşembe günü idi. Birdenbire Artık onlara tabi olacaksın. 

k.ap~ aç~l~ış: Seyit lbrahim Efendi içe- - Bu adamlar beni ne yapacaklar}. 

rı gırm~ştı. . • . - Seni bir yere götürecekler. 
Cemıl, elındekı defterı, yanındaki - Sonra}. elimizdedir. Vu mecmuası bu mukaddimeden nan İtalya ise çekingenlik göstermek· 

mas~n~n üstü.ne atmış; ayağa kalkarak - Orada, iki kiti ile görüştürecek-
eJlerını lbrahım Efendiye uzatmış; ol- ler . 

Bu beyannamelerle Habeı milletini se- sonra Boğazların tarihini yaparak sÖ· tedir. Rusyaya gelince, bu devlet 18 • 

J&mlıyoruz. Ben hıristiyan Habeı milleti- zü büyük muharebeye getiriyor, bo- rih surette terviçkardır. Romanya ise 
nin mahvını istemiyoruz. Biz, sulh ve me- ğazlara girilemediğini anlatıyor, niha- tamamen aksi fikirdedir. Bulgariatan
deniyet getiriyoruz. aranızda kavga ederek yet Lozan muahedesinin boğazları aç- da, Akdeniz mahreci istemek için bun· 
kan dökmeyiniz. Cephede olan sizler tığını, maamafih bu muahedenin de dan istifade edilmekte, Atina da Yu· 
memleketinize dönünüz. Harp yapmayı· Karadeniz devletlerinden en kuvvet - nanistanın da gayri askeri hale ifrai 
nız. tarlanızı sürünüz ve ticaretinizle meı- 1i filoya malik olanının kuvvetinden edilmiş olan adaları tahkim etmesi ... 
gul olunuL Umumi emniyete bakan polis daha üstün bir kuvvete malik bir filo- zım geldiği söylenmektedir. İfte uınu-

dukça dü~gün bir Yemen arapçasile: _ O, görüşeceğim adamlar hakkın-
•w-:- ~7:1~ d~stuml .. Artık beni, iste- da bana şimdiden malumat veremiye-

dıgı~ gıbı ı,?1tıhan edebilirsin. ceksin değil miL 
Dıye bagırmıştı. _ Arzettim. Maalesef, hayır. 

lbrahim Efendi, Cemilin uzattığı elle- - Onların kim olduklarını orada 
rini kendi ellerile kavradıktan sonra; öğrenebilecek miyim L 
gülerek: - Belki evet .. Belki hayır. 

- İmtihan.·· Evet... İyi söyledin Cemil, ayağa kalktı. Ellerini sada -

ve diğer teıkilata kartı koymayınız. yolla- • • · · · •w • · .. m"'ı polı"tı'kada yenı' bı'r me• ... le dahal» nun ıçerıye gırmesını menettıgını soy- .... 
rı bozmayınız ve orduma mukavemet et- * 

lüyor, bu münasebetle de filoları mu-
meyiniz. Bizim, sizin hayatınızda, malınız- k A · 1 h kk d F • _.., 

ayese ed. d' k' ynı mese e a ın a ranaızuau.-da, paranızda gözümüz yoktur. Fakat e- ıyor ve ıyor ı: J .ı .. Cemil Bey. Öyle zannediyorum ki .•• kor pantalonunun ceplerine sokarak 
Hakikaten bir imtihan geçireceksin. dolaşmıya başladı •.• Ve sonra, İbra- ((T .. k" · l b' tan h tt meşhur llüstrasyon mecmuas1 u-ğer orduma mukavemette bulunur ve yol- ur ıyenın yanız ır e a ı 

lan bozar iseniz, o zaman İtalyan kolları harp gemisi vardır, 23,000 ton büyük- şunları söylemektedir: - Arapçadan değil mi}.. him Efendinin önünde durarak: 
- Yok canım!.. Artık, tam bir Ce- - İbrahim Efendi 1.. Bu imtihan, merhametsizce atılacak İtalyan tayyareleri lüğündedir. Adı Yavuzdur ve 1927 ıe- <eTürk talebi, yeni vaziyetlere te • 

üzerinde kital yapacak nesinde modernleııtirilmiştir. Türki - vafuk etmeyen muahedelerin tadilini ve yaşayan T 
belli gibi konuştuğuna eminim. bana ne kazandıracak} ... 

- E, şu halde .. Bu imtihanı ne gi- Diye, mırıldandı. her ICY yok edilecektir.• yenin bundan başka iki eski kruvazö- derpiş eden Uluslar Kurumu nizaınna" 
Şimalde.ki Kuvvetlere 3000 Kamyon rü, dört torpidosu ve bet denizaltı ge- mesinin 19 uncu maddesi mucibincd 

Refakat Ediyor misi mevcuttur. Rusya İ!e hissedilir gayri kabili muaheze bir tekilde .erd" 
bi peylerden vereceğim}.. İbrahim Efendi, omuzlarını kaldır -

- Hele biraz daha acele etme. Onu dı. Uzun bir nazarla Cemile baktı ... Ve 
da öğrenirsin. 0 da tıpkı Cemil gibi, dudaklarının a-

- Ne zaman}.. rasından: 
Asmara, 2 7 {A.A) - Alman haber derecede daha kuvvetlidir 1930 yılın- edilmiştir. Bir devletin bu 19 uncd 

alma bürosunun husust muhabirinden alı d T'" k" ·ı t w l ·· · maddeye resmen müracaat etmesi ilk 
- iyi bilmiyorum. Belk~ bugün .. 

Belki yarın ... Belki de, iki saat sonra .. 
- İbrahim Efendi! .. Vallahi, olur 

fey değilıtin •.. Bilmiyorum. Anlamı
yorum, nasıl oldu da, beni kendine bu 
C!erecede bağlıyabildin ... Ben kendimi, 
hiç bir tesir altına girmiyecek bir mah
luk zannederdim. Fakat sen ..• 

İbrahim Efendi, birdenbire Cemi -
lin sözünü kesti... tatlı, yumuşak, mü
easir bir sesle cevap verdi: 

- Bunu, ciddi mi söylüyorsun, Ce
mli Bey} .. 

- Sormıya hacet var mı, azizim) .. 
Ben ; kafamın içinde doğan her fikri, 
derhal yapmıya alışmıf bir adamdım. 
Halbuki; buraya geldim geleli ne dü
tündümse, ve sana ne söyledimse .. 
Sen, hep bu dütüncelerimin karfısına 
dikildin. Hele dur ... Sabret .. Bu me • 
sele düşünülecek şeydir; diye beni ya
pacağım şeylerden menettin... Bak 
İfte timdi de, bir İmtihan geçirecek -
ıin; diyorsun. Fakat bu imtihanın ne
den ibaret olduğunu söylemiyorsun. 
Beni, merak içinde bırakıyorsun. 

- E, hadi.. Seni biraz m~raktan kur
tarayım. 

- Kurtar, Allah aşkına. 
- Efendim 1.. Bu imtihanı, ben ya-

pacak değilim. Bugün Cebelden iki zat 
gelecek. Onlar, seni görecek. 

- Kim bu zatlar} .. 
- işte .. Gene, sabret diyeceğim. 
- Niçin).. 
- Çünkü, onların kim olduklarını 

timdiden söylemiye mezun değilim. 
- Hay, Allah ... 

- Canım, çok değil... Dört buçuk ay-
~ır, her sözümü dinledin. Bir gece, ya· 
hut bir kaç saat daha sabredemiyecek 
misin? .. 

- Ne yapalım ... Edeceğiz. 
- Ala ... Şimdi sana niçin geldim; 

biliyor musun? .. 
-Hayır. 

- Şu halde söyleyim... Bu gece, 
yat&ı ezanı okunurken, buraya genç 
bir Cebelli gelecektir. 

- Evet. 
- Henüz; on yedi, on sekiz ya,la

nnda olan bu Cebellinin adı, Salihtir. 
- Evet. 
- Salih sana, 

rola verecektir. 
- Evet. 

(Seyit) diye bir pa • 

- Bu parolayı. alır almaz, kendisi-
ni takip edeceksin. 

- Sonra? .. 
- Onunla bir yere kadar gidecek -

sın. 

- Evet. 

(Arkası var) 
1 . 1 

f • a ur ıye ı e yap ıgı an atma uzerıne 
nan te sız le gra : d f k' 1 k d Al bu ela• 

0 .. .. b" k d (Yavuz) un muasırı olruı Commun e ava ı oma ta ır. manya 
bir kut ~ç . 

1~d amyobn an müteşekkil de Paris zırhlısını Baltıktan Karade • kikaya kadar bizi muahedelerin bir ta• 
o easıe en cenu a doğru yola . . . . B d ha k .. fi l k f h' · _L!1 ... - a• 

k nıze getırmlı::tır un .... f a dort ra ı o ara es ıne ve emrı v~u .... ... • 
lzmir limanında 

kazası 

çı mııtır. Bu kol, birkar ·· l D · T • ..ua 
» gun evve cssı- k .. .. ed' k" "d 20 l B · tt d -'- olo· eden hareket etmİt Ve old k .. , I rUVazOrU, y ı, Se lZ tOrpl OSU, wtırmıştı. U Vazıye e emCA .. 

ilerlemekte olan yerli müfreu çla . ~ur akt. e kadar denizaltı gemisi vardır. yor ki devletler Türk talebini göz o-
vapur ze erını ta ıp . .. . . l k bu· 

edecektir. Bu kamyon kolunda en modern Romanyaya gelınce, onun sadece nune almak ve ıyı karşı ama mec 'l· 

lzmir, 28 (Telefonla) - Bu gece 
saat dokuzda limanımızda bir kaza ol
muttur. latanbula hareket etmek üzere 
demir alan Yılmaz vapuru ansızın çı

kan fırtına yüzünden mendireğe çı -
lanmıftır. Bu sırada mendireğe bağ -
lı bulunan hir sandal vapurla mendi • 
rel: arasında kalarak parçalanmıf, san
dalcı da ağır yaralı olduğu halde deni
ze düşmüştür. 

techizatla mücehhez bir çok kamJonlar dört torpidosu ile İtalya tezgahların • riyetindedirler ve Ttirkiyeye bu ,ekı 
ile küçük tanklar bulunmaktadır. dan henüz çıkmış bir denizaltı gemisi de cevap vermişlerdir.H 

Askeri Muharririmizin 
m ütaleaları Bütün Afrika ltalyaya karşı silahlanıyor 

(Baı taralı 1 inci ıaylamıda) 
tiğini eöyliyerek «harp için hazırlanıyoruz. Bunlar lüzumlu tedbirlerdir· Ce
nubi Afrika ancak kendi' istiklal ve hürriyetini koruyacaktır.» demİf ~ 
bu tedbirlerin İtalya - Habqp harbi ile alakası bulunmadığına ipret etınlf" 
tir. 

Derhal kurtarılan sandalcı hastane -
ye kaldmlmıt. vapur da yoluna devam 
etmiştir. Kaza etrafında tahkikat ya ~ 
pılmaktadır. 

Dün gece gelen haberler ıimal cephe
sinde İtalyanlann Deuie' den cenuba doğ
ru ilerlemeğe çalııtıldannı bildiriyorlar. 
Bunlardan birisi İtalyan yerli kolordusu
na mensup kıt'aların aDesaie'nin 60 mil 
cenubuna vardı.ldarınuı anlatıyorsa da bu 
haberde hiç bir mevki ismi zikredilme• 
mektedir. Haberin membaı da İtalyan cep
hesindeki gazete muhabirleridir. Bu itibar. 
la teyide muhtaç bir haberdir. Nitekim 
bundan on gün evvel (Angober) e vardık· 
,larını ilan eden ve İtalyan kaynakların• 
dan ıelen haberler doğru çıkmamııtır. 

Avam Kamarasmda iki sual ve cevapları 
Londra, 27 (Hususi) - Hariciye nazırı Mist;-Eden Avam KamarallJlda 

biri muhafazakar, biri amele iki meb'us tarafından sorulan iki mühim .uale 
cevap vermiştir. 

Adliye emanet dairesinde 
bulunan çanta 

Muhafazakar meb'us fU suali sormuştur: 
- Hükumet İtalyanın tecavüzüne karşı gelmek için Milletler Ceıniye • 

tinden petrol ambargosunu tatbik etmesini istiyecek midir) 

( Baf taralı 1 inci •aylamızda) Binaenaleyh ıimal cephesindeki İtal· Amele meb'usun sorduğu sual de şu olmuştur: 
- Hükumet, ltalya tarafından kullanılan zehirli gazların Süveyt bJıalıO Çantanın ihtiva ettiği eşyalar ve vesi· yan ilerleme teıebbüslerinin henüz bir ne

ltalar hakkında dünkü nüshamızda tafsilat tice vermediii anlatılıyor. Yalnız Dessie'. 
vardır. den cenuba doğru 3000 kamyonun ha-

dan geçmemesi için tecl~ir alacak mı} . . . eO 
Mister Eden bu iki suale c.evap olarak .1ngılterenın kolle~tıf ~ _.ı 

ayrılmıyacağını, mevzuu bahıs meselelerın 11 Mayısta Mılletler CeaaafP" 
tarafından tetkik edileceğini bildirmiştir. 

Bu itin ıazetelerde neıri müddeiumu• reket ettiği haberi dikkate değer. Bu kam
milikte hayretle karıılanmıştır. Çanta muh- yonlarla naklolunan İtalyan ana vatan 
teviyatının Yusuf lzzettinin ölümüne ait kıt'aları daha evvel yaya olarak hareket 
olduğunu müddeiumumilikte müddeiu- eden ve ileri sürülen yerli kolordusu kıt'. Kral F uadın sıhhi vaziyeti 
mumi Hikmet ile baımuavini Salih ve .alarını takviye edecekler demektir. İtal
muavinlerden Celalden baıka kimse bil· yanlar bu suretle ıimalde yeni bir taarruz 
mcmektedir. Bu CfYalar ve vesikalar tes· hazırlığı safhasında bulunuyorlar demek. 
bit edilince Adliye Bakanlıiına bildiril- tir. Habeılerden henüz hiç bir haber el-

(Baı taralı 1 inci .aylamız.Ja) 

«Kan deveranının yav~laması, 

mit ve ne suretle hareket edileceii sorul- rnemiıtir. g 
mevzii kangrenin ciddiletmeai yüzün
den kralın vaziyetindeki vahamet art· 
mıştır. Hastalığın uzaması, kangrenin 
devamı ve gıdasızlık kralın umumi 
vaziyetini daha gayri müsait bir hale 
getirdi.» 

mut. çanta da mühürlenerek muhafaza al· Cenup cephesine gelince: General Gra-
tına alınmııhr. ziani' nin Üç fırka ile Sasaabaneh _ O • 

Böyle münhasıran 3 kiıinin bildiği bir ,modo hattına yapmakta oldu" aggla 
· · l ·ı 1 k b gu taarruz ar ııın ıazete ere ve gazetecı ere nası a set- u Habeı mevziini aö'ktüre i 1 d' 
.•. l"k ·1 1 L d M""dd . H mem 1 er ır. tıgı a a a ı e araştırı maa.ta ır. u eıu· ernekadar Dag d · · l • . . . • . .... . gamo o nun ııga e· 
mumı Hıkmet bu ışle bızzat alakadar ol. dıldıgı bıldiriliyoraa da evvela bu haber Başvekil bu sabah kral Fuadın ağır-
maktadır. teyide muhtaçtır O d d h la!ltıg" mı, kangrenin büyümesine mi.-. • · n an sonra a _ a. T 

Bu mesele hakkında müddeiumumi ber dogru olsa bile- yalnız bu rnevkiin ni olmak imkanı bulunmadığını söyle-
Hikmet gazetecilere demiştir ki: elden çıkmasiyfe bütün mevziin terkedil- miştir . 

- «Bazı gazeteler bu çanta hakkında mesi · a t b k 1 ıc .P e mcz. u cenahın garba doğru Kraliçe ile kralın aile erkônı, ra ın 
türlil, türlü, efsaneler yazmakta devam kırılmas 1 •• 

. .. ıy e mevzun vaziyeti muhafaza e- baş ucundadır. Krala sun't gıda ver -
ediyorlar. Şimdiye kadar bu mesele etra- dılebılır. Hatta belki de bir muk b"I 
fında yazılan ve söylenen şeyler kat'iyyen r~zla tashih olunabilir. Bununla a ~er:a~:~ mek mecburiyeti hasıl olmuştur. Çün-
hakikata uygun değildir. Çünkü bu çanta hız burada bir mukab"l t .. kü kangren boğaza sirayet etmiştir. 

ı aarruzun dogru •••••••••••••••••••••••••••••••••••••··-··-·•••••••••••••••• 
henüz açılarak içindeki evrak teıkik edil. olacağ ı fikrinde değiüz ç·· k" b . 
memiıtir. Ortada bir çanta mevcuttur. Harra d .. · un u u mevzı sıl müdafaa mevzileri karşısında daha çok 

r or usunun mudafaa edece .. i d kl .. 
Bu çantanın üzerine yapııtırılan bir takanın b · ·ı · .... 1 g mın- ura ayacagı şüphesizdir. Telgrafların 

ır ı erı suru müş mevzii mah. d'kl . h b l 
kagwıtta da «Yusuf lzzettinin ölümüne ait tind d" O "I d . ıye. ver ı en a erlere göre talyanlar 36 aa· e ır. ag ar aha gerıde gitfk .. k 
tahkikat evrakı ve bazı eşyaıı ibaresi yazı· selir l . 1 çe yu - at taarruz etmişler ve --eğer doğru ise-' ve sarp aşır; vadıler daha d 1 k S b 
lıdır. b .. . I ara ır, anca assa aneh • Oaggamodo mevzile-

Bugünlerde meşgalemin fazlalığı bu 
çantayı tetkikime mani oldu. Bir kaç gün 
sonra çanta içindclci evrakı tetkik edece· 
ğim, eğer bu evrak meyanında tarihin 
(seyrini) değiotirecek bir takım hakikat
lere vakıf olursam ve evrak içerisinde ta
rihi kıymeti haiz olanlar görülürse bittabi 
bundan yine herkesten evvel siz haberdar 
olacaksınız.• 

ogaz ve geçıt er çok kol "'d E d' 
lec k b. k·ı • 

1 
ay mu a aa e ı- rinin sağ (garp) cenahında ehemmiyetsiz 

e ır şe ı a ır s· 1 h d h 
ril d .. d . • ınaena ey a a ge- bir muvaffakiyet kazıfhmıılardır. Şimalde-

er e mutea dıt müd f ·ı . . l h I a aa mevzı erının ki talyan ordusundan çok daha ağır ha-
azır anmııı olması tab .. d" E }-' 
d . . 11 ır. snsen -ınrrar reket etmekte ve nisbeten daha kuvvetli 

or usu, şımdıye kada b . . . "k . 
d d r, u ış ıçın 1 tıza e· Habeş kuvvetleriyle herhalde iyi hazırlan· 

en zamanı a kazan " b 1 C l C . . . mı., u unuyor. ene- mı~ olan sahra tahkimatına çatmakta bu-
;:ar razbıanı_n1 ın. haftalardanberı hazırladığı lunan Craziani ordusunun yağmur rnevsi· 

ruz u 1 en sürülmü" l-lab ·ı · ·· ·· d b k ,.. eş mevzı en, mine kadar Ciciga · Hanar hattına ulaşa. 
onun e u adar z k b d b 1 Hab .. aman ·ay e erse u mıyacaiı anlaşılmaktadır. 

eı mevz11 elden çıksa bile gerideki a· C. D. 

Çok isabetli bir 
karar 

Bütün polisler birer~ 
sahibi olacaklar 

Eskiden Polis Müdürlüğünde bir 
tasarruf sandığı vardı. Bu ~ 
250 bin lira kadar para biriktiiİ ı1lf 
lenmektedir. biO" 

Öğrendiğimize göre her biri ~ 
liraya ~kmak üzere bu para ile 25() .,_. 
ne ev yaptırılacak ve bu evi~ ~k ,, 
şer lira kirayla polislere kira~ 

tır. ~ 
Polisler bu evlerde iiçer sene kit'" 

ile oturacaklardır. Bundan sonra der' 
cı polislere bu evlerin ~pu ~;-i• 
verilecek, elde edilecek pcrra ıle ,,J 
den ev yaptırılacak, bunlar da iif ,ol'" 
polislere kiraya verilecc::k, üçer 1': ,,dil" 
ra bu kiracı polisler de ev ~ pO' 
miş olacaklardır. Bu suretle"'. b~ " 
lisler birer ev sahibi ed:lrnıf 
lardır. 

Bulgaristan ve muahede~-:.,,. 
Sofya, 27 {A.A.) - Ka~ 

lanarak sulh muabedelerind~ -" 
na terettüb eden vecibeler ::- ~ ,,ıJ
zakere ettiğine dair çıkan ba.,.,-~ 
ıar ajamı tekzip etmektedir. 
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Türk Bava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar bi_nlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yani Tertip pllnmı görUnUz. 
1. inci Kefld• 11 M•JI• 838 d•dır. 

Buyuk ikramiye: 2 5. O O O Liradır. 
Aynca: 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mnklfat vardır ... 

Şirketi Hayriyenin bkbahar tarif~ . 
.. . . • larına mahsus lıkbdar tarifeaı 

Şirketi Hayriyeden: Boiazıçı _vapm ... L:ı. dilecektir. Tuüeler 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprilbafı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdanad• 

Han Tel. 22740 ......> ........ ~ 
l 7 42 Gros ton Hacminde bu

lmum B&l•t vapura ile 1991 
Gros ton hacmindeki Dumlu
pmar vapuru hey'eti hllZll'ala
riyle satılıktır. Alınak iateyen
lerin. vapurlan görmek ve mu-
ayene etmek için her gün ida
reye müracaat etmeleri ve 4/ 
Mayıs/936 Pazartesi günü saat 
On yediye kadar kat'i teklif
namelerini tevdi etmeleri il4n 
olunur. Satıı ayni günde biti
rilecektir. "2280,, 

Oın/6rinl {Oailıeı), 
re-..... · ... _...,. .. 

)1111111111. ,. ..... 1 

llTAMIUL, • 
.., .. ,,, ? .... , •• , ..... " .. •• ~ 

Hlılır, ,',fi 

••iaumııı ıırı,.ı "'"'•· 
••hut 3 ııuıııeroıu tırtfeııılıl 

,.,..,,,_ıı . 

l Ma~ 1936 Cuma abahıad•a .ifibum Jawıa ~ 

ııt~~~e~I~er~d~e~s~ab~l~ma::k:ta:chr::·:,_ ____________ ~--------------::::::---------------~~---... 

-

RIEVUIE saatları terakkıyatı fennlyenln en 
eon ıcadlarlle mücehhezdir • . 
REVUE 
saatının bugunkü tekamül hall 

eo senelik tecrübe neticesidir. 
Modeller)' en son ve •zarif şekildedir. 

RIEVUIE aaat1ar1 tanınmıt saatçılarda 
satılmaktadır. 

U•••• ,_.... ı letanbul ltahçekaPt, Tat Han, aırıncı ut ıo. Teıeron 21384 

[ Emllk ve Eytam Banka•• lllnlan 1 
Satılık Arsa 

Eaaı No. Mevkii ve Ne-.'i Depo-ıito 

Lira 
199 lıtanbulda Hocapafada Hü davendisiT caddeıinde 

Şahin Pap Oteli 7anında eıki 34, yeni 19/1 No. h 
üzerinde bir kııun enkazı havi Kalın Muıtafa Aia 
mec:lraeıi 667,50 metre murabbaı anua. 2870 

Tafıilitı yukarıda yazılı yer pefİn para ile ve kaP.lı zarf uıulile 
satılmak üzere artırmaia konulm uttur. lhaleıi 4 mayıı 1936 tarihine 
teaadüf eden pazartesi ıünü aaat onda ıuhemizde yapılacakbr. 

lıteklilerin tubemize müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinde bi-
rer prtname alarak prtnamede yazılı hükümler daireıinde teklif 
mektuplarını o aün saat ona kadar ıubemize vermeleri. (327) 

lstanbul 6 ncı İcra Memurluğundan: 
Dairemizin 93512892 No. lı dosyasına ai~ olup Son Posta gazete

ainin 10/4/936 Gün Te 2042 sayılı nushasının Onuncu sahif esinin 5 
ve 6 DCI sütununda mevcut Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinde 
Karakolbane sokağında eski 33 mllkerrer yeni 80 No. taj 136 No. h 
hanenin açık artbrma ilAnmda Raaimpaf8 denecek yerde Rasimağa 
mahallesi olarak g&terildiğinden keyfiyet tuhihan 935/2892 dosya 
numaraaile ilb olunur. (2274) 

111 n 
Galatada Topçular caddesinde 

28 numarada kiin "Ekaelaiyor 
elbise mağazuı, Koati Plakas, Jo
zef Hertkoviç ve şeriki,, Kollek
tif firketinin feah ve tufiyesine ve 
tufiye memuru tayinimiıe hakem 
kararnameai ile karar verilmİf ve 
bu kararname terildere teblii eclil
m.ıde beraber SidlH Tiearet p
zeteainba 18/Ni.an/1936 tarih ve 
2807 numaralı nualıeaında c:lalll 
intipr etmiştir. 

işbu firketten alacaklı olanlann 
ilAn tarihinden itibaren bir ay 
zarfmda tatil gihılerinden maada 
her g6n 6ğleden sonra aat bet
ten altıya kadar tasfiye memur
lannclan lstanbulda Bahçekapı Sa
cbkiye Han 819 numarada Avukat 
l.mail Aglh Akkan'm yazıhane
sine mlracaat ederek alacaklannı 
kaydettirmeleri 16.zumu iIAn olu-
nur. 

Hali tasfiyede Ekaelliyor elbise ma
iazau Koati Plakas, JozefHerokoviç 
ve teriki Kollektif tirketi taafiyc 
memur)an avukat Hikmet Süleyman 
ve avukat lamai) Aalh Akkan 

latanbul 1 inoi tna. Memurluiun· 
dan : Mnfliı Nlkola Kazazın yanm19 
iBh del)'a111m n ıneloı aktedilmiı 
Kongoıatonun yıııllenmui için alaoak· 
lılauo bisıat, vekili olanların ealihi· 
yetil v.Wıbıamelerllı birlikte 4/5/936 
Pazarteal ıllntı ... , 1' de mımuriye
timlı huzurunda yapılacak toplanmada 
laalll b.ıulHlara l1AD oluw. CIJl67) 

1 Mayıs 
BAHAR BAYRAMI 
TUrk Maarif .PeIQJyellnin 
ROZ•T GUNUDUR. 

O gOn gntcıslerlnizl Cemiyetin ro· 
zetlerUe sDslemetf unntmayınız. 

Oıküdar Tapu Batmtmurluğundan: 
Uıktkdarda Çakıroı Huan Pata 

maballeainin Tunuıbaiı oat.ddeslnd• 
••iri 18-16 yeni 21811 n 118/2 No.bı 
haaeleria dıranuna cari ve lstanbul 
Sular ldareılııoı mncudiyetl beyan 
olunan y&rım masura ıuyı.;n tapuda 
kaydı bulunmadığından 1516 No. lu 
kpuu mucibince senetsiz taıarrufa 
kıyuen Aliettin ve müıtert!kleri na· 
mıııa muamele ifa edileceghıdeu tarihi 
ilandan on btt giln u.rfıoda ıuarruf 
iddiaunda bulunanların oıt> ııriy tİ· 
mize müraoatlan, alrei talc•I itır&L 

kabul ~-'1• ~·ı• u.--"· ~i) 
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GALATASARAY 
Bütün sıhhi ihtiyaçlara müsbet cevap veren TOR K müessesesidir. 

Büyük bir dikkat ve ciddi ihtimam ile hazırlanır. 1 REÇE i ELER] 
j ALGOPAN] Nezleye, soğuk algınlığına, Oripe, diş ve baş ağrılarına karşı en tesirli kaşedir. Haricr tesirlerden bozulmaması 

için madenr kutulara konmuştur. iSiM VE MARKASINA DiKKAT: A L G O P A N 

~· 1 .. 

-Güzelliğin 
1 

baharı 
DİŞLERDİR! 

R~tdYedliefa 
>. kullanarak ağzınızdaki bahan 

mu haf aza edin: z 

Dişi • r ' • 
AGIZLIKLAR ÜZERiNDE 
Dr. APOSTELİN 

IMZASINA DiKKAT 

Sata• yeri 

Sultanbamam, Kebaba 
karşısında Sahibinin 

Sesi mağazası 
Dikkat : Ağızlıklar kutu içinde ve 6 taşla beraber salılır. 
Ankartt Taş Han tUtnncn Ali TOmen, İzmir, Balcılarda Necip Sadık 

-

- ---

BANZOPiRiN kaıelQrİ HERveRoE40"uRu$ 
-.ıEFES BORUt4RINI TEMİZLER. ALGAM SÖKTURÜR.ÖK5ljRÜGÜ HEMFN GİOERıR 

Suç~ımn köklerıni kuvvetlendmr. 
DOklllnıesıne ınıtnı olur. Kepekleri 
izale eder. NeşvUnOıııasını kolay-
ıa~tırnrak hayal kabiliyetini arttı
rı;. Latif rayihalı bir saç eksirıdir. 

lnglllz Kanzuk Eczanesi 
Beyoğlu - fstnnbul. .. 

················-··························-········-···-
Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim RaK•P 

Sahipleri: A. Ekrem. S. R&KIP, H. Lütfü 

POKER-

\ 

PLAv 
-SAGLAM 

•• 

, 
KES KIN 

TÜRKİYı 
ucuz 

YALN\Z BU 
TRA Ş BI ÇAGINf 

KULLAN,YOR 

Bugünkü K U M B A R A Yarın K A S A, 
Öbttrgün B A N K A Olur. 

öksürenlere: KATRAN BAKKI EKBl)t 


