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HeriÜn 

Tllrklgegi öğreten 
Kitaplar 

.. _____ Yaa .. ı p. a. At., 

M illi Ekonomi . ve Arttırma Kurumu 

Marmara pnünü de netretti. İlk 
kitap f.ae günü idi. Sırası ile Orta yayla, 
Akdeniz, Karadeniz, Yüksek yayla. Fi • 
ıat • Dicle aünlerini okuyacağız. 

Almanyanın en büyük elektrik endüs • 
trilerinden birinin başında bulunan zat, bi- ' 
ze müessesesini dolattmrken, büyük harp
ten önce Türkiyede bulunduğunu anlattı. 
O vakit ziraat nazın Ahmet Nesimi imiş. 
Mütehauıs ilk frraatta Anadoluyu sönnek 
iatemiş. Yanına umum müdürlerden birini 
vermişler. Mütehasaıs tren saatinde. kü -
lotlu at ve yolculuk esvaplı Haydarpaşaya 
ıeldiği vakit, umum müdürü nezaretteki 
esvabı ile, yani redingotlu bulmuş: 

- Nasın Bu esvapla mı yola çıkıyor• 

llllDUZ) 

- Trenle dolatmıyacak mıyız) 
- Arabayla bile değil. . Atla, kat ula 

sezeceğiz. Köyü anlamadıkça ziraat tet • 
itik.inden ne çakar) 

Baılıca haatalıklanmızdan biri memle • 
ket meraksızlıiı idi. Oturduğumuz yerde, 
Avrupa ithalatından, yapma fikirlerle hü· 
küm yürütür, dururduk. lstihsa1de. Türk, 
basit bir rençper, bir toprak emekçisi idi. 
Ondan sonra Türk olmıyan tüccarlar ve a. 
raçcılar, fabrikacılar ve ihraççılar gelirdi. 
Babadan kalma aaray bahşişi çiftliklerini 

görmiyenler bile vardı. 
Çıkan ıeyin ne ticareti, ne endüstrisi 

ile uğraşmazdık ki nerede ne çıktığını bi
lelim) Dolatmaia hevesimiz yoktu ki dağ
larımızı, göllerimizi, nehirlerimizi, tabii gü
zelliklerimizi öğrenelim) Sanki kira evin

de oturuyorduk. 
Cumhuriyetten aonra, Türkiye~ öğre

ten eserlerin hepsi ecnebi dillerinde ol • 

duğunu gördük. ikinci gördüğümüz teY 

de, bu eserlerin hepcinin noksan olduiu • 
dur. Bir memleketi. o memleketin evlat -
lan kadar kim sevebilir) Ve onlar kadar 

SON POSTA 

Resimli Makale 

Hayatta muvaffakiJean ıll'lanndan biri de önümüze çıkan 
güçlükleri atlayıp kartl:Jll pçebilmektir. iradesi zayıf, cesaret· 
aiz insanlar minialar önünde irkilir, cesaretlerini kaybederler. 

Miifkülü apnaktama 101 deiiftirmeyi tercih ederler. Bir defa 
da İnsan yol deiif~e batlaclı mı, varacağı 1ere bir türlü 
varamaz. 

Miifkülü apnayı çocallen öğrenmeliyiz. Çocuk zaten mÜf· 

a Müşkül aşmıga alışmalıyız a 

idil nedir bilmea. Onu korkak, mütereddit, azmuıiz yapan -

leriz. Halbuki çocuju cesur olmaia abfbnnak. onun ilericle 

güçlükler ve enseller karpamcla yıbnamauna yardım edebilir. 

Batlanan itten ıeri dönülmez. Mini çıkarsa 7anp aeçilir. 

Yoldan dönmek veya yol deiiflirmek yalnız korkaklara ve 

İradeaizlere yak11ır. Çocuklarımıza bunu öğrebneliyiz. 

(=S==Ö=Z=~A_-=R=A==s·=·=N=D=~A~) 
lff ERGüN BiR FIKRA 

* I Şehirden şehire 
Tiyatro görmek için 
Gidip dönenler 

lngiliz lerle 
Aramızdaki 
Çalııma /arkı 
Boiazlar meselesinin en hararetll aünil 

idi. Bir garazkarın uydurduğu yalan «ha· 
hem A vrupada çalkalandıkça çalkalanı • 

Bill}I ve zeki 

Nisan 29 

Sözün Kısası 
------

Bir ölünün arka6ınJc ' 

------e:. Elrr•m•Talu..,._ 

s ami Pata zade Sezaiyi, dünkü 
çipil havada, Kandilli mezarlı· 

ğına, arkadaf ı Recai zadenin yanına 

götürüp gömdük. 

Sabahleyin, Önun Mühürdardaki e
vine gittiğimiz zaman henüz vakit er
kendi. Hüseyin Siyret, Galip Kemali, 
bir de ben, muhterem ölünün mate • 
miyle harap olmu\I ailesi efradının hu· 
zurlarında eği]ip birer tarafa iliştik. 

Evin içi tenha idi. Bu tenhalığı biz. 
vaktin erkenliğine hamlettik. Biraz· 
dan, diyorduk, ışu odalar, 'u bahçe ve 
fU sokak mah\'Cr gibi bir kalabalıkla 
dolacak. Üç gün evvel, san 'atkar Kü· 
çük Kemali makberesine te,yi eden 
kadirşinas halk, bu son nitanei hürme
tini Sezai gibi, beraberinde koskoca 
bir edebiyat devrini götüren yüksek 
bir ,.hsiyetten esirger mi) 

On bir oldu.. buçuk oldu.. Yetmiş 
yedi yılhk tertemiz bir varlığı adenıo 
götürecek olan tabut, akrabasından 
bir kaç g~ncin, teessürden titreyen el• 
)erinde, mermer merdivenlerden hah" 
çeye indi; iki iskemlenin üzerine kon .. 
du. 

- Ey cemaat 1 Mrhumu nasıl bilir .. 
siniz} 

Bu muazzez ölüyü teşyie hazırlanall 
cemaatin azlığı yüreğimi bir hançer gi" 
bi de\Jti. 

kim öğronmek ve öğretmek 
katlanabilir) 

alametine yor : 
«Türkler ıayet dürün olarak muabe-

İzmirli meıhur Ruhi baba il• arka
daıı Cin Ahmet Bey aralarında au 
aızmadıiı halde biribirlcrine aatapayı 

çok ~erlennif. 

Farz.edelim k.i İzmird~ oturuyonunuz. 
ve bu gece lstanbulun Şehir tiyatrown.da 
temsil var, canınız Hazımı, yahut Vasfiyi 
sörmek istedi. Şöyle yemekten sonra ka
pınızın önünde bir tanare1e binerek bir 
eaat aonra T epebapna korunak istemez 

Sezaiyi iyi bilen ona, Tanrının hu .. 
zurunda mah,er günü hüsnü şehadet 
edecek olan sade bu yirmi, yirmi bef 
kişi mi idi?. 'Sekiz yüz bin nüfuslu ko
ca lstanbulda, yalnız yirmi ~ kişi rnf 
vardı Sezaiyi tanıyan, seven ve takdit 

Cumhuriyet rejiminin Türkiye kütüp • 
hanesi zengindir. Fakat milli ekonomi ve 
arttırma kurumunun tetkik kitaplan ile 
zenginliğin herkese yarar bir tekilde arttı
iını söylemeliyiz. 

Vatan sevgisinin ilk prtı, vatanı bil • 

.. ektir. 

Av .. upada enfl~• 111odası 
Rivayete ıöre enfiye çekmek modaaa 

Jeniden canlanmaktadır. Londra ga:tete· 
lerine göre herhangi sıhhi sebep dola
yıaiyle sigara veya pipo kullanm~tan me
nedilenler enfiye çekerek tiryakiliklerini 
sidermektedirler. 

lngilterenin en methur enfiye çekeni 
eski nazır ve koyu muhafazakar Mister 
Çurçil,dir. lngiltere Avam Kamarasının 
kapıcısı yanında her enfiye çekene açık o
lan bir enfiye kutusu bulundurulmakta
dır. Miater Çurçil kendi enfiye kutusunu 
unuttukça bu kutuya müracaat etmekte
dir. 

lngilterede baılayan bu mo<larun aür. 
atle yayılacaiı tahmin olunuyoı:. 

* Mekalkada &a111an En 
Çok Oldulu Yer 

Mekaikanın Zuni Poebolo eyaletinde Ö· 

lüm miktannın binde 42 olduğu anlatıl • 
1nıştır. Bu niabet memleketin diğer yerle
rine nazaran dört defa fazladır. Meksika 
hükumeti, Poebolodaki ölüm niabetiai e.. 
ıaltmak için uğratmaktadır. 

* 25 bin dolar sigara parası imi' 
Dünyanın en zengin varislerinden olan 

Mi• Barbara Hudson Amerikadaki büyük 
tervetini, vergi alınmayacak surette işlet

aıeie koyulmuf... Bir sene sonra mesele 
anlaşılınca, Ruzvelt hükumeti kendisinden 
2S bin dolar istclmİf. Mia Barbara: 

- Ruzvelt beqİln 25 bba dolanma m~ 
taç mı) Ne münuebetsiz adam demiş. 

Ben o para ile hiç olmana aikara masra

&nu ka11ılarım. 

denin tadilini Wtemekle beraber, bir ta • 
raftan da emri vaki yaparak Boğazları i§

gal etmitlcrdin> deniliyordu. 
Bu haber çok geçmeden tekzip edildi, 

bizzat Avrupalıların kendileri tarafından 
ela yan hı olduiu anlatıldL Fakat nalata -

caiımız meaele bafka ı 
O gece biz matbaada Londra radyo • 

aunu dinliyorduk, epiker Londn;,a he • 
nüz varmıt olan yalan haberi anlahyord\l. 
Biz bunu ifitince bu yanb, haberin naaal 
akaetmiı olabileceğini anlamak üzere te· 
lefonla lstanbuldaki ecnebi gazetecileri ve 
ajana muhabirlerini bulduk. eorduk: 

- Bilmiyoruz, dediler. 
O arrada hükumetimizin tekzibi de gel

miıti, aöz arumda mealekdatlanmıza bu 

haberi de verdik: 
- Aman durunuz, telsizle Londıaya çe

kelim, diyerek muhavereyi kestiler. 
Londra radyosunun haber kıamı bitmİf, 

musiki faab baflamııtı. 

Bizim ecnebi aazetecilerle yaptıiımız 

muhaverelerin ve onlann bizden öğren • 
dikleri tekzibi Londraya telaizle bildinne· 
lerinin üzepnden yarım aaat geçmemiıti ki 

Londra radyosunµn musiki faslı iki prkı a
rasında birdenbire durdu ve apikerin sesi 
işitildi: 

eden) 
Bir gün, bir mecliste otururlarken, misiniz? 1 

yine böyle karıılıklı iğnclepeğe baı- Bu adam hiç bir şey yapmamış ın 
Hayal diyeceksiniz. bizim memleket he- ı"cli" Vatana, edebı"yata hı"ç mı· bir biz· 

lamıılar. Ruhi baba demit k.i: b h d w ise dl lı: ) F ba r 
• ına, iç egi tim i i öy e. akat - meti yoktu}. Yoksa.. yoksa.. vefa de-

- Ahmet 1 S.na baktıkça ne dii!ü- lunız Almanlar Uyibziğ ile Berlin ara • 
nüyorum. biliyor muaun) Bu kadar unda medeni l...iypzig tchrinin Bedin ti • nilen, kadirşinaıhk denilen, büyükle-
zck.i adam11n da ilmiD yok, ona 7am. yatrolannı görmek iatiyen merakWanna re hürmet denilen hasletlerin madulll 
yorum! mahsus bir tayyare seferi ihdas etmifler- olduğu bir mevsimde ölmek betbaht .. 

Cin Ahmet Bey ıülmüt: dir. İki tehir arumdak.i mcafe 150 ki • lığına mı uğl'amıftı} 
- Ya. een) demif. Bu kadar ilim lomctrcdir. Tayyare bu mesafeyi 50 da • h' Evet: Bu memlekette nesrin ve ... 

aahibi oldujun halde zekan yok. Ben- itikada almaktadır. * kiyecilig~ in temelini atan, hürriyet 
den daha çok acınacak halde deii) 1 
miain? Mil b9' eldlvenlerl için gurbet illerinde yıllarca mane" 

•---------------• Habqliler eldiYen deii), ayakkabı bile ızbraplara katlanan büyük Sezai, düPt 
kullanmazlar. Fakat ltalyanlann aon gün- mezanna, arkasında yirmi. yir~İ bef 
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)erde wal ettikleri De.ie eldiven :re..-. vefakar insanla gitti. 
cak en aüzeJ derileri çlkanr. Haı,..p;ı.. Ve o bir avuç insan, o büyük ölü iJe 
timdVe bdu b. derileri Am~ ih- beraber bu hale de ağlıyorlardı 1 

raç ederler Ye Amerikalılar bunlardan en """ 
bahab ve en pk elcliYenleri yaparlardı. /' ~l.... -,.. . , 

lta)yanlu De.ie'de kalacak olana bu ,,. • ~.,,... l'..J1~ 
deriler ltalya;,a sidecek ve eldiYea tİca· 
reti Amerikadan ltaiya;,a ıeçecektir. --

• 4 

Biliyor Jfııaunu~? 
1 - Diogene kimdir} Büyük lskend~ 

re ne demi§tir} 
2 - Gergedan kaç boynuzludur, bo>"' 

ve eni kaç metredir) 
3 - lb•en kimdir} 

(Cnaplan yano) 

* Diinlıii Suallerin Ceoapları: 
1 - Halk ekmek bulamıyona paat• ~ 

sin• diyen, Fransa kraliçe11i Mari Anlll 

vanettir. f//I 
2 - Komedi F ranaezin kurulma...-,j.,J 

büyük imil Molyer öldükten sonra 

kalan karısıdır. . ~il" 
3 - Avrupa ile Asyanın arasındaki 

lenin adı Kızkuleaidir. 

------------------------
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

... 
Kmplanla bir arada yaf8J•" , 

Cenubı Afrikarun, güneı ıörın~s _... 
manlannın birinde bir kaplanla bır. ~ 
mütterek bir hayat yaşayan aenÇ bır .. 
bulmuılar. Kız konutmasını bilrrıiY0rdl cir 
Meramını ipretle dahi anlatmaktan •.-. 
miş.. kızı kaplanın elinden kurtarıp ı,.f" 
re setirmiıler, dünyada kendi.inden .. 
ka insan görmemiı olan kız. ,..._.. 

Nüfusu 3 milyonu bulmayan Danimarkada her dört buçuk 
kifide bir kifiye bir radyo makinesi düıınektedir. 

Şimal kutbunun yakmmda bulunan ve tzlanda adası denilen 
Danimarka müslemlekeainin nüfuau 100 bindir. Burada kulla
nılan radyo makineleri 12,183 tanedir. Yani aekiz nüfusa bir 
makine diipnektedir. 

Filistinde s~ Q 20 kilovatlık bir radyo m"r· 

kezi açıldı. Bir senede abone miktarı 12,200 zü buldu. 
Yunaniatanda radyo merkezi 'bahmmaclığı halde abone 

adedi 6317, SuriyecJe 4307 dir. 
T~ecle ıenelerdenberi radyo merkesi oldağu halde a

bone miktarı 6930 idi, bu miktar da seçen yıl içinde 6175 e 

dÜflÜ. 
Dünyada radyo abonesi azalan biridl memleket TiirkiJedir. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA f 
bir aün YİDe geldiği yere kaçrrııftl'· 

.. e cru.tii' 
Kızın nasıl olup ta kaplan iJllO 

iü bir türlü anlatılamaın11tıı. 
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İstanbul Türk kuşu 
sahası Beyazıtta açılıyor 
Beyazıt kulesine demir merdiven yapılacak, burası 

paraşütle atlama kulesi olarak 
Açılma töreni 3 Mayısta 

kullanılacakbr. 
yapılacak 

fstanbul Türk kuşunun resmikü§adı 3 
Mayısta Üniversitenin arkasındaki mey
danda yapılacakbr. Türk kuşuna sirecek 
vatandaılar 18 yaıına girmif ve 35 yaşını 

seçmemiş olacaklardır. 
Buraya girecek erkek veya kız en ap

iı orta tahsil görmüı olacak, yüksek tah
sil görmüı olanlar tercih edilecelderdir. 
Kayıt muamelesine Hava Kurumu İstan
bul merkezinde baflanmıştır. 

Mayl8 Haziran aylan içerisinde Eınsat 

bulundukça talebelere talimler yaptmla
cubr. 

1 Temmuzda ise kayıtlı bütün ta
lebeler İnönü kaaaba11 civarında tesis e
dilecek kampa eidecek.lerdir. Kamp üç 
ay devam edecek ve bu müddet zarfında 
talebelerin iate ve iakinlan Türk Hava 
Kurumu tarafından temin edilecektir. U
çuf ve tedrisatta muvaffaltiyet sösterenler 
kabiliyetlerine göre A. B ve C ehliyetna
meleri alacaklardır. A B ehliyetnameleri 
kurumun yapacağı talimatnameye göre, 
C ehliyetnamesi de beynelmilel hava fe
derasyonu spor kanununa göre verilecek-

İnhisarlardan 
çıkarılan memurlar 

ikramiyeleri ve hakları 
Mayıs ortasına kadar 

verilecek 
inhisarlar idaresinden tekaüde sevke

dilen 351 memurun ikramiyeleri mayıs or
talarına doğru verilecektir. 

Tekaüdler, birer maaş ikramiyeden 
baıka, aynca 1934 senesi temmuz ayından 
itibaren hizmet seneleri için de birer maa~ 

ikramiye alacaklardır. Bundan başka ma
aılarından keailmek suretiyle, yardım san
dığında birikmiı olan paralan da kendi
lerine verilecektir. 

Diğer taraftan, bu memurların tekaüde 
eevkedilmesiyle kadroda hasıl olan ho§
luk doldurulmak üzeredir. 

Halihazırda boı kalan yerleri, eon mü
sabaka imtihanında muvaffak olan 4'5 me
ınur namzedi dolduracaklardır. 

Bunlar bir ay meccanen staj gördük
ten sonra, bu müddet zarfında gösterecek
leri muvaffakiyete göre tayin edilecekler. 
dir. 

Önümüzdeki temmuz ayında, 60 yaıı· 
nı dolduracak olan 70 kadar memur ye
niden tekaüde aevkedilecekler, bunların 

yerini dolduracak memurlar ıc;ın tekrar 
bir müsabaka imtihanı ac;lıacaktır. 

Gazetelere kAgıt 
l Tem muz 1935 tarihli Türkiye -

F enlandiya ticaret anlaşmasına bağlı 
B. listesindeki tarife kanununun 328/ 
A Pozisyonu için gösterilmiş olan 
1500 ton kağıt kontenjan miktarı 
2,418 tona iblağ edilmiştir. 

Bu miktarın 600 tonu rötatif maki
ne kullanan gazetelerin her birine alt
mıtar tonu geçmemek üzere tevzi edi-
lecektir. · 

Bir asansör kazası 
Galatada Voyvoda caddesinde 

Bozkurt hanında asansörcülük yapan 
Malatyalı 332 doğumlu Selim hanın 
üçüncü katında asansörü tamir ettirir· 
ken asansör birdenbire hareket et
mif ve SeJimin bir ayağı asansörün ka
pı arasına sık.ı'8rak ezilmwtir. Selim 
baygın bir halde hastaneye ka1dın1mıf· 
tır. 

Darıcada bir deniz kazası· 
Evvelki gece, Darıca önünde bir de· 

niz kazası olmuş, 23 tonluk Ceylanı 
Bahri motörü, Abdullah reisin idare -
sindeki kum yüklü Gazi mavnasiyle 
çarpı,mıftır. 

tir.» 
Hava kampına iftirak edip te muvaf

f akiyet zösterenler ihtiyat zabiti hazırlık 

kıt" alan hizmetini aörmiif addedilecekler
dir. Keyfiyet Türk HaTa Kurumu tarafuıo. 
dan İstanbul Üniversite rektörlüjüne. yük
sek tahsil mektepleriyle me ve orta mek
teplere tamim edilmiftir. 

Parafiitle atlama kulesi olarak beledi-

ye ve muhtelif müeaeeaeler fen hey' etle
rince yapılan tetkikler neticeainde Beya-

zıt kule11i münasip görülmiiftür. Kulenin 
merdivenleri çürük olduiundan deiiııtiri

lerek demirden yapılacak ve içeri11ine bir 
de iki kiııilik asansör ilave edilecektir. Bun

dan sonra bazı yerlerinde mühim tamirat 
yapıldıktan sonra paraşütle atlamaya da 

üç ay sonra baılanacakbr. Türk kutu mu
allimleri cuma günü fdırimize gelec;ekler-

dir. Ve gümrükte bütün muamelesi ikmal 
edilen planörler de cuma &:Ünü c;ıkanla

caktır. Bu planörlerin 2 li lzmire gönderil
miştir. ikisi de Adanaya &:önderilecek, 
4 dü de tehrimizde kalacaktır .. 

Hakkımız Yok Mu? 

Mahallelerin lslmlerl Sık &ık 
Dell,tlrllmemelldlr 1 

Bir arkadatımız anlattı: 

«Üç dört ay kadar oluyor. Bir pa
zar günü Kadıköyüne &:eçiyordum. Va. 
purun güvertesinde ~cuğum kendi ya
tında bir bebekle tanışb. Gülüşerek oy 
nadılar. Birlikte reaimlerini çıkardun 

ve çocuiun yeni dostu olan bebeiin 
ailesine de göndermeyi vadettim. Ad· 
resJerini verdiler: 

- Beyazıtta Sekbanlar sokağında 
18, dediler. Bir sıün phsan ıidip ara
dım, bulmanın imkanı olmadı, kime 
sorduysam omuzunu kaldırdı: 

- Yeni İsimlerden biri olacak, di
ye söylendi, resim de cebimde kalmıt 
oldu.» 

• Biz bu fıkrayı dinlerken kendi ba-
tımızdan ıeçen bir hadiseyi hatırla • 
dık. Dededenberi oturmakta olduiu -
muz sokağın adı, 75 yıldanberi hep 
Mercan Muradiyedir. Neden bilmem, 
bu sokağın adını ıeçenlerde «Mühür
dar Emin Pata» yaptılar. Geçenlerde 
ıirketlerin birinden bir soba alarak, 
yeni adı ile semtimizi tarif edip yolla
dık. Soba ıelmedi, telefonla sorduk. 
Bulamamaılar. Eski adı ile anlatınca 
soba derhal eve teref verdi. 

* Son Postada okuduk, vilayetler ida-
resi kanununun 2 inci ve 71 inci mad
delerini değiştiren yeni kanun layi • 
hası meclis ruznamesine alınmıt- Ar • 
tık bundan sonra vilayet kaza isimle
rinin deiiıtirilmeai kanuna, nahiye ad
larının deiiftirilmeai iae bir sürü me • 
rasime tabidir. Bunlara memnun olma
mak mümkün deiil. Fakat cadde, so
kak ve nire isimlerinin değiştirilme11i 

ıene belediye meclislerine kalmakta • 
dır. Zarar yok, fakat hiç değilse bu 
hakkı sık aık kuUanmıua)ar, hallu alıı
kınlıklarında zaruret olmadıkça tedir
gin etmeseler diyoruz. 

Hakkımız Yok Mu? 

iç işleri Bakanı şehrimizde 
İçi~leri Bakanı Şükrü Kaya, dün 

Parkotelinde vali Muhiddin Üstündağ 
ile şehrimizde bulunan bazı saylavları 
kabul etmiştir • 

Şükrü Kaya şehrimizde bir kaç gün 
istirahat ettikten sonra, Ankaraya av
det edecektir. 

Bayan Sellier Ankarayı gitti 
Şehrimizde bulunan, F ransanın Ce. 

miyeti Akvam mümessillerinden Ba -
yan Sellier dün akf8D1ki trenle Anka-
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IB 
Yeni kömür 
Depoları 

Bir belediye heyeti tetkikat 
yaparak yer bulacak 

Kuruç~me kömür depolımnın mü
nasip bir yere nakledilmesi için beledi· 
yede tetkikat yapılmaktadır. Belediye
ce seçilen bir heyet bu hafta içinde 
tetkikat yaparak kömür depolan için 
münasip bir mahal temin etmit ola • 
caktır. 

Boğaziçinin Anadolu sahillerinden 
bir mahalJin kömür deposu yapılması 
muhtemeldir. 

Halkevinde küçüklerin 
müsabakaları 

güzel 
yapıldı 

Nisan~ 

okuına 

Birinci. ikinci ve üçüncü gelenlere hediyeler verild~ 
çocuk haftası bugün bitiyor 

Adliye sarayı için istimllk ' 
Dün Çocuk Haitaaınm altıncı gü • temsil etmek üzere her mektepte~ ,,ı, 

Yeni ad1iye aarayının yaJfllmaaı için nü olmak münuebe_ .. tiyle gen .. e bir çok çilen 34 çocuk, üç kişilik hakenı n_: 
vilayetin karşısında bulunan sahanın mekteplerde küçüklere musamereler eti huzurunda ayn ayrı manzulll"!" 
be1ecliye tarafından istimlakine bir v ·ım · "'lenceler • _ _.: _ _ı!ı_ • L ~ 

k .erı lf.• v .. e .• eg . ıı.vaup c::wmılf • okumuıııJardır. Neticede gu""zel o•"'1!
1 kaç güne adar baQlanacagw ı hakkında t Em LJ_ 1L af dan T ,. _fi.. 

T ır. monu niU.&eVl tar m ter- b" • ·ı·w. . b" . . k ~· 
İstanbul müddeiumumilig"' ine beledi _ t" ed"l -:~-• L •• ba~ mncı ıgını, ırıncı me tepten ;JA 

ıp ı en Kum o&uma musa __ .!:a•ı 
yeden resmen malumat gelm~tir. Is _ da dün saat 16 da Halkevi merkez sa- hattin, ikinciliği beşinci mekte 1 
timlak işi bittikten sonra Nafia Veka - lonunda yapılmıştır. Bu müsabakaya Müfide, üçüncülüğü onuncu mek~ 
Jeti inşaat hazırhk1arına baflayacak - Eminönü mıntakasında bulunan bü _ ten Perran kazanmışlardır. Kaza I 
tır • tün mektepler ~tirak temiştir. Müsa- Jara ve diğer manzume okuyanJaraı 

Üniversitede konferans 
Bu ak~am saat 18,5 da Hukuk Fa -

kültesi birinci sınıf salonunda eski İs
tanbul imar müdürü Ziya tarafından 
lstanbul şehir planı ve 1stanbu1da mes
ken meselesi hakkında bir konferans 
verilecektir. 

Bugün gelecek seyyahlar 
Yarın şehrimize Milvoke vapuriy]e 

300 seyyah gelecektir. Seyyahlar 24 
saat kadar şehrimizde kalacaklar, mü· 
zeleri ve tarihi yerleri gezeceklerdir. 

Ayasofya müzesi 
Büyük fırtınada harap olan Aya -

sofya müzesinin cam, çerçeve ve 
kurşun kısımlariyle minarelerin tami -
rine yakında ~}anacaktır. 

Müteahhitlerden tayyare vergisi 
kesilmeyecek 

Müteahhitlere yapılan tcdiyeler, 
hizmet erbabına yapılan tecliyelr mahi
yetinde olmadığından mütaa!ıhitlerin 
istihkakından hava kuvvetleri~ yar -
dım vergisi kesilmiyeceğine dair ve -
kaletten gelen emir belediye "ubeleri -
ne bildirilmiştir. 

bakaya iştirak edecek olan mektepleri zel kitaplar hecliye cdilmwtir. 

Spor davası 
----

Müddeiumumi mahkemede 
iki tarafın banşbrlmasını 

istedi 

Sırt hamallığı 
kalkıyor 

Gümrükte el arabaları 
yaphrıbyor 

Cumhuriyet muharrirlerinden Ahmet Sırt hamallığının ortadan kaldı~ 
İhsanla Tan muharrirlerinden Bürban Fe- ması için çalışmalar devam etme~=
lek arasındaki hakaret davasına devam e- dir. Gümrük başmüdürü Mu•~ 
dilmiş, dünkü celsede Tan gazetesinin ea- Nuri dünden itibaren bu işle alak- .J 
ki neşriyat müdürü Etem izzet isticvab o- olrnağa başlamıştır. Sırt hamalları.ııı.. 
lunmu~tur. yerine el arabası kuUanılması kar"~ 

Etem lzzet, Tan gazetesinde Felek laştırılmw, bu arabaların az bi_r 1'~ 
Bürhan imzasiyle yazılan fıkralann dava. vet aarfiy)e hareketini temin jçırı ~ 
cı Ahmet ihsan aleyhine müteveccı1ı ol-

takım projeler hazırlanmış ve bu 
madığını, alelitlak. bir fıkra olduğunu aöy- 1 
!emiştir. Davacı Ahmet fhaan da, o fıkra- jeler üzerine arabaların yaptırı 1 
lann kendi phsına matuf olduğunu, çün- tekarrür etmiştir. Yaptırılacak ol:ııt 
kü o ıırada da kendisinin altıncı Balkan rabalar küçük mikysta 9 kadar 1' 
oyunlarını tenkit eder mahiyette imzaaile ve sandığı taşıyabilecek şekilde 0 

yazılar yazdığını, atletizm federasyonu re- caktır. ~ 
isi olan Bürhan Feleğin bu tenkitlere müs- Fabt ·bu 

0

h;/et, 'y"az".;ıan;';.n', • sarnirrı~ 
bet cevap vermiyerek imalı tekilde bu spor aşkı. memleket sevgisi, ve 
fıkraları yazdığını ve bunu bir çok f8hitler- duygusuyla yazıldığına ve tamamen 
Je isbata hazır olduğunu aöylemi§tir. kikate uygun olduğuna karar verir 

Bu iddia üzerine Bürhan Felek Bal- Bürhan Felek ne yapacaktır~ 
kan oyunları münasebetiyle yapılan ten- Bürhan Felek Ahmet ihsanın bu t 
kitlere yalnız bir tek cevap verdiğini, on- Eine lcarıı bir cevap vermemi§, bunufl 
dan baıka bir teY yazmadığını ve o yazı. zerine müddeiumumi tarafeynin J1l 

nın okunmasını İatemİftİr. kette haysiyet sahibi insanlar old 
Bu yazı okunduktan aonra davacı söyleyerek kendilerinini ban§tırıl 

Tayfamn davası Ahmet Jhun, bu cevabın kendi nctriya- mahkemeden istemiıtir. 
Adnan vapuru tayfası, vapur sahi· tına değil, bütün gazetelerin tenkitlerine Müddeiumuminin bu talebi 

binden bir aylıklarını alamadıkları için bir karşılık olduğunu bildirmiı ve demiı- Bürhan Felek tarziye verildiği 
vapur sahibi aleyhine mÜftereken bir tir ki: barıpcağını söylemiştir. Ahmet lhs•• 

- Altınca Balkan oyunlanndaki idare. yazdığı yazıların tenkit olduğunu, ~· 
dava açmışlardır. 
,..---------------- sizlikleri, teknik batalann içyüzünü heye- gibi tenkitlerin Cumhuriyet kanun. 

ti a)iyenizde bütün tafailitiyle izah etmeie göre bir cürüm olmadığını ve hiç bil' 
imkan yoktur. Bunlar teknik lı:anpk iıler- man tarz.iye meselesinin rnevzuub 
dir. Bu işlerden anlayan ve bu itlerin için- mıyacağını aöylemiı ve bu işde b 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Ba ıecelô nöbetçi ecune1er ... lardır: 
tatanW ciıeıtinclelıiler: 
Akaarayda: (Etem Pertev). Alem -
darda: (Esat). Bakırköyünde: (iste -
pan). Beyazıtta: (Belkis) . Eminönün
de! ( Betir Kemal, Cevat). Fen erde: 
(Vitali). Karasıümrükte: (Suat). Kü
çükpazarda: (Hasan Hulusi). Samat
yada: (Erofilia). Şehremininde: (Na
zım). Şehzadebaıında: (Hamdi). 

Beyoğlu cibetindekiler: 
Galatı.da: (Merkez). Has1'öyde: 
(Halk). Kasımpaşada: (Merkez). Sa
nyerde: (Nuri). Şişlide: (Nargileci -
yan). Taksimde: (DeUa Suda, Ertuğ
rul, S. Baronakyan). 

Oıküclar, KaclıköJ' ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaı). Kadıköyde Modada: (Sıh -
hat). Pazaryolunda: (Rifat). Üskü • 
darda imrahorda: (imrahor). 

de bulunmuı mütehassıs zevattan on kiti- kendisinin haksız bir taarruza uir• 
lik bir hey" et seçilmesini istiyorum, Bu ilave ederek evvelki teklifinde ısrar 
hey' eti isterse Bürhan Felek seçsin. Kabul mittir. 
ediyorum. Eier bu yazılanmda hakarete, Mahkeme Ahmet İhsanla, Bürhall 
haksızlığa, gareze müstenit tek bir Ahr )eğin barıımak hususundaki talebi d 
bulurlarsa ben mensup olduğum gazetede mek ve bir karar vermeleri için du l Bürhan Feleğe alenen tarziye vereceğim. yı baıka bir ıüne bırakmıttır. 

1 Yann akf81Ddan itibaren 

SARAY Sinemasında 
Sevimli küçük yıldız 

SH IRLEY TEMPLE'ın 
En son temsili 

SHIRLEY ve KANGSTERLEll 
Franau:ca sözlü filminde görecek ve alkışhyacaksmıı. ,ooa 

Dl.KKAT 1 Sbırley'in fotoğrafiai bulunan •• 
• broı çocuklara hediye edilecekti' 

Çocuklara mahsus fiyatlar : 20 ve 25 kuruıtur: 

------~--~-----~~~~----------.... ----------------------------------~------;d Şehzadeba11nda Ayasofy• • 

H i LAL M.iSEL STROGOF ALEMDAR Bu çarpışma neticesinde Gazi bat
mış, Abdullah reis de etraftan yetişen 
kayıklar tarafından kurtarılmıştır. raya gitmiştir. 1~••••••••• 1 Moyu Cuma gibıünden itibaren iki sinemada ıCS.terilccektir. 



k •-~kanhx.nda bitibi memurlann 
Kaymlbanun UG9 •· - • •-.-:- lar iftiraki1le bir konlN yapıldı, mühim ....rar 

veriklit köylülere kolaylık gösterilecek 

f .lzmirde 10 bin çocuk bir 
yıl mektepsiz kalacak 
1936 bütçesinde lzmir köylerinin kalkınmaa 

için ehemmiyet& tahsiaat aynlcb 

..._...,. ..... , ............... .. 
••• 

- Kiolk Kemalin bir h.,kelial 111!'! 
ptaklanm,. 

- J,i bit ..,., lıqbi klGlk ,... • 
.. .. ..,, .... olur. 

••• 
-c--...-Wrlaa....U.nr, 

Ov yaemda bir bduu &ldilrmUtler •• 
- Mubakk.u atk yüzündendir • 

• • • 
- Pazar ııünll Hakova,a ne oW. 
- Az kaldı aUnet ~ 

celclL 
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Çöken Boğaziçi: 2 Parisli bir kontesin işık 
Dünkü ve bugünkü Çengelköy · olduğu cüce 

* * * 
1 
İhtiyar Çengtlköylü içini çekiyor, sonra ''Boğazın derdi bir değil,, diyor. "Şişli 
Allahın kırı iken Çengelköy kibar yatağı idi. Sahil yalılarla kaplanmıştı. Bu 
yalılarda geceleri toplantılar yapılırdı. T oplanhlara giden her zatın önünde fener 
taşıyan bir ağa bulunur, bu fenerin mumları ziyaretçinin rütbesini gösterirdi,, 

Çengelköy ..• Evliya Çelebinin rivaye· 1 

tine göre lstanbulun fethinde bura.!arda i 
(Kral Y anko ibni Madyan? ) devrınden 
kalma bir takım çengeller bulunduğu için ' 
buraya bu ismi vermişler. Mithat Efen -
di ise burada vaktile gemi çapaları yapıldı
ğı bu çapalardan bazılarına (dört dişli o· 
lanlarına) çengel çapa denildiğini ve za· 
mania çapa kaldırılarak sadece Çengelköy 
ismini aldığını söyler. Bir başka rivayete 
göre bu isim Fatih Sultan Mehmet tara -
fından bu sahilde bulunmuş olan bir &'emi 
demirinden gelmedir. 

İmparator Jüstinyen vaktinde burada 
genç kızlara mahsus bir manastır varmıı. 
Dördüncü Sultan Murat burada güzel 
bahçeler yaptırmış. Beylerbeyle arasın -
daki sahilledri vaktile Boğazın en ıüzel 

yalıları süslermiş. İşte yanda Haıip Pa,a 
yalısı ki Türk mimarisinin güzel bir eseri 
olduğu için korunmasına karar verilmitti • 
Bu yalı Boğazın sahilini süsliyen iki iç kıy
metli eserden biridir. 

Bul[ünkü Çenrelköy: Tenha yollar ••• 

iskele meydanı tenha... Deniz havaaı 
epey iştihamızı açmış olacak... J9C baıla
madan evvel evveli yemek yemek isti • 
yoruz. 

Çok fiikür İşte aaida bir lokanta var. 
Bembeyaz örtülü maaaları, masalarına ıüe. 
!iyen yqil yapraklı fesliien saluılarile aan· 
ki davetkar bir ıülümseme ile bizi içeri 
ça~rıyor. 

İçeri ıir·yoruz. Bir taraftan yemek ıı
marlarken, diğer taraftan da lokantanın 

sahibine ıualler ıoruyoruz: ••. Ve harap yalılar .•• 

- Siz buranın eskisi misiniz}.. ruıundan belli. Büyük bir nezaketle sual- ket zararını kapatmak için biletlerin fiatını 
- Hayır ben o kadar eskisi deiilim.. lerimize cevap vermeie hazır olduğunu arttırmaz. 

Acaba neden eski bir Çengelköylüyü 1rör- ıöylüyor. ilk suali dinledikten ıonra: , Eskiden Şişli nasıldı. Çok itibarlı bir yer 
mek iatiyoraunuz? - Boiaziçinin derdi diyor, Boğaziçi - miydi}.. Allahın km idi. Arsaların arşını 

Kendisine k11aca bu arzumun sebebini nin derdi... otuz paraya ıatılırdı. Bugün Şişli ne hal-
anlatıyorum. İçini çekiyor, bu derdi pek ıyı tahlil de ... Sonra Alman sefaretinin bulunduğu 

Biraz duruyor, dütünüyor ve aonra: ,etmiş bir İnsan olduğu konuşuşundan belli: yer, benim gençliğimde bir mezarlıktı. Dol-

- Ben pek muhterem bir zat tanıyo - - Boğazın bir deiil ..• Binbir derdi var. mabahçeden oraya küçük bir patika çıkar-
rum, diyor. Çengelköyünün en eıkilerin. dır ... Bunların en başında ıirket vapur· dı. Halbuki bir takım insanlar oraya para 
dendir. Alieddin Bey, onunla görüıürae • lan ııelir ..• Fakat ondan daha büyük bir döktüler. İskambil kağıdı gibi oraya apar
niz o ıize hem eski, hem de yeni Çengel- derdi vardır. O da itibarsızlık... Bunun tıman dizdiler. Eğer bir kaç ıermaye ıahibi 
ltöy hakkında istediğiniz malumab vere • için ben kendi hesabıma bir çok Boiaz- buraya 1relip sermayelerini dökerse bunu 

cektir. lılar gibi Boiazı öldüren ıeyin yalnız Şir- geri alacaklarına yüzde yüz eminim ben ..• 
- Acaba bizimle 1rörüımek ister mi? ketihayriye olduğunu iddia edemiyorum. Şimdiki halde gerek Şirketihayriye ve ge-
- Çok nazik bir insandır ..• Bir ha • 1 Çünkü Şirketihayrin de Boğazı1t itibar.l rek sermaye ıahipleri tarafından fedakar-

ber yollıyalım. Muhakkak gelir. / dan bu türlü düımesi yüzünden fiatlan lık lazım. 
Bir çocuk gidiyor. Bet dakika ıonra ce- f arttırıyor. Boiaziçine lazım olan alaka • Biz böyle konuşurken Çengelköyünün 

vap deii1. bizzat Bay Alieddin geliyor. 1 dır. Bu alakanın müsbet ıekli buraya ıer- eskilerinden olan umuru cezaiye müdürü 
Bay Alieddin iri cüsseli, ııhhatli yüzlü, maye dökmektir. Sermaye döküp burası Bay Şemseddinin oğlu olan Bay Ali ile te. 

beyaz sakallı ve zeki bakıılı bir İnsan. Öm- imar edilir, herkesin rağbetini celbedecek sadüfen oradan ıeçen nahiye müdürü bi
runun yetrniıe yakla,an ıenelerini kolay- bir ıekle ıokulursa tabii burası kalabalık • ,ze iltihak ediyorlar. 

lıkla taııdıiı; omuzlarının }ıali dimdik du- laşır, kalabalıklaştı~ zaman da tabii ıir • Bay Alaeddin konuşmakta devam edi • 

···········-··························· ·········-···-·· ................. ·-···························-··········-.. 

tÖNÜL İSLE·Ri 
Evlenmek için 
Babasının yar
dımına muhtaç 
Olan genç 

«Mevkii iyi bir gencim. Bir kızla •e
viıiyorum. Ailem sevdiiim kızı aile ıevi
yemizin ap~sında buluyor ve onunla 
evlenmeme razı olmuyor. Ben kızı çok 
ıevdiiim için evlenmekte ısrar ediyo • 
rum. Nihayet babam, bu kız1a evlen -
diiim takdirde benden mali yardımını 
keseceğini bildirdi. Tabii o vakit afal
ladım. Şimdi karar VC1'emiyorum. Siz 
bana yardım eder misiniz? 

Nureddin 

Siz istikbalinizi babanızın mali yar • 
dımında buluyorsunuL Onun yardum 
olmadıkça bayatta muvaffak olamıya • 
cağınıza eminsiniz. Belki de yardımı 
keser kesmez hayatınızı kazanamıyacalıt 

bir vaziyettesiniz. Bu takdirde ailenizin 
dediğini yapmaktan ba,ka çare göremi
yorum. Kendini yüksek gören aileler fa-

kir aı1eleri hakir gönneği severler. Bun
dan onlan mcnedemezsiniz. Binaenaleyh 
aevgini:ıi feda etmekten baıka çare ıö
renüyorum. 

* «Ben üç ıenedir bir kızla ıevışıyo -
rum. Bir çok kereler ~vlenmek teklifin. 
de bulundum. Uzun l'tlüddet itiraz etti, 
onu bir türlü evlenmeie razı edemedim. 
Sebebini soruyorum. "Ben evlenmek is
temiyorum» diyor. Bir kızın evlenmek 
istememesini de ben anlamıyorum. A • 
caba gizli bir maksadı mı vardır, der • 
sınız. 

Şefik 

Bir luzın evlenmek istememesi bi • 
zim memleket için anlaıılır fey değildir, 
ya evlenmesine mini bir hastalıiı veya 
kusuru vardır, yahut ailece izahı müm
kün olmıyan bir sebep mevcuttur. Bun· 
lan söylemek İstememesine nazaran 
mühim olıa 1rerektir. Yalnız ıiz içten içe 
tetkilkat yaparak bu kusuru anlamağa 
çalıtınız. O vakit bu muammayı kendi 
kendinize balJetmiı olursunuz. 

* Anadolu Nimet: 

Dü,ünceniz doğrudur. Böyle bir ha -
tıra bırakmak sizin için de, onun için de 
ileride vicd~ azabın{ tazelemekten 
batka bir fCYe yaramaz. Kadın çok 
zaaf gösteriyor. Onun bu zaafı yarın 

batınıza baıka belilar da çıkarabilir. 
Bir rezalet çıkmasına mini olmak için 
mümküme oradan uzaklaımız. 

TEYZE 

yor: 

Akay vapuru iJe eidilen yer-
lere itibar daha ziyade var. Fa· 
kat tunu insaf bakıılariyle &'Ör-

meli ... Suadiye plajını yapmak için ve ora
ya ne kadar para döküldü. Orada bir ha. 
yat kaynağı ve eilence yerleri yapıldı. 

- Fakat bunu yapan insanlar da oraya 
tramvayların iıliyeceğini biliyorlardı. 

- Doğrudur. Nakil vasıtalarının çok -
luiu ve ucuzluğu bu rağbete sebep olmuş· 
tur. Bugün Suadiye ve civarı bir mamure 

olmuştur. Halbuki ıirket vapurları halkın 
gözünü korkutuyor, tarifeler iyi deiildir. 
İki yaka birbirine merbut değildir. Burct

dan Bebeğe geçmek için ekıeriya köprüye, 
yahut Beşiktaşa kadar gitmek lazımdır. E
ğer seferler sık ve muntazam olsa ve bil
haıısa iki yakayı birbirine rapteden se • 
ferler ilave edilse buraların ucuzluğuna ba
karak gelecek ve yerleşecek bir çok insan
lar bulunacaktır. 

Burada bir mektep olmayışı da evlat sa· 
hiplerini ürkiitüyor. Bir Kandilli lisesi var, 
Çengclköy, Beylerbeyi, Vaniköy ve Kan. 
dilli için bir tek lise ve orta mektep. 

Nahiye müdürüne nahiyelerindeki nÜ· 
fusun kesafeti hakkında ne düşündüklerini 
soruyorum. 

11Dört, beş bin kadar» tahmin edildiği
ni ıöylüyor. 

Bay Ali: 

- Çengclköyünde nüfus kesafeti hun· 
dan yirmi sene evveline kadar pek daha 
çoktu. Burada daha fazla eski kibarlar o· 

tururlardı. Sadullah Paşaların, Ragıp Pa. 
plann, Cemal Paşaların, daha nice kibar· 
larm yalıları vardı ve bu yalıların etrafın-

60 santimlik delikanlı ile 1, 70 boyundaki kadın 
evlendiler, fakat cücenin zorla razı olduğu izdivaç 

bir seneden fazla sürmedi 
Kahirenin esnaf tabakasına mahsus ! 

kabarelerinden birinde varyete numa
ra1arı yapmakta olan BorelJ addlı bir 
cüce hatır ve hayalinden geçirmediği 
çok debdebeli bir maceranın kahrama
nı olmuştur. 

Boyu 60 santimi geçreiyen ve her 
gittiği kabarede büyük bir alaka ile kar
şılanan Borell bir gece numaralarını 
yaptıktan sonra odasına avdet ettiği 
zaman masasının üzerinde şöyle bir 
kağıt bulmuştur: 

«Büyük sanatkarsınız. Beni hay -
ran ettiniz. Sizin ile hemen konu,mak 
İstiyor ve aaat tam 11 de sizi T rianon 
otelinde bekliyorum. Kontes B. Ada
layisn 

Hususi katibi ile bir devriilem ıe -
yahatine çıkmış olan kontes cüce -
nin numara yaptığı bara gitmiş, ön sı
ralara oturmuş ve cüceye kar~ı birden 
bilyük · bi~ temayül · hissederek 
bu mektubu kendisine göndermiştir. 

Cüce otele gittiği zaman kontes ken
disine demiştir ki: . 

- Sizi gördüm, sevdim. Kendime 
koca yapmak istiyorum, benimle be
raber geliniz . 

BorelJ bu zengin kadının atkım 
hiç düşünmeden reddetmiş: 

- Ben sahneden ve seyircilerimden 
ayrılamam demiş, kontesin bütün is
rarları da hoşa gitmiştir. 

Fakat bir gece sonra cüce bardan çı
karken iki adam bu mini mini cÜHeyi 
kucaklamıf, bir otomobile atmış ve 

götürüp kontese teslim etmitlerdir. 
Cücenin mukavemeti kırılmış, bir kaç 
hafta sonra 60 santimlik delikanlı, bir 
metre yctmİf santim boyundaki kon
tesin kocası olmuştur. 

Hadisenin arkasını yakından phit 
olanlardan dinleyelim: 

Kontes küçük kocaııını çok seviyor
du, onunla Fransanın en pahalı tehir
lerinde yaşamağa başlamıştı. 

Cücenin karılı kocalı, çoluklu ço -

da da onlardan geçinen, onların adamları 
olan insanlar yaıarlardı, diyor. 

Bu yalıların selamlıklarında ve harem
lerinde her akpm toplantılar yapılırdı. 
Fakat bu toplantılar ıizin timdiki toplan• 
tılarınıza hiç te benzemezdi. Haremde ha· 
yanlar, ıelirnlıkta erkekler buluıurlardı. 
Bu ziyaretler yapılırken önünde bir aia e

line bir fener alır, arkadan bütün bir ka· 
file yürürdü. Fakat fener deyip te ıcçme• 
yiniz. Bu fenerler giden ziyaretçinin rütbe
sini gösterirdi. 3 mumlu feneri rütbei bala
dan olanların ağası taıırdı. Derken mum. 
lar üçleşir, ikileıir ve nihayet tek kalırdı. 
Bu suretle rütbelerin daha indiii sörünür· 

dü. 

Kayıklar da her sınıfa söre deiiıirdi. l 5 
arşın boyunda üç çifte kayıklar, on bir ar
tın boyunda da iki çifteleri vardı. Bir çif· 
telerin boyu da 9,5 arıındı. Üç çifteye vü
kela binerdi. 2 çifteye orta hallı memurlar 
binerdi. Bir çifte ise halka mahsuıtu. Bir 
ve iki çifte kayıklar da halkı taşırlardı. İt
te buralılar bu kayıklarla dolaşırlar ve teh· 
re inerlerdi. 

Yalılardaki toplantılar 306 da padi -
şah tarafından menedildi. Kim bilir neye 
kuşkulanmıştır. Bundan sonra buranın 

toplantısı havuzbaıındaki ramazan 

toplantısı oldu. Ramazan geceleri Ha • 
vuzbaşı çayırına hasırlar yayılırdı. T era • 
vih namazı kılınırdı. Sonra gene orada ti· 
yatro oynanırdı, c.anbazlar, orta oyunları, 

pehlivanlar. Kadınlara mahsus ayn yerler 
vardı. Kadınlar bu eilenceleri kafes arka
sından seyrederlerdi. Mesela burada eski· 
den kahveye filan çıkmak ta büsbütün baıı
ka usullere tabidi. Bir gençler, bir de ihti
yarlar için kahvehaneler vardı. Gençler 
kendilerinden daha yaşlıları sayarlar, on. 
ların yanında eğlenemezlerdi . Yaşlılar da 
gençleri rahat bırakmak için onların kah -
vesi ne uğramazdı. Ve köyün c;şrafından 

biri kahvenin önünden geçti mi ihtiyarlar 
bile kahvelerinden çıkarlar, onu selamlar
lardı. 

Köyümüzün meczupları da vardı. Mc • 

cuklu bütün arkadaşlarını evinde .,,e
ya otelinde topluyor, onlara ziyafetltt 
veriyor, kocasını memnun edebilnıek 
için ne yapmak lazımgelirse yapıyor -
du. Kendisi de bu cüce kalabalığı içİfl" 
de bir dev gibi görünüyordu. 

Fakat cüce eski neşesini kaybetınİf 
bulunuyor, eskisi gibi gülmüyor, şeJl 
ve şakrak söylemiyordu. Bu evlilik ha" 
yatı tam bir yıl sürdü. Bir yıl sonra ~it 
gün cücenin eski oynadığı kabaren~~ 
reklamlarında Borell ismi görüldü• 
Herkes {IB§tı. 

O gece kabare tıklım tlklım dol " 
muştu. Cüce sahneye çıktığı zanı~ 
müthiş bir alkış tufanı koptu. Bore 

iÖzleri yaşarmış bir halde : 
_ Artık dedi yanınızdan ayrılın• -

yacağım. Sizinle beraber yaşıyacağıtrl' 

Hürriyetime kavuşmuş bulunuyorutrl' 

Ve numaralarını yapmağa başlamış " 

tı. . . lı 
Cüce kontesin yanından, ıhtışaın 

hayattan kaçmış, bara, halk smıfıoıı> 
yanına dönmeyi tercih etm~tir. ~ 

h b. . . Ostüsı4 eell Ata Bey çok meı ur ır tıptı. it 
'bir elbise giydiremezlcrdi. Ona MıeJ~ 
Prenıca Fatma kaç defa elbise yaptır d 
Sokakta birine raıtgelip o <1Ati. Bey "'Jıj 

· d ·· ·· d .. karır es"1• 
fU elbiseyı» ene ustun en ,..ı • _. 

"d d" B. ke•"" verir ve kendisi çıplak ıı er ı. ır İ 
d 1 ·• •· Ata B•1 ona hırka yaptır ı ar, ustune <ı ;.dt 

diye iunini yazdılar. O hırkayı ~a .. ilk ıııd' 
yene verdi. Bir de sene Çengelkoyun i1f' 
hur tiplerinden Sami Bey vardı. O harb ..,a 
nezaretinden mütekaitti. Sabahtan akt9; 
kadar Beylerbeyle Çengelköy arasnıda bfr 
der gelirdi. Birini koluna takardı. Y otda ...a 

1 k "' adlP""' başkasına rastıelince ko unu ta tıgı . ·r 1' 
bırakır ötekinin koluna kolunu geçırı y>' 
döRerdi. Bu zavallı meczup Rus - Jıa ..w 

• ki"' af ... muharebeıinde Japon generalı ı ıgın 
miıti, ben general oldum derdi. ~ 

Tabii meşrutiyetten sonra eski pat9 ~ 
kalmadı. Balkan harbinde buradan ~ '
çocuk harbe gidip ziyan oldu. Umurrı• J,f 

• ld ... "b" b asını ferberlik her yen o ugu gı ı ur ~ 

öldürdü. Bilhaua daha sonraları .~~ıel 
bdıaldı. Çünkü Çengelköyünde jurh; 

daha fazla Rum vardı. Onlar da mu 1" 
olup gittiler. Köy tenha kaldı. Büyük ~ 
lılar kendiliklerinden göçüyorlar. Ve 

0 
' 

ırıjı 
lıların bugünkü sahipleri onları ta 

"' t rcih tirmekten ise enkazcıya eatmagı e 

yorlar. 

* . k pil,., 
Kahvelerimizi içmek için denız e 1' 

daki gazinonun tarasasında o~u~u~;~ 
Mi.safiq>erver Ç«ngelköylüler bı:zı ,,1)1' 

N k ı . ikfll ... mak istemiyorlar. eza et en ve "n ,,, 
rile ıımartıyorlar. Şimdi ÇengclkoYı~ed ' 

ihtiyar iki kürekçisi karşımızda . .. ~·dÜ~)I" 
din Beyle, Ali Beyin ellerinde: buyı.ı kÜ,>" 
rini söyledikleri bu iki kayıkçı da a ııf' 

kollar d' lere sarıldıkları zaman en genç h·ıdeıı 
ta veren bir canlılıkla sandalı sa 

1 

zaklaştırıyorlar. d)'0 rl•'' 
Bize daha kalmamız için ısrar e 

1 
u~ 

Fakat büyük bir teessüfle buradak~ 0ıa1t' 
. . · Çün ı.ı laşmak mecburıyetındeyız. 

l . · var. gidecek ve görecek yer erımız _ .-it 
Suat JJCI'·-



SON POSTA 

OUNYANIN EN BUYUK SERSERİSİ 
Hükômetleri parmağında oynatan 

Ukraynalı Yahudi çocuğu 
ı. tler Almanyada mevkii iktidara gelince hudutsuz imtiyazlara sahip 

Yudko sosya ıs 1 ı·ı b 1 d. · ' · · 1 . . C burun odasından telef on a va ı erfl', e e ıye reısıerıne emır er 
olmuştu. Reısı um . d . . 300 . k · ·· üklerden muayene ettırme en geçırıyor, mılyon mar -

. mallarını gumr . . . 
verıyor, . k 

1 
d dururken devlet parasını şuna buna ıkraz ederek servetını 

hk serveti ban a ar a d k 
• •OJ. e bü ültüyordu. Nihayet foyası mey ana ?ı . tı ve mahvoldu 

alabıldıgın y • ı de bır şırht daha kuruyor ve 1914 de ni-

k k··1· yonlar yaptı· h b" ·ı · Dünyada büyü spe u as ayet ır mı yon florine sahip oluyor. 
'b'). . . . yanında pek 1 LJ 1 iı halde Zaharof gı ı erının . . . r· arp pat ayınca merkezi Avrupa dev-

f ilerden bırısı 1 ti · h" B · ismi geçmeyen maru serser l e erıne za ıre satıyor. Nevyorkta erim. 
de Yudko Bannat'tır. de, Viyanada, Hamburgda şubeler açıyor. 

"d f •-= bir hahamın V b' k : Yudko Okrayna a aıur k e ır aç ıene zarfında milyonluk serve• 
ıd.kt n sonra, ço 1 . ""0 k . 1 oğlu olarak dünyaya ge 1 e tı .,. ra anııy e darbedebilecek hale ge. 

vucunda 0 Y- ı· İ ·ı· f d kısa bir zamanda Almanyayı a ıyor. tı a evletleri Yudkoyu Almanyaya 
natacak bir iktidara sahİP olmuştur. karşı gösterdiği yardımdan dolayı müaha-

Yudko Barmat'm ~hıiu d za ediyorlar. O sırada Yudko Vilhelmin 
Yudko ){jyef 1ehrinin )tasabal~rı~ .~n karıısına çıkıyor: 

Sayh 1 

Bolıram ~lJapmaqan çocuklar: 6 

'' Bizim Bayramımız 
yiyecek bulduğumuz gün,,, 

Küçük çocuk "alh kardeşiz, diyor. Annenıin 
çamaşırdan kazanacağı para ile kuru ekmek bile 

alamıyacağımızı düşünmüyor musunuz?,, 

b. . 'd d .::..nuttur. Buyuyup H"k"' d b"' .. ın olan Uman a 0 - •• d • - u um arım, Almanyaya utun Fatma kadın ve çocukları 
ıd.~· zaman ıçın e ya . f d 

te J 2 yaşlanna ee _ııre . ·ru' tatmin et· servetım e a. olsun 1 diyor. . 1 Mecidiyeköyünün uzun, iÜneşli f - Neden?. 
ıadığı uhrevi hayat kendisi Kardeılerı daha akıllıca hareket ıste· l d b" b h hah K'" ··k b' _ Su"'tu·· babası 

d
'kl . . . Y un a ar a ar sa ı... uçu ar 
ı erı ıçın kendisini ikaz ediyorlar <cya Al- d - ·· tt'" - ·· k" k'" k h · · 

olan çocuklar içer .. ' 
Bunu da anneme komşu vermiş. ıniyor. . . k d' · . k b"liyetlerını en ısın· 

Irkının en ınce a 
1 

U an kasaba· 
de ıörüyor. Haham olnıak m . 

d k k aklına ıeldikçe kalbınesı• 11n an çı manıa • 

du· kıntı veriyor. , d 
B. .. yine Sinagog a 
ır gun . ·-· • . b w satmaia gıttıgı ı· 

a edecciinıa. fotın •iri b 
. k il baham babası, u 

çin, ihtiyar keçı sa a 1 ~ ibi 

Yuclko Bannat 

J ı. b ~r agın or ugu es ı oy a vesınm 
man ar &ay ederlerse o zaman ne yapar- hah · d k"" ·· 'h · 1 1 
ı " d" ı y dk d çesm e oyun ı tıyar arı top anmış 

ı n r » ıyor ar. u 0 onu.n a çaresını k l . 
buluyor. Bir taraftan ikinci Vilhelmle kre- onuşuyor ar· 
diler açarken, diğer tarfatan da Rotrdam- Benim sualim üzerine uzun uzun dü
da Soıyaliıt Yorvörtz gazetesine sermaye şündüler. Bir kaç isim saydıktan ıon • 
veriyor ve Yilhelm aleyhtarı ııoayalist te· ra, «Delinin Fatma» dediler . 
iekkülleri besliyor. İçlerinden biri bana dönerek ilave 

Harp Bitince Almanyaya Nakil! etti: 

- Senin baban yok mu? 
- Ölmedi amma, var da sayıl • 

maz. 
Şimdi gözlerindeki nen'e 

rin bir hüzüne tcrketmişti. 
Devam etti: 

:verini de· 

- ccfü> senedir timarhanede ...• 
- Peki size kim bakıyor) 

dinsiz evladını kulağından yakaladıgı g 
fada tokatlayıp 

evin içine sokuyor ve ao 
baılamala baflıyor: 

- Bedbaht çocuk cehennemlerde ya· 
Yudkoya bir cevap vermeden 
kaçıp ııidiyor. 

Harp bitince Yudko ticaret merkezini - Köyde ondan daha fakir yoktur. 
yanından Almanyaya naklediyor. ismini bir Alman Kocası «5» senedir deli. Çıktı, gitti. - Ablam çorap fabrikasında':' .• , 

k Sinas--• niçin gelmedin~ 
naca sın -• 1t·· h 

Yudko kollarını kavutturuyor, usta 

bir tavır takınıp: 
B 

. dövmekte biç bir fayda yok 
- enı . 

. B baham 0Inııyacaiım Lodz ya 
dıyor. en k .. 

'd k . t mektebinde okuma ısbyo-
ıı ere tıcare 

rwn. b · k ihtiyar yahudinin kan eynıne çı ıyoı: 
_ İnsan tüccar olmak için de mektebe 

nıi ııidermiı diye haykırıyor ve sonra ken
di karısı da Yudkodan yana çıkınca: 

_ Peki sitain fakat bu daha da )'Ü· 

zünü görmek istemiyorum. 
Diye evinden kovuyor. 

Yadko Okuyup Geliyor 
Aradan bet yıl eeçiyor... Yudko bir 

cUn birbdeneire eve ııeliyor. Bildiği yahu
diceden bafka, timdi RU1Ça, Almanca ve 
lnııilizce de öirenmiftlr. Hukuki malfuna
b var. Usulü defteriye itinadır. 

Velhasıl tüccar olacak kadar bir ıeyler 
bilt;,or. 

y alnas parallZ pulsuz olduiu için bil-
sisini satamıyor. Şurada burada liıan 
dersleri veriyor. Fakat pyet az para ka. 
zanıyor. Babası onunla kartılapnca: 

_ Gördün mü? Köpek diye haykırı
yor. Allahtan yüz çevirdin başı~a neler 
se1di, sakalar. ölü yıkayıcJar bıle senden 

iki gün sonra bir haftadan beri aç ol
duğu için Yudko yolun ortasında kendisini 

kaybediyor. Gözlerini açtığı zaman, yu
muşak sesli bir adamın ona bir ıeyler sor
duiunu görüyor. Yudko söylenen sözleri 
pek anlamıyor. Fakat kendieini kurtaran 
adamın da yahudi olduğu anlaşılıyor. Ha-
yır sahibi adam: 

- Ben sana iyi oluncaya kadar baka
yım diyor ... Ben de fakirim amma ..• Al· 
lah ne verdiyse yer içer sünümüzü seçiri-
riz. 

Yudko gördüğü iyilik karıııında hay. 
retle gözlerini açıyor. Ve adama damdan 
düşer gibi soruyor: 

- Kızınız var mı) 
-Var. 
_ On seneye varmadan zengin olaca· 

iım. buna yemin ettim. Be~ de ~~ze mİn• 
netimi, kızınızı almak euretıyle odeyece-

iim. 
Filhakika Yudko ömründe ilk ve son 

defa sözünde duruyor ve kızla evleniyor. 
36 Meslek 

insan birdenbire zengin olur mu) Yud
ko maksadına en kısa yollardan gitmek 
iıtiyor. Emniyet ıuiistimalinden mahkeme• 
de sürükleniyor. Kokain ve zararlı kimye• 
vi maddeler ııattıiı için yakalanıyor. Piya
no tüccarlığından soğan esnaflığına, ev 

h b dellallığından. ihracatçılığa geçiyor. 
Yudko erte9İ ııün kimseye a ar ;er· 

_.ı d hal yola çıkıyor. Nereye gıdc- Velhasıl gazetecilik te dahil olduğu 

fazla para kazanıyorlar. 

mecıen er l · ~ halde biribiriyle hiç münasebeti olmayan 
V• • k diti de bilmiyor. Gece en agaç 

ceaını en I d tam 36 çe§it iı yaptıktan ııonra, Rusya ile 
1 1 d yatıyor Karnı111 bostan ar an 

a t arın a, · dileniyor fa- Holanda arasında ticari i~ler yapmak üze-
çaldıiı sebzelerle doyuruyor B' k . Rotrdam'da bir yazıhane açıyor .•. lıi 
kat arkasına bakmadan yuroyor. ır a • re Y dk k d I r k zamanda geliıiyor. u o ar eı e-
tam ismini bilmediii bir tehre ge ıyor. • ısa . . . A 

1 · · rini teker teker Rotrdam a getırtıyor. za-
Ceniı caddelere ıızan elektrikler göz erını ı . t" 1 mi tasarrufa riayet etme& sure ıy e yaıı· 
kamaıtırıyor. Hiç sörmediii yükıek bina· 'h · d d y dk orlar ve dört sene nı ayetın e e u o 
larla karfJianor. ilk rugeldiii adama: Y 

h 190,000 florin para biriktiriyor. 191 1 de 
- Buran hanai tehir, deyince, mu a-k it1'rü anonim ıirketi haline sokuyor. 191 3-

tabı, bir deH ile konufUyorum zannedere 

Objektifin yakaladıkları 

Sokakta öi le uykuıu 
foto: Cemal 

ismi olan Yulius'a tahvil ediyor. Kendile- Kadıncağız «Ü)) çocukla kapandı kaldı. 
rine bir zamanlar para ikraz ettiği Sosya• Kulübenin kapısını açan kadm evve
list tefleri iktidar mevkiine geçmiılerdir. la loş, toprak avluya hakta. Sonra uta
Ne istene yapıyorlar, Yulius bir ıürü İm• 
tiyazlara sahip oluyor. Reisicümhur tele· 
fonunu serbestçe kullanıyor, valilere be1e
diye reislerine emirler veriyor. Gümrük. 
lerden mallarını muayene ettirmeden ge• 
çirebiliyor. Ye işin en şık tarafı da, ban
kalar kendisine alabildiğine kredi açıyor

lar. 

Haftada 240 kuruş alıyor. Annem de 

çamaşır yıkıyor. Eh işte .. 
- Annen size iyi yemekler yapı .. 

Yuliuı devletin ve ordunun muteme• 
di oluyor. Pazarlılr.ıız olarak istediii çeıit 
eıyayı istediği gibi satıyor. Satmadıiı mal-
ların parasını evvelden tahail ediyor. 
Cür" eti buğdayın fiyatını tabii rayiçten 
12 dolar bahalıya ıatacak kadar ileri ııö
türüyor. Nazırların hemen hepsi phıen 

kendisine borçludurlar. 300 milyon mark 
bankaların birinde duruyor. Ve Yulius 
Alman milletini soyarken matbuat ta k.en
diıini birdüziye methediyor. 

Yuliuı'un Son Kahramanlıiı 

Sulhtan sonra, Almanyada ıanayi 
hareketlerine kermi veriliyor. Çeşit çefit 
fabrikalar açılıyor Yulius kendisine müra
caat eden herkese derhal yüzde altmıı ile 
para ikraz ediyor. Bankalardan küçük fa
izlerle ve devletin emriyle para kaldırabil
diği ve yeni fa\ırikaların da hisse senetle
rini kaldırdığı paraya karıılık ııötürüp 
bankaya yatırdığı cihetle, Yulius devlet 
paraıiyle müthiı bir servet yapıyor. Ken
disi, iılere beı para katmadan mütemadi e 

.. h" E • f y n mut ıı aız arkını kazanıyor. 

1924 de nihayet foyası meydana çıkı· 
yor. Kendisi kardeıleri adamları hep tev
kif ediliyorlar. Paralar müsadere d"I' e ı ıyor. 

Ve Yulius yapılan muhakeme neticeııinde 
on bir ay hapııe mahkum oluyor H . . apııı. 

haneye girerken bir ar1'.adaşı ı_ d .. &en ısıne 

ıöyle diyor: 

- Yazık oldu. Bütün kazancını böyle 
kaybedecek olduktan sonra Okraynada 
hiç çıkmayaydın.... n 

Yudko muhatabının yüzüne baltıyorl 
- Bu kadar ııene devlet nazırlanna 

hükmettiğimi, istediğim gibi yiyip içtiğimi 
unutuyorsun diye cevap veryor. 

Kulelide müsamere 
Bu yıl KuleJi Askeri Lisesini biti • 

ren talebeler yarın mektepte bir ayn
hk müsameresi vereceklerdir. Bu mü
samere esnasında liseyi en iyi derece 
ile bitirenlerden dört talebeye de he -
diyeler verilecektir. Müsamere ıçın 
zengin bir proğram hazırlanmıştır. 

Onyon Fransezde müsamere 
2 Mayıs Cuma günü Ün yon F ran -

sezde Matmazel Nadine Hamin tara -

fından saat 17 de bir dans ve 9an mü -
aameresi verilecektir. 

na, utana: yor mu? 
Küçük alaylı bir bakışla: -Buyurun efendim, dedi. 

Avuç içi kadar bir bahçede toprağın 
üzerine diz çökmüş «8» yaşlarında 
kadar bir erkek çocuğu yerde yoğurtçu 
kasesine batırdığı ekmeği yiyordu. 

- Biz <c6» kardeşiz. Annemin 15 
günde bir iki çamaşırdan alacağı fiO 
kuruşla her gece kuru ekmek dahi bu
lamayacağımıza aklmız ermez mi? de-j 

Yanımdaki mahalle mümessili: di. 
- Sen mektebe gidiyor musun). 
- Gidiyorum. Benim ve öbür iki 

- l,te bakın, dedi, yoğurt euyunu 
ekmekle yiyor. 

Küçük biraz muhteriz başını kal -

dırdı: 

kardeşimin kitaplarını, göğiislüklerini 
mektep veriyor. 

- Bu hafta Çocuk Haftası... Bili ~ - Hiç de değil, bu aüt. 
Sordum: yor musun? 
- Sen sütü sever miııin) Dudaklannı büktü: 

Hiç unutamayacağım bir gülüşle 
cevap verdi: 

- Sevmez olur muyum. Fakat her 

zaman yok ki ... 

- Evet, mektepte mual1im söylü • 
yordu, dedi. Amma benim bayramım, 
yiyecek bulduğumuz gün ... 

Muazzez FAiK 
-~~~"'!"""""'!"""!"" ........... 

Arastada hafriyat zimmetlerine geçirmi ş addedilecekler • 

z Londradan ıehrimize dönen lngili 
Arkeoloji profesörü Bakster 3 günden 
beri çalwmalarına devam etmektedir 

Profesör bu üç günlük çalışması neti 
cesinde Arasta sokağı He aşağısındak 

yol arasında sondajlar yapmıştır. Son 

daj ameliyesi yapılan yerin 1 O mctr 
kadar ilerisinde bir evin bahçcsind 
büyük bir merdivenle inilen geniş bi 
mahzen vardır. Bu mahzenin Agüsten 
meydanı ile birlettiği zannedilmekte 
dir. Profesör hafriyata 4 ay kadar de 

dir .. 

-
-
ı 

-
e 
c 
r 

-
-

vam edecektir. 

Müteahhitlere verilen avansla r 
Hesap işleri müdürlüğü, belediye 

şubelerine bir tamim göndererek; mü 
-
. 

teahhitlere verilen bütün avansların 
iki ay içinde nakit veya senetle öden -
mesi icap ettiğini bildirmiştir. 

Bu hususa riayet etmeyenler, avans l 

-

...... -
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Hayatta GOrdDklerimiz 
Analık 

Davacı bir anne. Suçlu oğlu. 
Ailenin reisi ölüyor. Kadın iki çocu· 

iile kalıyor. Kızı, bir fabrikada çalı

ııyar. Oğlu, kendine io bulamıyor. 

Kahvelere, kahvelerden meyhanelere. 
Düıünüyor. Nihayet: 

- Ya para verinin, ya ıeni döve • 
tim, öldürürüm! diye annesini sıkıştı • 
rıyor. 

Bu daimi tehditler kadıncağızı kor -
kutuyor. Nihayet mahkemeye müra • 
caat mcchuriyeinde kalıyor. Komşu • 
lardan ihiyar bir kadınla kızının fabri· 
ka arkadaıılarından tarlatan bir haık• 

"ız da şahitlik ediyorlar. 
Tehdit cürıııiı telle) yuıl etti. Miid • 

dı:iumumi çocuğun tecziyesını istedi. 
Fakat annesi ağlıyan bir seıle yalvar ,. 
dı: 

Ona ceza vermeyin bcyfcndi. 
Yalnız bir daha beni ölümle korkutnu• 
fac:n(iını size vadetsin 1 

• * * 
Şahitlik cdrn şarl.ıtan kız, dışarıda: 

- Ne diye kurtardın a teyze, ben o 
kadar dilleri boıı yere mi döktüm~ di
İordu. 

Muazzez FAbC 
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~K,DJ;Nf"Z L Spor 
t11'.l~l'N. 'l-~ Galatasaray 

Nihayet 
kararı 

muharebe 
uzun bir 

\ A/,AN: KADıRCAN Kefh Takımı Ankaraga 
ve Gidiyor kararı verildi 

dua takip etti 
Papa tarafından Paolo Odeskal - ı askerlerinin çokluğundan bize ne? 

tinin idaresinde gönderilen elli ka - Allah bizimle bereberdir ve onları 
dar papaz baılıca gemilere dağıl - ezecektir. 
mıılardı. Kapusin papazları Pap -1 Baıpapaz sözlerini uzunca bir 
nın gemilerine, Cezvitler İspanyol I dua ile bitirdi. Don Jan §İmdi ~ e
donanmaıına, Fransiıken ve D mi- nedik amiralı Vcnyero ile Papa mı -
nikenler de Venedik ve Cenova ve ralı Kolonaya dönmüıtü. 

Ankarada iki müsabaka yapacak o
lan Galatasaray birinci futbol takımı 
yarın öğle treniyle Ank"araya hareket 
edecektir. Galatasaray takımında Av
ni, Llitfi, Reşat, Kadri, Hayrullah, Su
avi, Necdet, Eşfak, Bülent, Haşim 
Danyal, Sabahattin Selim ile 
kafilenin basında umumi katip Osman 
Müeyyet v~· antrenör Bar bulunacak -

Savra gemilerine verilmiılerdi. Birincisi: tır. 
1 Atletizm hakem kursu Bunların hepsi de ıerek kuman- - Hemen ve bütün varlığımız a 

f stanbul atletizm heyetinin açtığı 
danları ve gerek askerleri hıriıti - düımana hücumd n b ıka hiç bir hakem kursu gelecek salı günü akşamı 
Yanlık ug-runa barbetmek için kıt - ıey d .. •u··nmu··yorum Dedi 

U:r • • son toplantısını yapacaktır. 
kırtıyorlardı. Ba§papaz Paolo, baı- D·- l • d . fikı'rde oldu•u -f"L d d l ıger erı e aynı • - I ilKem kursuna evam e en er 
kumandan Don Jana fÖyle diyor - nu ve bu uğurda öl.meğe hazır bu- tahriri bir imtihana tabi tutulacak.lar, 
du: lunduğunu haykırarak söyledi. muvaffakıyet gösterenlere hakemlik 

- Eğer bunca emeklerle meyda- Don Janın yüzünde bir aydınlık lisansları verilecektir. 
na getirilen bu büyük donanmayı a- görüldü, ayağa kalkb: Serbest gür~ müsabakası 
lar~k düımanla dövütmeğe ~itme~- _ Artık ayrılalım ve yola çık- Galatasaray klübü güreş şubesi bü -
ıemz çok büyük bir aiinalı ıılemıt mak üzere hazırlıklarımızı yapalım. yük bir gür~ müsabakası tertip etmış-
olacaksınız. Babanız İmparator S .. k r ven'lmı· • bu tir , on ıoz ve son ara 'S' - • •• 1 
Şarl-Ken aıze ancak hayat verdi, fa· I d K d l b"re ı"kı" Bu müsabakalar serbest gureş o a -. unuyor u. uman an ar ı r - A 
kat ben sıze ıeref ve büyüklük ye - ık l .1 • ·uı rak yapılacaktır .. Çoban Mehmet, n-
recegım. ıer ç tı ar v~ gemı erıne gı er. karalı Hüseyin, Nuri, Sadık, Adnan 

Don Jan Türkler üzerine aitmiye Koı:Eu kaleaı ~daT~mkdand ıe - ve Kenan bu müsabakalara iştirak ede-
• d len bır mektuba ıore ur onan- ki d" 

karar vemııt bulunuyor u. Fakat .. .. 'd .. kk t' ce er::,ı;;.r,;... ------·------
. · ·· ·· d 1 d ması uçyuz ıemı en mure ep ı. bunun ıçın butün kuman an ar an F k b 

1 
__ ,_ .. 11. ta · 

.. . . • l a at un ann ancaa yuze ı nesı 
murekkep bır meclıaın top anması- 1 1 d. - l • kü. ··k b d . . . 

1
.. ga er o up ıger erı çu oy a ve 

nı ve orada da karar verılmeımı u- h f'f k ·ı ·ı k l't ı d. a ı orsan gemı en e a ı e er ı. :zumlu görüyordu. 

b 
• • Hatta içindeki askerlerin sayısı lü· 

Eylulün onuncu günü ırıstıyan k d d ... 'ld" . . zumu a ar egı ı. 
donanmasının en ılerı eelen altmıt 
kumandanı bir araya ıelmiı bulu • Halbuki hıriltiyan ~on.anma~ı 
n d Türklerden daha kuvvetlıydı. Mesı-uyor u. 

D J h b "d'l" "d'lm nada toplanmıı olan ve hemen bar-on an ar e gı ı ıp gı ı e -
· h kk d d' ... d··-·· ·· be girebilecek gemiler & yıldığı za-mesı a ın a ne uıun ugunu , , .. . . 

herkesten önce Malta ikinci amiralı man bunlardan ıkıyuz tanesının 
ve generalı §Övalye Romegaya ıor- galer, altı tanesinin ıaleaı ve yirmi 
du. Bu cesur ve tecrübeli Fransız yedisinin kalyon olduğu ayrıca 
tam Gaskonyalıların karakterine 12-16 haff kürekli tek direkli hafif 
uygun bir şekilde cevap verdi: gemilerden de yetmiıaltı tane bu-

B •. l 1. k" b b Junduğu görülmüttü. - ana oy e ge ıyor ı a anız • . . 
imparator Şarl-Kenin hayatında Bunlardan doksan galer ıle yırmı 
böyle büyük ve zorlu bir donanma dört kalyonu İspanya vermiıti. Kral 
ve ordusu olsaydı onu dosdoğru Is- Filip'in yalnız kendi kesesinden 
tan bul üzerine sürer, hiç bir güçlük yaptar~ığı ıalelerin. .sayısı on dörttü. 
çekmeden ayni zamanda lıtanbul Napolıden otuz, Sıcılyadan on, Mal
imparatoru da olurdu. tadan üç, Ceneveden üç ıaler gel -

- Buna ,··phe k O h ld d'" mİftİ. Dük clö Savva yedi, Jan An-u yo • a e, o- D b. 
1 

. . . 
·· - · d .. ·ı ·? dre orya on ır aa er getırmııtı. vuıecegız, egı mı . 

E t Diier onüç ıaler de bazı zenıın ve 
- ve · ·• me•hur ltalyan asılzadeleri tarafın-
- Dövüıürüz. 'S' 

V d·kı·ı b .. ı · b dan donatılmıfb. Papanın oniki ene ı ı er u aoz en eyecan-
la dinliyerek alkıtladılar. Fakat lı- galeri vardı. Venedik ise önce yüz 
panyol kumandanlar1D1D yüzlerinde yedi galerle iki kalyon yollamıf, da
durgunluk ve hotbulmamazlık oku- ha ıonra çok deierli Ye büyük olan 
nuyordu. altı galeas ıöndermıti. 

Jan Andre Dorya harbetmek için Venediklilerin yaptırdıkları bu 
lazım olan bir çok ıeylerin eksik büyük ıemilerin o zamana kadar 
olduğunu söyledi. hemen hemen hiç misli görülme-

Birisi: - mişti. Bin altı yüz ton hacminde o-

- Vakit çok geçtir, ıyı mevsim lan bu gemiler biner asker ve dört 
ve harp zamanı bitmek üzeredir. yüz seksener kürekci alıyordu. Her 

Ded. Baıka brisi §Öyle diyordu: küreği dokuz kiti çekiyordu. Tek
- Yetecek kadar ne asker, ne de neler aiırdı ve manevraları çok 

erzak var. güçtü. Harb olmadıjı sırada onları 

En sonra ıu sözler duyuldu: 
- Türkler deniz üzerinde delice

sine döğütürler. Onlar yenilmez -
ler. Niçin onlara hücum etmiyoruz? 
Mesela Tun usa saldıralım 

Sözler gittikçe dağılıyor, mecli
sin havası bulanıyordu. 

İhtiyar İspanyol markisi cen~ral 
Priyego yerinden doğrularak hay
kırdı: 

- Askerliğin ilk tartanı unutuyor 
muyuz? Papa bize harbetmek ıçm 
emir verdi. Ona itaat etmek gerek -
tir. 

Venedik ve Papa amiralları düş
man üzerine gitmek için sabırsızlık 
ederken elbet İspanyollar bozgun
culuk edemezlerdi. Bu onların yi
ğitliklerine uymazdı. 

galerlere bağlamak ve çekmek la
zım geliyordu. 

( Arlra.ı var ) 

·························-·············· ................... -
·ı ~3 PoltiL 

İLAN FIAT~-, 

- Gazetenin esas yaıısile 

bir ıütünun iki satırı bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfıı ına göre bir san • 
tim ilan fiatı gunlnrdır: 

-uy a .. yfa ' 1f.t ıayf. Dli r ~OD 
1 f 2 j 5 ,nı~r.. yfa 

400 !250 200 100 60 30 
hrfo hrt• Krı. Krfo K f. ~ f• 

3 - Rir santimde va11a.ti \ 8) 
kelime vardır. 

MEKTUPLAR.I 

Bir Türlü 
lşıklandırılamı
yan Bir Mahalle 
Kumkapıda Kazgani Sadi mahallc&i lı

mail Safa sokağında oturan lbrahim Ural 
dün idarehanemize ıelerek ııu derdini an

lattı: 

- Ben mahalleden 35 aile namına ge
liyorum. Bizim sokakta bir tek dektrik yok

tur. lstanbulun ıöbeiinde oturduiumuz 
halde elektrik ıirketi bir türlü evlerimize 
cereyan vermiyor. Bundan bir müddet ev-

vel şirketle anlagarak evlerimize tesisat 
yaptırdık ve hepimiz ayrı ayrı bu tesisat 

için 30-35 lira sarfettik. 

Fakat aradan epeyce bir müddet seç· 
tiği halde ne cereyan verildi, ne de bir da
ha semtimize uğrandı. 

Şimdi biz paramızla ışıksız kaldık. On 
aGım ilerimizde bUtün evler ıııık içine bo • 
iulduğu halde biz zifiri karanlıktayız. 

Nişantaşhlar Bir Lise istiyorlar 
Ni ntapnda oturan bir olı:.uyueumuz ya-

zıyor: 

- Beşiktaı dahil, bu eivarda tam dev
reli hiç bir mektep yoktur. ÇocUklamnız 
orta mekteı'bi bitirdikleri zaman biz çok 
mii§kül vaziyette kalıyoruz. İstanbul lisesi 
ba§ta olmak üzere Kandilli, Erenköy lisele
ri çok uzaktır. Çocuklanmızuı bütün va -
kitleri tramvnylard , 'Vapurlarda geçecek, 
bir hayli para sarfından başka ivirelik te 
ahlakları üzerinde bir hayli tesirini göste • 

recektir. 

Bizim isteğimiz Ni antaşı orta mektebi
nin lise haline getirilmesidir. Bu 1Uretle Be
şiktaş, Kuruçeşme, Ortaköy talebeleri de 
yakın bir mektebe kavuımuı olacaldardır. 

Tavşanlı Postanesi 
Niçin Kapah? 

Tavşanlıdan bir okuyucumuz yaz.ıycır: 
-Bura postahanesi aündüzleri .aat 11 

den 1S,30 a kadar kapalı duruyor. Bu yüz
den uzak köylerden gelen köylüler mek
tuplarını veremeden geri dönmek mcbu
riyetinde kalıyorlar. 

Doktorumuzun Cevapları 
Kalecikte Candar nahiyesi nüfus memu

ru M. Saraça: 
- Baş airıları hakkında Son Posta sü

tunlarındaki notlarımı bir daha okumanı· 
zı tavsiye ederim. Tekrar edeyim: 

Bu ağrılar ekseriyetle kan zafiyet ve bo· 
zukluğunun bir neticesidir. Kanı kuvetlen
dirccek ııekilde münebbihattan sarfı nazar 
ediniz. 

Alkol, tütün ve kahve kullanmayınlZ'. 

Son Postanın Tefrikası: 

Anası da kendi söylemesine bakılırsa 
öyle herkesle görüşmez, pek sokağa 
çıkmaz kendi halinde bir kadınmış ... 

- Demek bizim Mediha bunu ta ço
cukken tanımış 1 

Zehra: 
- Ah beyefendi, onların çocukken 

birbirlerile tanışmaları ne güzel bir ta
nışıştı. Bilseniz, onları iki gün bayram 
nasıl kucaklayıp bağrıma basarak ara -
baya bindirmiş, sonra gene nasıl ya -
naldarmdan öperek arabadan indirmiş
tim. Biri sanşın, biri kişmiri oldukları 
için oğlana (benim san papam, kıza 
benim karabiberim, çitlenbiğim) diye 
ne kadar takılmıştım 1 

- Ne demek istediğinizi iyice anlı -
yorum; fakat fimdi ıize tabii söz 
veremem ... Hde aradan bir zaman 
geçsin, ,,u kötü dedikodular ortadan 
kalksın; kızın ana mm, yengesinin ıi
nirleri biraz yatış.sın; ben de gene mü
nasip bir gün oğlanı göreyim; soyunu 
sopunu sorup araştıralım, ne iş yaptı
ğını öğrenelim ..• 

Zehra: 
- Oğlan henüz rüştiye mektebine 

gidiyormuş. galiba bu sene de son ••
nıfı bitirecekmif ... 

- Eh işte gördünüz mÜ ya, Mediha 
gibi henüz o da bir mektep çocuğu, 
hele mekteplerini filan bitirsinler ha -
kalım 1 Elbet sonra bir şeyler düşünü
rüz. Sizin anlattığınıza göre Mediha 
da onu çok seviyormuş ..• lyi ya, işte .. 
Ben o kadar katı yürekli değilim l 

Ali Beybaba Medihanm amcasına 

dördüncü kadehi uzatarak: 
- Bir daha ikbal buyurulmaz mı} 
- Y ooo ... Kafi artık ... Sonra iş ay-

nasız kaçar. Demin dediğiniz gibi bu 
sefer de tutarlar benim için size bir ta
kım iftiralara kalkışırlar. 

Hep birden gül~tüler. Fatma tek -
rar sordu: 

- Çocuk sizin elinizi öpmeğe ne gü-
nü gelsin! 

- Canım Allahın günü çok ... Ace· 
leniz ne? Hem biz daha yirmi gün ka
dar buradayız. O günler içinde ben si
ze gene gelirim, gene k.onuşwuz. E -
ğer meselenin aalı anl~ılmasaydı, ya
rından tezi yoktu, biz Beşiktaşa gidi -
yorduk: 

Zehra: 

30 Yazan: Oıman C enıal 

- Bari oldu olacak. hanımefendi ' 
ler de artık arasıra bize teşrif etsinler! 

- Söylerim, söylerim kendilerintt 
onlar da gelsinler 1 . 

- Amma gelirlerken benim karabl' 
betimi de birlikte getirsinler! 

- Olur! 
Cemaat sofradan kalkarken AhıneC 

geldi. 
- Ne haber Ahmet? 
Ahmet, misafirin karşısında el peır 

çe divan durarak: 
- Buldum evi, kapıyı önce bir ~ 

rap bacı açtı, dediklerinizi ona söyle' 
dim; sonra kapıya bir hanım sıeldi: 

- Bey fimdi nercd~) 
Diye ordu. 
- Ey, sen ne dedin) 
- Bizde! 
Dedim. 
-Bizde mi, dedin? 

- Bizde dedim ..• Sonra o, siz kiJ1J 
siniz? dedi. 

f t. 
- Sen ne dedin, sakın Aygır ~ 1 

ma Hanımın damadıyım l demi ye idi., 
- Hiç der miyim. ben o kadar tt1 

biyesiz miyim} 
- Ne dedin ya} 
- Uzunçarşılı Ali Beybabanın Jf 

madıyım, dedim. 
- Sonra} 
- Sonrası ... Hanım, sakın orı; 

bir gürültü, patırtı çıkmış olmasın 1 

di. . ? 
- Bunun üzerine en ne dedı~ bİ 
- Yok, dedim galiba beyefendı, le 

zim Ali Beybaba ile tatlı tatlı detı' 
niyorlar, dedim r 

Ev sahipleri, üçü birden: id 
- Tuuu Allah müstahakmı vet 
Ahmetl 
Fatma misafire: bİ' 
- Kusuruna bakmayın efendiJJ'l• 

zim damat biraz saftır. 
- Belli! 
Fatma damadına: 
- Ahmet, bu mi afir bey kiJJ'l ti) 

mdın mı} 

- Aah tanıyamadım l 
- Öp bakalım elini r 
Ahmet misafire sokulsrak: 
- Öpeyim efendim 1 "'lıl 
- Çok yaşa Ahmet Efendi oS 

muzl 

-----=- ---------- -·-.-..ıı• _.__.. ...... 
Üstat Sezai dün ~ömüldü 

(Arkası~ -- ..... _._. 

<.P1, 
· · d.. ıbnıştıf· Üstat Sami Pap. zade Sozainin cenaze merasımı un yap 50rır , 

Kadıköyünden kaldırılarak Osmanağa camünde namazı kılındık~an dilt11i 
11 

En s ·ıra Pepanın vekili Odes
kal§; ··? aldı: 

- / J lah bize zafer vadediyor. 

4 - ln ... e ve kalın yazılar 
tutacakları yere göre 
ıaantimle ölçülür. 

.....ma._ .......... ~ 
İyi gıda alınız. Geceleri yatarken bir tatlı 
kaşı~ı nevropatin kullanınız. 

susi bir vapurla Göksuya götürülmüş ve aile kabristanına ~e ne 
h I"f . "bal .. terıyor. Resimlerimiz cenaze merasiminden mu te ı mtı arı gos 
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1 -

KANLI 
PAKET 

[Yazan: Frceman Wills Crofts] 

. " aiti zabıta lngilterenın en tanınmı,, 

Alr ton Ant· romancısı Margery ıng ' 
hony Berkley, Freeman Wills Grofs, 
Father Ronald Kno:s. Dorothy Sayers. 

d"k k hramanları mcÇ· Russcll Thorn ı e a 
r ve ka· hul alh zabıta romanı ya-r.ıyo 

1
. 

. I .1 · en hüner ı tillerin keşfinı ngı terenın 

b "f . . G 0 ...,.e Corniabı> e 
z.a ıta mu etlSJJ • e · • Wil-
harakıyorlar. Bunlardan Freeman 

b ·· ha,Jıyoruz. Is Gorffun eserine ugun . ··r 
d polıa ınu et· Hem romanları, hem e 

tişinin hükümle,Ş.i bu ıütunlarda o-

kuyacaluınız. 

Sant on muydu, on bir miydi ne .. Oda-
mın kapıırı tak tak vuruldu .• , 

- Kimsin .. 
- Benim, ben Necdet .. 
- Ne o snbnh snbnh .. 
- Snbnh sabahı -.ıır mı? S nt kaç knlk-

sann .. 
- Knlkmam, gel içeri. 
Necdet girdi. 
- Ynhu, bizde kimsesiz. bir kocaknn 

vardı ya; öldu. 
- Allnh rahmet eylesin, b nn ne) 
- Ccnaz~ini kaldıracağız.. 

- Ben ne bckçiyim, ne de imam, 
ku vermiyordu. Onu her hangi b_ir.gü~-ıdan .el kndar büyüklükte iki parça _ Öyle amma bir alık oğlundan baı-
delik işle meışgul oluyormuş gıbı du- kestı. Ve bütün bunlarla beraber bir kn kimscai yok. 
şüniiyor, ve h~r iş~v ~ks.ik.siz ~e. kusur- fırça ve bir tarağı, bir valize yerleştirdi. - Ben hastayım yahu, hnrnretim otuz 
suz başarma ıstedıgı gıbı bu ışı de ay- Ve otomobilinin içine koydu. sekizden n nğı düşmüyor. 
ni dikkat ve itina ile hazırlıyordu. Haslar bütün bunları hazırladıktan - Grip olmu~n. 

Haslar planını hazırlamış ve iyiden sonra bir gün kulüpte yemek yiyeceği- - Orası öyle, grip oldum amma bu 
iyiye işlemişti. Ya?ı!a~~ işler üç kıs· ni ve Öteberi alacağını söyliycrek ev _ soğuk havadn dı arı çıkarsam ıifayı bul
ma ayrılıyordu. Bırmcısı, satın alına- den çıktı ve bu dediklerinin ikisini Çe duğumun resmidir. 

ıd ed·ı k l d" Jk• - Ben sana konyak veririm, açılıraın 1 
cak, yahut e .e . ı ece ~ey er 1

• ın- yaptı. Kulüpte yemek yemekten mak-h h J k O Haydi kalk giyin; sevaptır. 
cisi bunlarla hır cı ~z azar ama ~ı. • sadı, oradaki arkadaşlarını icabında şa- _ Konyağı ver evveli ..• 
çüncüsü Bluntun planı bozacak hır ha- hit tutmaktı. Öteberi almakla kansını Necdet cebinden konyak ıiıeaini ç1kud1. 
rekette bulunmasına mani olmaktı. oyalamak ve nazarı dikkatini üzerin - Bir yudum, iki yudw:rı derken beı on 

BJunt kimse ile düşüp kalkmayı sev- Planın en mühim noktası iki çeşit den çevirmek istiyordu. yudum içtim. Biraz. kuvvetim Kelmi§tİ. 
ed·~ · · · · : .... fir çağırmaz, ta· dd l "tt" B K iL · · d" rn ıgı ıçın evıne m-- .. .. ekle ik- kimyevi n:'a. e a ın~~sına aı ı. un- yolda satın aldığı rM.ışambayı sırtı· a 11.ıp gıyın un. 

nıdıklarilc kahvehanede goruşm Jardan birının t~darık.ı kolaydı. ~~k~t na geçirdi ve yakasını ilikledi. Sonra - Cenaze nerede) 
tifa edCJ'di. Komtularını ağırJacl~~ .. ya ötekinin elde edılme.sı oldukça guç~u. şapkasını çıkararak saçlarım önden ar· - Bizim evde hazırı 
h. ·· ··1m mı·ııı ya -L nadir gorul • b dd l t 1 ki - Haydi gidelim. ıç goru e T' ~ Haslar, u ma e en .sa m .. a m .. a a ışe kaya taradı. Kasketi ı. ... .,ına geçirdi ve 

d ' Ç k b ] U<Afl Beraber gittik. Necdet, ben, ölenin a-mü' bir ~y ı. d""k baı:lamağa karar verdı. un u un arı go"'zlügwu'"nu·· taktı. Daha sonra kestivgi iki 
H 1 b ·· t'" bunları düşün U ten " l l b b lık oğlu, bir kaç tane de civardan toplan• 

assa>' u ~ gece evinde basıp öl- tedarik edemezse bu p a7 ad oş OıŞUna lastik parçasını ağzına soktu ve ya - mış amele kılıklı adamlar nrdı. İhtiyar 
sonra untu ır · Jdu meşgul olmak manasız 0 ur u. naklarını ~işirdi. kadının tabutunu yüklendik, mezarlık u-
d.. . n iyi kurtuluş çaresı o • Y 

urmenın e l d Haslar, bu işi_ Y_ ap. mağa ka .. rar ve • Artık faaliyete geçmek sırası gel • zak dcğıldı. Cami dcree.n, mezarlığın ya-
guw na ı·nanmagva başa ı. . d - k l d T b ·· d"'k .. 
Ot 

bT • vden uzak bır yerde bı- rince kılığını egıştınne uzumunu rnişti. Kendisi daha önceden iki ecza nıbaoın a. a utu götur u ; camım mu-
omo ı ını e .. ekl bu a hissetti ve iki kat elbise aldı. Bunların deposunu gözetlemiş bulunuyordu. salla ta§lna koyduk. 

rakıp Bluntun evine yürum e • l l "d" H la b Hava çok mına çok soğuktu 
d "nden kurtulmak her halde biri golf panta on \! ı. ı. as r un~ Bunlardan Paddı"ngton civarında ola· 
amın şerrı b k k t t - Burada durursak Ü§Ürüz. 
k .. kündü Fakat evden gecele- kuHandıkça başına ır as. e e .geçı· nı seçerek otomobili depodan biraz Ö· - Civarda leahve var, gircliml 

ç~ mu~aşmak. için bahane bulmak riyordu. Diğeri müstakmdet sıyahb~ır ekl: tede bırakarak bir sokağı dolaştı ve Kahveye girdık. Kahve de sıcak de -
ym uza k- d B'lh b. ·1 bir melon şap a an ve ır es ı ·ı 1 d ) 
müşküldü, belki de i~ ab?sızh ı.1 . d1 

•• ~s- ıse 1 ebad .. kkildi.Haslar göz- depoya girdi. içerisi müşterı ere o u ğildı hal 
... bu engelı· atmak içın ır _ay 1 uşun muşam an muteşe "d" T Ah ·• ·· d durarak· - Konyak var mı) 
ou _ d v h ld "k" özl""k te ı ı. ezga ın onun e • 

fakat bir çare bulmaga muvaf • lük kullanma ıgı a e 1 1 g u • · - Yok amma, §uracıkta bir bakkaJ 
müş, "k tt" B'rinin kenarlan siyah ve - Biraz klorat potasyum ıstıyo • 
fak olamamıştı. tedarı e . ı: . ı k kl" . d. Fa- rum, dedi, gnrgarama katacağım! var; aldıralım. 

Haslar bu meseleyle meşgul olmak- kalındı. Bırı ınce ve açı ren 11 ı. ld" Ki t t m mu} Ne kadar} Konyak geldi. Bir kaç yudum içtim. 
d )"ki · l renkli deği ı - ora po asyu - Siz de içini 

Y ıı:zan: ismet Hulusi 

- Sen sus. Biz. vakti, z.amnnı bilıriz. 
Cdsin konyak, haydi şeş beş. 
Huvnnın soğuduğunu his ctmıyc başla1 

maştık. 

- Konyak bitti mi) 
K hveci h ber verdi: 
- Konyak hitmedi umma, bakkal k~• 

panda. 
- n klrnl mı kapandı? 
- Evet, gece olmu;,. 
- Yahu ~u aatc bakın, kaç? 
-Onl 
- N , ne, gecenin onu mu} 
- Öyle olacak. 
- Ya cenaze? 
- Musalla taşında kaldı. 
- Götürüp gömdim. 
l lep heınber kalktık... Musalla tnpn • 

dan tnbutu aldık. Mezarlığa girdik. So • 
ğuk cittikçe iddetleniyordu. 

- Mezar kazılmamıı mıvtl•) 
- Hayır. 

- Ô)·leyse kazalım. 
- Ne ild 
- Ne ile olacak kazma ile. 
- Ben 1t8%.ma bulurum. 
Kahveci kazma getirmiye gitti. Soiull 

ilıklerimize iıliyordu. 

- lsmmak için ne yapalım) 
- Kocaknnyı tabuttan çıkanp tabut" 

yaknnz. 
Alık oğlan atıldı. 

- Annmın tabutunu yakmayınl 
- Sen sus aklın ermez.. 
Beyaz kefinli ölüyü çıkardık.. Tabut'( 

parçalndık. Kahveci de knzmnyı getir • 
mi ıi .. Bir kaçımız. meznn kazıyor, bir k• 
çımız da y nan tabutun alevinde mnıyoN 
duk. 

Alık oğlanın esi duyuldu: 
- Ah anneciğim .•. 
Biz onu unutmuştuk bile; anasının ölaı. 

11ümin uzerine kapanmıştı ... 
- Bu alığa ne oldu? 
- Bayıldı galiba! 
- Yok canım öldü. 
- Bayıldı. 

- Öldü, ben bilmez miyim} 
- Öldüyae öldü, anasının yanına 1rö ~ ta devam ediyordu. Bluntun vücu unu, kat göz u erın cam arı hazrrı.dıkt . Biraz Onlar da, hepm helMİ. hatta .kahveci bi-

kimseye sezdirmeden kaldırmak ve Haalar bütün ~ları le :n - . (Arka.ı var) Je içti. Ölenin alık oiluna: 
bunu temin edecek çareyi her halde sonra yumu,ak hır kauçu parçası " - Sen de içi 

meriz. Mezar kazılmıttı. Kocakarıyı ke 4 

finle, alık oğlanı da elbieelerile gömdük. 
- Dönelim artılı:. 
Döndi.ık. 

••• 
bulmak )azımdı. Fakat bu çare bulu • = 1 Dedim. 

namıyordu. [ 8 A D T 8 _ Bir Doktorun - Ben içmemi 
Nihayet bir sabah kafaaında birden~ GUnlük Çarpmba - Keyfin bılir. Ben üç ay yakatka kaldım. lyile§tili.rtl 

bire bir düşünce parıldadı. Ve kendı BU AkfBmkl Program (*) . Namaza epey vakit vardı: zaman Necdetc rastladım .. 
ıs ' ... usUL Notlarından - Boı duracağımıza bir parti tavla oy- Necdet hatırlıyor musun, biz k<>CM 

kendine sordu: T .l'U~ ı ---.,----~-----ı k 'ıu.i (plak). 19: Haber. •• naeak. kanyı nasıl gömmÜ§tük) 
- Katilin bulunmasına im an ~r- 18· Danı muaı 19 30 ç Bir '°°'ian ilıi ile üç YGf Tav:\anın başına geçJtim. Bir bet. bir - Hiç hatırlamıyorum 

mry. -ek bı"r cı"nayet m· ı"kap edilemez 1 ı 9 15. Muhtelif plaklar, • : o • J b ·ı v. vl-
''"' er. : · k mu namına konferans, arcuua a yapa 1 ecegı ~" .... bcı daha, derken ltarpmdaki değiıti. ...... Ya alık oğlunu .. 

• ,. __ L Eairıeme uru p· l J" ? B d Al k wl o 1 mır cwı. 1 Nesir Naci tarafından. ı- ne er ır • - en oynıyayım a 1rör. - ı og unu mu) ne o du) 
d Di d ·L o ?0 · Ke.ınan ıo 0 

k k · 1-l w d O l d d O '- · '- - 1 h L Kalbi fena çarpıyor u. m ıa • .. · A ki. 20.30: Stüdyo or es • Çocuğun ze ası ıut çocuıı. ugu evre• nun a a oyna ım. - mu, nanı D11yı mııtı, ya ut ta ö• 
tunnuıf, derinden derine dalmıfb. yanocla 

2 
~Son haberler. sini ikmale hazırlandığı aıralarda inki- Birbiri arkuına üç parti yaptım. müıtü. 

Kendine sorduğu suale verdiği cevap tralan. 22 den ıonra Anadolu ajansının pf a başlar. Çocuk terbiyeai üzerine ça- - Daha var mı) - Hatırlamıyorum.. O günden aon ... 
Saat · · · ·1 1 (" · l h 1 ) b" Am Be d h" ·· ed' jlluydu: ahauı havadıı serv111 ven e • ıpn 1yı eaer er azır ıyan ır e. - n varım. a ıç gorm un. 

T s;azetelere m L· b d ld v H d b k l _ Çare varl Yalnız bu çareyi tat • cektir. rikan terbiye ıı;ıta ın an a ıgun not· - ay i a a ım. _ Hiç görmedin mi) 
bik için bir takım teraite ihtiyaç var. ANKARA lan ııra•ile ıiz karilerime bildiriyo • Onunla da başladık. Ellerimin üıüdü.. - Hiç gönnedim. Yani ne olacak) 

Ve bu ıııerait bu hadisede mevcuttur. l9.30: Tayyareci konuıuyor. 19,4~: rum. iünü hiesediyordum. - Hiç ... 
Y b d K lı: · zik plak neıri1au. 20: Karpıç 2-3 yaı arasındaki çocuk. - Konyak bitti mi) - Acaba bizL 

Haslar yerinden kalkıp. ir ostun- ~~•fi )~u t~undan nakil (orkeatra), 1 - Evveli etrafındaki ,eyleri takli- - Buluruz. - Acaba biz. ne) .. 

dan aldığı bir kitaba çekti ve açtı; ;~.~O: ~j::. haberleri. 20,-40: Ankara- de haılar. Konyak geldi, konyalı: bitti, parti bitti, Sö_yliyernedim, ıöylemedim amma hıı 
Eaer fenni ketiflerin cinai vak al~ra palaıtan nalul (orkeıtra). 2 - Kendiaine aöylenen reaimli ve lu- oyuncular dei\şti. Yeniden konyak ireldi. vak·a aklıma 1reldilı:çe elan ürperirim ..• 

tatbikinden bahsediyor ve parmak ız • BUDAPEŞTE sa hikayeleri iyi dinliyebilir. Alık oğlan ikide bir korka korka: Kimsesiz kadının alık oğlunu biz, eliti 

krinin, m~rod~b to~an muey~e IS.SO:ngano~eatn~ 1~SO:~p~ 3-K~~p~namü~~o~ocak- ~==~C=~=k=a=l=d=~='=d=fy=o=~=u=,=c=ena=z=e=~=··=··==d=~=·=m=i=g=ö=m=m=ü=~=ü=k=)===~~~~~ 
etmenin, ultraviyole şuaile a!ınan ~o : . 20 40 . Tiyatro retranmıısyon, larla oynıyabilir. 

1 toO-flann, kimyevi tahlillerın, cın~ı k2o3.n3s~~·· Da~s o~keatraaı. l-4.15: Ziaan or- 4 - Oyununu bitirdikten ve bu oyun· MahkOmiyetler' tevkifler 
e-- f d 1 h dan vaz gcçtıkten ıonra oyuncakları- d v d "k Ed" d · d"I · h · h ruhiyat ilminin ne kadar ay a 1 ne • L••truı. Bostancı tramvay uragın a moto11 • ırne e tesıs e ı en zırai apıs a • ...... O EŞ nın kaldırılmasına kendisi de yardım 1_ 

C-Lr verdiıiırini anlabyordu. B KR letle çarparak Mebrurenin ayağını &ıran neye gönderilecek mahkumlar muh .. 

Edlrne hapishanesi 

CJC •- edebilir. 
Lı--1--, kitabm eahifelerini merakla J8· OrLestra konseri. 19.30: Modern Jirayir"in Üsküdar ceza mahkemesinde telif hapishanelerden peyderpey latan .. ~ · .. d L S - Etrafında olan şeyleri araıtınr ve 

çevirdi ve aradığı fıkrayı buldu. ınuuki konaeri, 21,25 '. ~el ban ~ .. onse· tetkik arzuları uyanır. dun eon durupnaeı yapılml§. 3 ay hapsine bula gelmeğe başlamışlardır. 
Evet, haldı idi. Onun aklından ae: ri, 22,4S: Hafif mumlu. 24: Hafif kon • 6 - Çocuk bu yaıta grup hareketle- ve IOO lira aiır para cezau verme.ine ka· Dün ilk kafile olarak Eskişehir haıe 

L:L dınlf rar verilmittir. l J hL çen çareyi bir çok caniler tatwa . ıer. 
8

_.,.. tu rine ve oyunlanna fazla iıtiralı: etmez. pishanesinden şehrimize ma aOm 
ve muvaffak olmutlardı. Bu çnreyı l:ALll" ·L· ( )1!.k) daha çok kendi batına oynamaia ça - * Kartal husuıi muhaaebe memurla- gelmiştir. Edimeye gönderilecek mah• 

_ı•w • } S t 20· C:.-n mus11u P • nndan K•mal vazifesini ihmal ve auüıtimal biraz tadil edecek olursa, isteaıgı 0 ur, 19: tuttıra' · ~ ' lııır. .... kumların sayısı şimdilik iki yüz kifi-

Blunt ölür ve kendiaine hiç bir ~y 21, 15: Pıyes, 21 ,45: Bır çok .~anı orkes- 7 - Bu devirde çocuklarda tabiat suçundan muhakeme edilmif, 9 ay hapıe. yi geçmiyecektir. Yakında latanbu' 
1 t afından dam musi1uaı. 2 3, 30: bir ıene hüküm et memurluönndan mahru. h I:' _ı• • gelmezdi. tar ar ar karıı faz.la alaka ve sevgi hisleri uya • •- adliyesinden bir eyet ı;;.aımeye ıı • 

Hiç bir teY ıeJmedikten hafka bu Kolonya. MONIH nır. miyete mahkum edilmiıtir. decek ve hapiahaneyi açacaktır. 
ı_~_ı: unki uzaktan, yakından a- L l k k . 20 20 8 - Çiçekler ve harvanlarla, kedi, kö- * Kapalı çartıda Muıtafanın dükU-
DBUJM:ye · b" ki 19: Hafif prıı;ı ı a pm onaen. ' : pek, tavuk, ördek, eıek ve lı:uılardan nından yorsan çalmaktan auçlu Kemal 3 Balkan festivali İçin toplantı likaeı yokmuş gibi kahr • hıç 11 mee Bu""yu""k kanıık konıer, 21.15: Kolonya, h bLA ı t 

d ·· h tmez Blun· tavıanla oynamaktan pek çolı: neıe du- ay 22 sün apae ma &um 0 muı ur. ondan zerre ka ar fUP e e ' 21 •. .u.: Studyo orkestrasının 1rece lı:onıeri, O 
ed b' bt "fJ yar. * Sultanahmetde çler mahallesinde 

tun kendiai aım if.- en il'~ : 24: Hafıf konser. ------------- k ı S b · 
,_ . de bir kimte onun cmayetı VADc:nVA (•) Bu notı.n kesip aaklayam. ya- bir eve anahtar uydurma tan suçu a rı 

raamıf ıse "' b ~ L-• bir aJL..,___ - .. --p •--11-1-:..oa S 1 hm S lh ahk • t . ·•-~ •v• • arunaz hatta za ıta __ 1_ ( ) 21 Plalı: - - ı-r"r"' •--T utana et u ecza m emesı ara-
ırtuuıp ettıgıne ın ' 1 da 19, 10: Ola Obarsıı;a pn ' : )aplDIL Sdmatı ....,.••nda bu notJar fından tevkif edilmiştir. 
kendisinden fÜphe edecek 0 88

• gc~e (,..rlular), 21,45: K .• 22: Viyolonıel ve 
Ç • 1_.. t ,... bir doktor ciLi imd"'••w ~etitelM&r. * Fındıklıda 2.f boı çuval çalmaktan ona dokunatnazdı. ÜnAU emaye ın piyano, 22. 15: Japon ulusal bayramı mü- ::....----------------= 

' 1-~ 1 d " ba suçlu Muatafa dun hakim karariyle tevkif kendisi tarafından irtıtw1p 0 un ugunu naıebetile husuıi yayım, 23, IS: Dana mu- Bahar yramı 
edılmiıtir. isbata imkan yoktu. eikili. 24,05: Dana musikiıi (pllk). 

Balkan Festivali etrafında bazı gö 1 

rüşmeler yapmak için cumartesi günil 
Vali Muhiddin Üstündağın riyaseti aJ. 
tıncla clağcıhk klübünde bir toplanti 
yapılacaktır. Bu toplantıya alakada~ 
bir çok kımseler davet edilmiştir. 100 
kişiden ibaret olan davetlilere ayrıca 
bir de çay ziyafeti verilecektir. 

Blunt hükmü giymiııti. Ölümü mu- 30 Nisan p~ Bahar bayramı olan bir Mayısta * Kı.içukpazarda Mehmedin kahveai-
Y b ·ı k nin önünde duran hamal Dervi in arkalı- O • d 

hakkaktl ve bu sayede Haslar huzur ve lsTANBUL resmi dcvair ir gün tatı yapaca tır. evaır e yaz saatı 
ğını çalmaktan auç1u Zülfü 1 1 ay hapse 

emnl.yete kavuşuyordu. 18: Oda muaikiıi (plak), 19: Haberler, Husuei müesseseler hafta tatili kanu • B' M t · "ba d · d a.-
mahltüm olmuştur. ır ayıs an ıtı ren evaır e Y-ı 

Haslar' Bluntu öldürmek meselesini, 19, 15: Muhtelif plaklar, l 9,30: Çocuk E- nuna t~L1• bulunmadıklarından bu gibi · b'k" ha la k M ı 
f 20 ao * Şark şimendiferleri kömür -Yago· saatı tat ı ıne Ş naca tar. eu, -ph."ı b"ır mcaele olmaktan çıkarmıf, sirsemc kuru·m·u namına k .. on erans, : .. l . 1 M '- '-- j b hl 8 •.ı/\ da 12 1 ._ı _ _. 

O 30 St d L mues-•• erın aV1sta açı& veya &a· nundan lı:o""mu"r ralarken yakalanan bra- saati sa a arı •'"' n ve ve qg• · .... l. • bi meeele haline aokmuftU E.kzotik muaikı. 2 • : u yo orıı;estra - ..._....., J • ,. 

gayn fC"'•
91 r • So bab ) l b lunmalan ihtiyaridir laim mahkeme tarafından tevkif edibniftiı. 5,30 a kadar olacakbr, Bu maele artık ona heyecan veya kor- lan. 21.30: n er er. pa ı u • 



tO Sayfa SON POSTA Nisan 29 

Kral Fuad, dün on üçte vefat etti F ransada seçimin 
ehemmiyeti artıyor (Bat taralı 1 inci aaylamı%da) ve bugün öğle üzeri ölümle ncticde .. 

gördü. Babasının Mısır Hidivliğin - nen hastalık buna imkan vermcmittir. 
(Baı taralı 1 inci •aylamızda) den azli üzerine onunla birlikte Mısır- Kralın Son Dakikalan 

Paris, 28 (A.A .) - Övr gazetesi, 
dan çıktı ve uzun zaman Mısır bari -

Fransız seçimi ve lngiliz efkarı umu - cinde yaşadı. Sonra Abbas Hilmi Pa -
miyesi hakkında diyor ki: 

şanın Hidivliğe geçmesi üzerine Mısı-
İngiliz efkarı umumiyesi ve bilhas· ra Hidiv yaveri olarak döndü. 

sa lngiliz hükumeti Fransız seçımını 

Yazan A. R. " Son Posta ,, nın tefrik•••: 67 

Uzun beyaz sakallı ihtiyar Cemile 
mitralyözler hakkında sualler soruyordu 

Abbas Hilminin Hidivliği (l 914) 
- Bu imtihanın, ne kazandıraca - Aradan, bir iki saniye, sükut ile geç- gittikçe artan bir ehemmiyetle takip senesine kadar devam etti. Umumi 

F · · G k d k d ı · · ~ eylemektedir. Londrada, bu seçim sol ğma dair hiç bir şey söyliyemem. a- mıştı. ene o öşe e i a am, e mı gög- harbin ba,şlaması ve Osmanlı devleti -
d k k cenah için bir muvaffakıyet olacağı nı·n bu harbe ı' qtı'rakı' u··zerı'ne Hı'dı'v ls-kat, hiç bir şey kaybetmiyeceğine e süne oyara : Y 

ı tahmin edilmekte ve bunun neticesin-
tamamen emin olabilirsin. - Eh.. Hoş geldiniz... Safa ge di- tanbulda kaldığı için fngilterenin te -

de Fransa ve lngilterenin Milletler Ce-
Diye, mırıldandı. niz . ·• Merhaba... . . . d h'l' d k' . b' ı·w • . siriyle Hidivliktcn hal' olunmuştu • 
ı b 1 . .. 1 O . . B .. l . d k. t mıyetı çevresı a ı m e ı ış ır ıgmın 1 'lt . d M .. brahim Efendi u söz en soy er • emıştı. u soz erı, yanın a ı o u- . w k ngı ere aynı zaman a ısır uze -

k l k . h f' .. l · d b k il d t k l · t' daha zıyade sıkılatııacagı sanılma ta -. . d h' . . .1A d k H.d. 1 ..... en; par a , sıya , na ız goz erm e ran, eyaz sa a ı a e rar ey emış ı . d JT rın e ımayesını ı an e ere ı ıv ıgı 

çok esrarlı bir mana vardı. Cemil, bunlara da ayni hafif ve tit- ırl. .
1 

.. k .. ld ... k d Sultanlığa çevirdi., saltanat makamına * rek sesle cevap vermişti. ngı t~re mum ul n ° ugHu b a ar Hidiv lsmailin oğlu Hüseyin Kaimili 

Yatsı ezanının uzaktan gelen ses - Uzun boylu, kupkuru bir Cebel de- çabuk hır surette talyan - a eş an- t' d' 
1 "' h 11' · · F h ge ır ı. 

Jeri, gecenin sükutu içinde sönüp gı- likanlısı; altın bir tepsi içinde kışır ge- laşmaz ıgın.ın a 1 ~ ıçın ransayı k er Hüseyin Kamilin 1917 de ölümü ve 
aerken, Cebelli genç Salih gelmiş: tirmişti. Bu kışır fincanı da altın ve h~lde tatmın etmege gayret etme te • oğlu prens Kemaleddinin sultanlığı 

- Faddal, ya Cemil Beyg. rengarenk minelerle işlenmişti. Diğer dırF. d "k "d k.: l k reddetmesi üerine prens Fuat bu ma -
O . • b " Ceb 11. d t d d b ransa a ı tı ar mev ııne ge ece k . l . İ .1 . h" . 

emıştı. ır genç e ı e, ora a uran, eş l h h"kA . d h'r . t amı ışga ettı. ngı terenm ımayesı 
Bu davet, Cemilin vücudunu hafif- marpuçlu kiymettar bir nargilenin, bir so cena .... ~ ~metı, a 1 1 sıya: - ve Ahmet F uadın sultanlığı 1922 se-

çe ürpertmişti. Eğer onun hiç bir kor- kehlibar uçlu marpuçlarından birini ge- te. büyük degışıklı~ler vukuun~ se p nesine kadar devam etti. 1922 de fn
ku bilmiyen ve hissetmiyen pervasız- tirmiş, Cemile vermişti. olmıyac~ktır. Dış sıya.saya gelındce, ~- giltere sultanlığı ve himayeyi ilga ede
lığı olmasaydı, ihtimalki bu meçhul Cemil: manzaranın heybet ve aza - sasen alaka~ar ma~afıl, F ransı~ . 1~ sı- rek Mısırın istiklalini ilan ettiği için 
aavete karşı, hiç şüphesiz ki kalbinde meti kar;şısmda, kalbinde şimdiye ka- yasasının guldn ~eçtıkkçe ~dı!ml etınBı ~y- Ahmet Fuat da kral oldu. 
bir şüphe ve vesvese ederdi. dar duymadığı bir heyecan hissetmek- betmekte 0 uguna ~nı ~r er.kul ~a- Kral Fuat, Umumi harblıı devamın-

k 1 d 1 b ld k kikada Fransız dış ışlerı ha an ıgı, l . . l . Evden çı mış ar; ar ve do am aç- te idi. .. Saniyeler geçtiği ha e sü Ut l .1. . b' ı·-· . d h . ca ngıltereye yardım etmış, ngıltere· 
lı sokaklarda bir hayli dolaşmışlar; on- devam etmekte ve bu da vaziyete bü- Fransız • ngı l2lilŞ ır ıgın~n. a ~·~ıya- nin Yakın Şarktaki kuvvetlerinin baş-
dan sonra da, büyük bir bostanın kapı- yük bir ciddiyet vermekte idi. de sıkılaştırılması meselesını tet ı et- kumandanı Lord Alenbi kazandığı mu-

1 1 d V d k k d d mektedir. ff k · M dı b l aından içeri dam~ ar ı. e ora a, a- Nihayet, öşe e oturan a am, ya-
1 

b' . d h ... 1 b' va a ıyetı ısırın yar mına orç u 
ranlıklar içinde birer heyulaya benzi- nındaki yastığın üzerinde duran elmas Böy e ır sıy:.~et, k a a :~ am d"ır olduğunu söylemişti. 
yen uzun boylu iki adamla karşılaşmış- işlemeli küçük bir enfiye kutusunun emniyet vere ~lecpe . m ı~ette .~r. Mısırda 1922 den bugüne kadar ge-
lardı. kapağını açmış; kutuyu burnuna yak- Hatta Roma 1 e arısFarasın a mRu - len krallık devri, kanunu esasi ilanı vc-

b ki f . C l b' k k k ki dk zakereler yapılması ve ransanm o- bd 'l' .1 k k . l 
Bu iki adamdan iri te i sızce e- aştırmış; ır i i ere o a ı tan son- ma ve Londra arasında bir uzlaştırıcı ya te ı ı ve ı gas~, sı . aı seçım. e

1 
r y~-

milin önünü kesmiş; Cebellilerin ko- ra ağır ağır söze başlamıştı: d" .. ··1m k d' pılması ve meclıslerın feshedı mesı, 
nuştuğu sert arapça ile: - Sizi, buraya kadar rahatsız et • rolEü ... oynMamas1ı .. u~nu e :e ~;·fi ·ni saray partileri ile milli fırkalar arasın-

- Affedersiniz ... Elbet, size söy- mektcn maksadımız, bazı şeyler hak- g
1
er uso ınFı, ransı~ t'; ı er~te da mücadeleler vuku bulması gibi ha-

lemişlerdir. Gözlerinizi bağlamak la • kında malumat almak içindir ... Fakat, ki abu et.mezs~, ~~7 ak: sure diselerle doludur. 

Kral Fuat son dakikaya kadar huta• 
lığa mukavemet etmiı, ve ölümünün yak• 

!aştığını hissedince kız çocuklannı yanına 

çağırıp hepsine veda etmit. daha sonra 
kraliçeyi Öpmüıtür. 

Kral Kim Olacak? 
Kral Fuadın ölümüyle ortaya çok b· 

rııık br mesele çıkmaktadır. O da ballık 
makamının kimler tarafından idare oluna· 
cağıdır. Çünkü veliaht henüz 16 7&11nda 
bir çocuktur. Ve bir niyabet mecliainin te• 
sisi lazımgelmektedir. 

Kral Fuadm Vuiyetnamell 
Kral Fuat 1922 de mühürlü n atzli 

biı: vasiyetname yazarak vef ab takdirinde 
bunun parlamentoda açılmasını ve parll• 
mento tarafından tasdik edildiii takdirde 
tatbik olunmasını istemişti. Bu mühürlil 
zarf parlam~nto kasas.ında malıfazdur, 

Fakat bu vasiyetnameyi ancak parllmen• 
to açabilir. Parlamento eeçimi iae. ma~ 
ta yapılacak ve meclis ancak ayın lS inde 
toplanabilecektir. O vakte k.adu ba vati• 
yetnamenin açılmasına imkan yoktur. 

Anlaşıldığına göre Kralın eeçtiif naip
ler meclisi damadı ve Paris elçiei Fahri 
paşa, eski başbakan Nesim ve Tahir pa• 
ıalardan müteşekkildir. • 

Yeni meclisin toplanmasına kadar etki 
meclisin toplanmasına da imkln ~rülmO• 
yor. Çünkü asıl kanunueusi ahklmı dal• 
resinde seçilen en son meclis l 930 da fe&
holunmuştu. 

Diğer tarafjan ıimdiki hiikOmet eski 
Hidiv Abbas paşanın karde}i Prem Meh• 
met Alinin baııkanlığı altında Fahri ve 
Nesim paşalardan müteıekldl bir niyabet 
meclisi kurmayı düşünmektedir. 

Veliaht Mısıra Döniiyor 
Veliaht Prens Faruk yann lqiJtenıden 

hareket ederek Mısıra dönecektir. N°1;1Bbet zım geliyor. evvela şunu size söyliyelim ki; sora - ngipliz_sıy1 asetı~ed. ag ~?.aca ır. Nihayet Kr~l Fuat geçen yıl 1923 
D 

. , _ .. ... ,,. . . l . etıt ourna ıyor ı. k . . . •ıA • b• k 
emıştı. cagımız ve ogrenecegımız şey erın, ne ((Yarın Komünistler ne isterlerse 0 0 • anunu esasısını ı an etmıf ve ır aç meselesinin, Veliahtın avdetinden llOD111 

Cemil, İmtihanda kazanacağına e - Osmanlı hükumeti ve ne de Türk mil- lacaktır. Komünistler aabınız bir demok· hafta önce İngiltere ile Mısır arasın- halli çok muhtemeldir. Veliaht Muua a~· 
min bir mektep talebesi gibi göğsünü leti ile kat'iyyen alakası yoktur. Size, rasinin ısrarlı metalibatının müıevvikleri da muahede müzakereleri başlamıştır. detinden sonra kral ilan olunac:Utu. 
germiş; o da ayni sert lisanla: büyük bir ciddiyetle temin edebiliriz olacaklardır. Sosyalist parti ikinci derece- Kral Fuadın bütün emeli bu mua • Kral Fuat per§embe ııünü, R.ifai c:aıni· 

- Evet .• Biliyorum ... Bağla. ki; Osmanlı hükumetine karşı en kü- ye inmektedir. Artık birinci planda rolü hedein ikmalini görmekti. ine defnolunacaktır. Kendi.i bu cami Jt' 
Diye cevap VCTmişti. çük bir tecavüz fikri beslemediğimiz olmayacaktır.• Halbuki geçen cumartesi başlı yan nilemitti. 
Cebelli, bafında sarık gibi sarılı o- gibi, bir tek Türk askerinin dahi bur - Papulaire ııazetesinde B. Paul Faure •• •• ••• • • • ~ • • •• • •• •••••• • •••• ••• •• •• ••••-••••• ••••••• •••••••• 

lan ipekli kefiyeyi çıkarmış; büyük bir nunun kanamasına razı değiliz. Onun diyor ki· ı•ngı·11·zıer ı·talyaya 'karşı harp l•Sti•yorlar 
· 1 Ce ·ı· zl · · ba"'l L • _.J•v• ' l "So~yalı'st parta' muzaffer çıkacaktır.» dikkat e mı ın gö erını g amıftı. için, öğrenme&. ıstc<;ııgırnız şey ere ce· " .. 
Ye sonra, kollarına iki kol 1ıirerek onu vap verirken, vicdanınızda en küçük Echo de Paris ııazetesinde de Kcrillis 
yürütmiye başlaml§tı. bir tereddüt ve ıztırap bile hissetmeyi· töyle yazmaktadır: 

b k « Paris mıntakası ııevıemektedir. Fakat 
Cemil, kendisini tamamile u i i niz. 

vili.yetle:r metanetini muhafaza ediyor. 
Jiiqinin mukadderatına teslim etmİf -' Cemil; sanki gözlerinin önünden, . 

Y Pazar gününe kadar nasyonallerin vaziyetı-
ti. Bazan ayağı bir taşa takılarak, ba· bir perde kalktığını hissetmişti. Bir an- nin hissedilecek derecede düzelmesi ihti-

(BOf taralı 1 inci •oylamı:zcla) 
Edenin teklifi, Fransayı, Habet an latmazlığuıııı Londra tarafmdm p • 

yanı kabul bir tarzda halli için iktıza eden noktaların teabitini iatemeie MY" 

ketmittir. 

Avam Kamarasmda iki sual 
zan, çukurlara takılarak böylece bir da, buraya davetindeki IJlaksadı sezer mali vardır. » • 

d 1 · _ _ı Londra 28 (Hususi) - Basün Avam kamaruuıda lll>erallsdan Mlll9 __. hayli gez iri miştı. gibi olarak; içinaen: lnciliz Gazetelerinin Neıriyatı 
Sonra, gene o Cebelli: - Anlaşıldı. Bu adamlar, benim as• Londra, 26 (A.A.) - News Chronic- del ıu suali sormuıtur: 

- İtalyaya kartı zecri tedbirlerin tatbikında ıeVJeldik ıöslennenin kolleldif ..,. 
- Dikkat .. Ya, beyg ... Ayağını kal- keri malumatımdan istifade etmek is· le Kazetesi diyor ki: 

niyeti yıkacağı Fransaya bildirildi mi 7 
'.Jır. Kapının eqig"' ini atla. tı'yecekler. Dıo siyaset noktai nazarından, Sarra- · u Y Lord Kranbom, hariciye nazın namına bir suale müıbet cevap vermiftir. 

Deml.qti. Ve sonra, bu ihtar, teker- Demr,c:tı' ... Ve bu kanaatle baııını ut hüklımeti yahut onun yerine geçecek 
T -rr T 1 Bundan ıonra Mister Kolu fU suali sor muftur: 

-ı:r etmı"qtı· ·. kaldırarak cevap verdı' ·. herhangi diğer hüklımetin talyadan ay· l and .. ıc.. k ı!~-d L-il ltal :1_ ~u Y - talyamn Habatist a Jap,,,.. at uam an sonra aııg tere ya - ' r 
- Önümüzde merdiven var. - Hükumetime ve milletime zara· nlıp büyük Britanya'ya yaklaşması lazım betini devam ettirecek midir? 

- Yavaf .. Kendinizi kapıya çarp - rı dokunmıyacak ~yler hakkında, ne ~eldiğini anlamak li.zımdır.» 
balya Gazetelerinin Netriyatı 

mayın. sorarsanız, bildiğim kadar aöylemi - R 26 (AA.) H · b'I 
- Üç ayak merdiven daha çıkaca- oma, · - avas aıansı 1 

• 
ye hazırım. diriyor: 

ğız. 
- Bir kapı daha geçiyoruz. 
Cemilin burnuna, (San'a) zengin -

lerinin içtiği kıymettar bir Hind tön • 
bekisinin kokusu çarpmıştı. O anda 
Cla g"zlerindeki bağ, sağ tarafındaki 
Cebelli tarafından çözülerek göz]eri a· 
çılmıştı. 

Aydınlık, birdenbire Cemilin gözle
rini kamaştırmıştı. Fakat, gözleri ay
dınlığa alı~ır alışmaz, hafifçe şaşala -
roıştı. Çünkü, gayet temiz döşenmiş o
lan bu odanın sedirinde vakar ve aza
metle oturan ak sakallı iki adamla kar

flla~mıştı. 

Köşede oturan adam, Cemilin göz· 
lerinin içine bakarak elile karşıki se -

diri göstermiş: büyük bir ciddiyetle: 
- Buyurunuz Cemil Bey, oturu -

nuz. 
Demişti. Ve Cemil, adeta manyatize 

olmuş gibi bu emre itaat ettikten son -
ra, gene ayni vekar ve ciddiyetle ilave 

etmişti: 

- Davetimize icabet ettiğinizden 
dolayı, memnuniyetimizi beyan ede -
riz . .. Sizi, bazı zahmetlere soktuk. Bu· 
nu da siz affedersiniz. 

Bu adamın sözlerinde o kadar tatlı 
bir nhenk ve tantana mevcut idi ki, a
deta Cemilin kalbine büyük bir hür -
met vermişti . Bu hürmetin hislerile 
titriye., Cemilin !C:t-Si: 

- ı:- c;tağfuruJ'ah ..• 
Diye, hafifçe kekelemiışti. 

Artık konu(lma ba,lamıf; yavaf ya- . s· " mahfeller Fransız . . . 
h · ı· b• h 1 1 8 .. .. ıya11 seçımının 

vaf, araret ı ır a a mıştı. .. utun 1 1 . 1 li t · ihti' ı· . . arsıu usa netıce er tev t e mesı ma ıne 
bu konuşmanın esasını; son aıstem aı- . . 

d
" k l' •ıAhl k binaen bu ıeçimleri müstesna hır dıkkatle 

]ahların a ı ve te ateş ı sı a ara ar- k' 1 _ d' ' . . . ta ıp etmeıde ır. 
şı faikiyet derecesı teşkıl edıyor; 

(Arkası var) 

Boğazlar için Yugoslavya 
da cevabını verdi 
(Boı taralı 1 iltci •aylamı:zcla) 

daki t 1 nisan tarihli notasına Yugoslav 
hükümetinin cevabı bugün Türkiye Cum-

· Yeni Fransız meclisinin takip edeceği 

siyasetin, İtalyan - Habeı meselesini dip• 
lomatik İtalyan menf•atleriyle Fransız - 1-
talyan dostluğuna uygun bir tarzda hallet· 
mesi veya zecri tedbirleri takviye eyleme
si gibi iki ihtimal mevzuubahsolduğu söy. 
lenmektedir. ......................... ·-··-· ... --·····-·······-·---
Kami.I Atatürk tarafından diriltilmi§ ve 

huriyeti elçiliğine verilmiıtir. tensik edilmiı Türkiyenin haıardığı gay· 
Avala ajansı Yugoslav hükumetinin retlerle mütenasip olarak, iade edilmiş o· 

cevabının müsait ıekilde olduğunu öğren• lacaktır. 

miştir. 

Belgrad, 26 (A.A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: 

Hükumetin naoiri olan Samro Uprava 
gazetesi, Boğazların tahkimi meselesi hak
kında uzun bir başmakale yazmııtır. 

Gazete, Boğazların asırlardanberi ve 
bilhassa Türklerin Balkan yarım adasına 
geldiklerindenberi olan durumu izah ettik
ten sonra diyor ki: 

Bugün Akdeniz meselesi bambaşka bir 
çevre iktisap etmektedir. Zira İtalyan te
fevvüku meselesi ile birlikte Britanya impa
ratorluğunun Hindistana doğru ekonomik 
ve süel başlıca yolunu teşkil eden büyük 
Akdeniz yolunu kesmek meselesi ortaya 
çıkmaktadır. 
Boğazlann anahtarı Türkiyeye iade edilir. 
ken, ayni zamanda kendisine prestijinin, 
vakar ve ıerefinin bir kısmı da zamanımı· 
zın en kiyasetli ve en cesur istilahçısı olan 

Fransız Cu:etelerinin Neıriyatı 
Pariste çıkan J ournal, Boğazlan tah. 

kim etmek için serdettiğimiz talebi F ran· 
sanın prensip itibariyle kabul ettiğini yaz
dıktan ıonra diyor ki: 

«Bununla beraber meselenin karışıklı

ğı azami ihtiyat ile müzakeresini istilzam 
etmektedir. Zira yapılan istişareler esna
aında Fransız hükumeti Şarki Avrupada 
ilgili olan hükumetler nezdinde bazı mu
halcf etler ile karşılaşmıştır ve o hükumetler 
nezdinde Boğazlar istatüsünü değiotirme

nin Balkan itilafı birliğini haleldar edece· 
ği kanaatinin mevcut olduğu sanılmakta

dır. 

Diğer taraftan ltalya da henüz cevap 
vermemiıtir ve İngiltere ise •Ömürgelcrile 
müzakere halindedir. Binaenaleyh müza· 
kerenin gelecek aydan evvel açılamıyaca· 
iı sanılmaktadır.• 

Bu ıuale cevap verilmemİflİr. ................................................................ 
Çanakkal~ harbinin 21 inci İtalyanlar, Adisababadao 

yıldönümünde 80 mil mesafede imiflet 
(Bat taralı 1 inci •'Ylamrzcla) 

Bu sene de İngiltere ile Avusturalya 

ve yeni Zelandada merasim yapılmıı, as
keri muharrirler bir çok yazılar yazmıı· 

lardır. 

Askeri muharrirlerden binbaıı E. W. 
Sheppard bu tarihi hatırayı anlatırken: 

Hadise eski T rovanın dasitani harp 
sahnesinden biraz ötede vukubuldu. Aıil 

burada dövüıüp ölmüt. Hektor ailayan 
Andromak' a burada veda etmit ve Helen 
ölmeyen güzelliğiyle ölüm manzaraları i· 
çinde yüzen harp sahnesinde durmut. 
Heluba yanan ıehrin teıkil ettiii meı' ale
nin ışıkları altında esarete düımüştü. 

Homer ve Euripides, layemut oiirlerile 
bu destanı terennüm ettiler.11 diyor ve 
yirminci asırda burada döğüoenler tarafın. 
dan gösterilen kanramanlığın eskiler tara· 
fından gösterilen kahramanlıaktan geri 
kalmadığını söylüyor. 

İngiliz askeri muharriri ihracın nasıl 
vukubulduğunu anlattıktan sonra diyor ki: 

«Münekkitler yapılan her fCYİ azımsıya
rak daha fazla şeyler yapmalıdır diyor, 
hatalardan bahsediyor, ve kaybedilen fır-
satlan sayıp döküyorlar. 

(BQf taralı 1 inci .y1..,,., lcJ 

İtalyan tebliji 
Roma, 28 (A.A.) - Marepıl S-;. 

doglio resmt tebliğinde bllha.a dl ' 
yor ki: 

Dessieden hareket eden aaotöd' 
kuvvetlerimiz, Adisababaya ~ 
an kamyon geçebilecek yol 

140 kilometreden fazla il~ 
ve hiç bir mukavemete ru~· 
lerdir. 

Adiaababanm ifgal edildiii .... 
Paris, 28 (Hususi) - ltal,.a ~ 

dusunun Adisababayı ~gal e~ 
Romada zafer şerefine siyasi iP-

ier af folu nacaktır. ~ 
r 

Çanakkaledeki kuvvet~erine k~~~ 
den General Sir H~mılton .?a . soz. 1""""_ 
miş .. General Hamılton Turkıy~ 
den Çanakkaleyi tahkime ait P ~ 
bahsederek «Türkiye Çanakkale .,d-_ 
bütün tecavüzlere karııı kaparnak ~~ 
detmek istiyorn dedikten sonra fO 

ilave etmiştir: .. _., 
Şüphe yok ki, bunların hepsi doğru• ._...,.. ~ 

d d 1 · d 1 B" .. d' w • d r· Tur~_,,,_. dur. Fakat ora a övüşen er ınsan ı ar. <l utun ıyecegım fU u · uı....--

Layemut ilah... veya dasitant kahraman tilmence dövüştüler. Zehirli g.az k l(ı#o--• 
değildiler. Hata i.şlemek insana mahsus· dılar. Kuyularını zohirleme~ıler·~' 
tur. Fakat bugün ancak hadiselerin ıere- ça saygı gösterdiler. Türklerın la 29 "'1' 
fini. ve kahramanlığını anmak gerektir.» hiç bir hissimiz yoktur'. A~zak: :.;..--

Bu yıldönümü münasebetiyle Londra· cu fırkaya da buna daır bır • 
da verilen bir ziyafette itilif devletlerinin ,çok iyi hareket edilmiı olur.• 

• 
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29 Nisan 
~~;=.:;::;:;:;;;.;;;;;;~~~~---, VENÜS RiMELI 

ile tuvalet gören kirpikler kalblere ok 
gibi saplanır. 

ı) . il i }etmesi Müdürlüğünden: 
enızyo afi Ş B'"I nd vapuru ile 1991 groı ton 
J h . de bulunan u e lık Al k 742 groı ton acının h eti hazıralarile satı tır. ma 

hacmindeki Dumlupınar vapuru ey ne etmek için her gün idareye 
. . .. k ve muaye 
ıstıyenlerin, vapurları gornıe P tesi günü saat on yediye kadar 

.. 1 . 4 Mayıs azar . .. d 
muracaat etme erı ve 

1 
. ·1an olunur. Satıf aynı gun e 

kat'i teklifnamelerini tevdi etıne erı 1 

bitirilecektir. «2280)) 

·-.---------~:-:-:~:-;:--------------ı Kadıköy Vaklflar Direktör~Uğü l~inları 
içmelerini temın maksadıyle Taşdelen 

Halkın hakiki Taşdelehn suyu da duldurulan galonların da 1/Mayıs/936 
k - ..ı__ urumuz uzurun d ld - ·b· b" aynagınUAJJ meın __ k b""yük damacanalar a o ugu gı ı, - ır 
gününden itibaren, ku~- ve ta':.afında (Evkaf) yazılarını muhtevi-
tarafmda ( ;)." aşdele~ ) .. ıger - · ·ıan olunur. (2302) 
k -h··r:Ie muhurlenecegı 1 
urşun mu u 

hın t ulh birinci hukuk hakimliğinden: 
Sultana E e 5Baııkasınm Kocaınustafapaşada Vidin caddesinde 
Emlik ve ytam w Ç da ba kim İsmail aleyhine açtıgı ırpıcı çayınn n-

ı7 No. .lı evde m
5
u/J1/Q32 den 27-9-934 de kadar işgal edip bedeli 

kaya aıt tarlayı ah ın· da ·· · -d • __ ..ı: ~ • d 262 lira 53 kuruşun t s vası uzerme mu -
ıcan verDJCUAgın en hı -...ı.uı· ti b 

h ·· derilen dava arzuhalinin ikametgi nm m~ ıye fer 
deaaley e gon "b" al 20 .. M d ·ı k bili tebliğ iade kılınmı~ ve bermucı ı t ep gun mu -
~e~ e~~. tebligat ifasına karar verilerek muhakemesi 20/5/936 

e e ı anen .. .. t 10/30 talik kılmmıf olduğundan müddeaaleyh 
Çarşamba gunu saa tt elmediği veyahut tarafından bir vekil gön· 
lsrnailin o gün ~e saa ebg d uamele ifa kılınacağı tebliğ makamına 
dermediği takdırde gıya ın a m 
kaim olmak üzere ilin olunur. [340) 

Bakırköy Malmüdürlüğiinden: 

VENÜS RUJU 
Gayet cazib renk1erile kullanaıılan 

hayretlere düşürür. ı4 saat dud8kl.a 
sahil kalır, bozulmaz ve yakmaz. 

VENÜS PUDRASI 
Terkibe Venüs Gold kremi karıştı

rılmak sayesinde narin ve nazik 
cilcUeri teshir eden ber tene uygun 
renklerde yüksek evsaflı eşsiz bir 
pudradır. 

VENÜS KREMi 
Terkibindeki husust maddei b&

yaliye dolayısile insanı şayanı ııayret 
bir surette gençleştirir, gnzelleştirir 
ve ismi gibi bir Venos yapar ve bay· 
rellere dUştlrllr. 

EvUre Zade Nureddin Eren 
Eczni kimyeviye ve ılrıylıl deposu, 

İstanbul. 

....................... ~ 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONiM ŞlRKE11 

TESiS TARtIIl: 1868 

Sermayeıi: 10.000,000 lngiliı liruı 

Tllrkiyenin baılıoa eehirlerila 
Pariıı, :Marailya, Nil,Londra .,.. 
Mançeeter'de. Mıeır, Kıbnı, Irak, 
İran, Filistin •t' Yonaniıiaıı'da 

Şubeleri, Yugoela"ya, Romanya, 
Suriye ve Yunanietan'dı Filyalleri 

vardır. 

Her torla bankı muameleleri 
yapar 

Sokağı No. C-msi 
Muhammen 

Senelik icarı 

Lira Dosyası Semti Mahallesi 

281 Bakırkly B. iki telli 

• " " 
• " " 
• " " 

" " 
" " 
" 

" " 
" ,, 

incirli Çiftliği " Osmaniye 

711 
712 
7/3 
9 
10 
16 

Kahve 
Dükkan 
Ev 

" 
" Kireç Ocağı 

24 
18 
24 
18 
12 

360 

Açık arttırma 

" " 
" " 
" " 
" ,, 
,, ,, 

müddetle müzayedeye 272 

Ya.zıh ı•Jri menkullerin senelik icarları an bet gün 
Yukarıda evsafı . 

çıkarılmıttır. _ • ·· ü saat on dörttedir. Taliplerin o günde Bakırköyünde müte-
d-rdüncu Pazarteıı pn 

ihaleleri Mayıa., 0 
.. 1 (2084) 

k . una muracaat arı. 
§ekkil ıatıf omııyon ----------------------

~-------

Savf, 11 

lr---E-m--ll_k __ v_e_E_y_t_a_m ___ a_a_n_k_a_s_ı_i_la---n-ıa_r_ı ___ I 
-----------· 

Satılık Bina 
! Esas No. sı Mevkii ve nev'i Depozito 

452 Beyoğlunda Kamer Hatun mahallesinde Topçular 
sokağında eski 18 yeni 20 No. h ev. 

Lira 
5.000 

( Arsası 463 metre murabbaıdır. ) 
Tafsilatı yukarda yazılı yer pqin para ile ve kapalı ı.arf usulile 

satılmak üzere artbrmağa konulmuştur. ihalesi 4 Mayıs 1936 tarihine 
tesadüf eden Pazartesi günü saat onda Şubemizde yapılacakbr. 
isteklilerin şubemize müracaatla tafsilAt ve bir lira mukabilinde birer 
prtname alarak şartnamede yazılı hük~mler daire~nde teklif mek .. 
tuplannı o gün saat ona kadar Şubemıze vennelen (328) ,. .. 

Satılık Emlik 
Esas No. Mevkii ve Nev'f Depoıito 

C 4 Sarıyerde Raıit Bey ve Hüıeyin efendi ıokakların· 

da 1,3,5, 5/1 No.h bahçeli iki kısımdan mürek· 

kep ev 

C 11 8eyoğlunda BedreddinMahallesinde Orta Şimal 

sokağında eaki 5, yeni 2 No. 1ı ev 

lira 

460 

400 

Yukarıda tafaili.tı yazılı iki ev pe§İn para ile satılmak üzere açık 

arttırmağa konulmuJtul'. İhale 4 mayıs 1936 tarihine teaadüf eden pa· 

zarteıi günü saat onda yapılacaktır. Satın almak iatiyenlerin ıubemize 
müracaatları. (334) 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni Tertip planmı görünüz. 
1. inci Ketlde 11 Mayıs 938 dadır. 

Buyuk ikramiye: 2 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır .•• 

Devlet Dımiryolları ve Limanları lflatma Umum idaresi ilanları 

Devlet Demiryollan Huılat Dairesinde münhal memurluklar için 30/, 
Nisan/936 pertemi>e günü Ankarada ve Haydarpa,ada müaa.._haka yapıla ~ 
caktır. T ali~~e~ Llae veya Ticaret mektebinden mezun olmaları, Tamy• 
ııhha ve Huınühal eahabmdan buhmmalan ve y-.lannın otuzu geçmemİf 
olması mqruttur. imtihan derecelerine ıöre 64 • 90 lira aylık verilecektir. 
Ayni derecede kazananlar araamda Aakerliklerini yaplDlf olanlara Franıız
ca bilenler tercihedilecektir. 

Bu ffll'Bİti haiz bulunanlann müsabaka gününden evvel veeaikleri ve iki 
fotoğrafileriyle birlikte Ankarada Zat itleri Müdürlüğüne ve Haydarp&f&• 
da ltletme Müfettifliğine müracaatlan lüzumu ilin olunur. u848» «2125» 

NASl~llACl 
KANZUK 

.Nasır ilAcı bntnn dUnyacıt tımm
mışlır. J.;n eski nasırları bile kö
kDndcn çıkllrır. 

lNOILI~ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner B•nk fube., 

Merkeai: Berliu 

J"irlclı•d•ld ıu6el•rlı 

Galata • latanbul • lzmlr 
Dep0tuı !at. futün Gümrilgü 

• H•t türlii banka iıl. + 

ASiPiN KENAN 
l lalis ve hakiki tabletleri sıhhatinizi 

soğuktan ve bütün ainlardan korur 

iSMiNE DiKKAT 

A de ın i i k ti d ;ı r 
Re/ Kel ·şekliJ(İ 
f) e r ın a 11 s ı z l ı k 
vücut ve dımağın. 
yorgun 1 u a unda, 

SEKSCJLIN 

pek müessır ve emin bir ilaçtır 
Kutusu 200 Kuruş 

BEŞİR KEMAL - MAHMUD CEVlD 
ECZANESi - S i RKECi 

-Doktor Hafız Cemal 
Dahilıyo ınütehasıı11 

Pazardan ınaııda herbrtlıı '3 - il 
Divunyolu (118) No. 'Telefon: 2'l3U8 
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fı HASAN 
Traş Bıçağı 

Traş sabunu 

Traş Kremi 

T raş Pudrası 

T raş Kolonyası 

Traş Fırçaları 

ANKARA, BEYOl'.iLU 

Güze iliği hem 

yaratan, hem 
tamamlıyan 

bir iksirdir. 
'u ıuzel çehreyi aydınlata,. 
gUne" fUpheslz, inci dlfler• 
dlr. Llkln o dı,ıere can veren 
de, •Dpheslz, "AADYOLIN,, dlr. 

Siz de ayni gOzelllll elde 
edebUlrslnlz. Fakat bunun 

için .. rt gUnde iki defa 

ile dişlerinizi hrçalamaktır. 

2 ve 20lcomprTmeTilrambalaıjlarda bulunur. 

!!Blbilillll Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

liOin timsali olan E0 markasını arayınız 

Yalova Kaplıcaları 
Yalova kaplıcaları 1 - Mayıs' dan 

itibaren açılacaktır. 
Mayii ayı zarfında geleceklere yalnız bu aya mahsus ikamete 

münhaıır olmak üzere «Otel, Banyo, fiatlarında % 40 tenzilit 
yapılar. 

Gezmek ve eğlenmek için 2~ aaat kalmak üzere seleceklere 
uVapur, Otobüa, Banyo, Otel, Yemclm dahil tenzilatlı karneler. 
Bu karneler Köprü, Adalar bilet ıiteıile. Yataklı waaoalar ~tele-
rirut. aablır. u2292., 

1 

SON POSTA 

Modem ve Stil 

GüZEL MOBil YA 
Meraklılarına : 

a·l°RR 
ve eski 

HAYDEN 
Mağazalannda yeni açilan 

llobura salolllaruu 
ziyaret ediniz. 

Te,hlr edilen bUtUn mo• 
bllralar, emealalz bir ne· 
faaette ve fiyatlar rek•· 
bet kabul etmez dere-

cededlr. 

157 
Birinci 
müka-

fal 
kazanmışhr. 

Her hususta 
teminathdır . 

1 

Herkesin ı 
kine uygun 
gine saattir• 

Cep, ko 
ve spor 
saatleri 

Depoauı 
lttanbul, Sultn 

Ha TUZia 
No 1 

Tediyatta kolaylık ,, 
-

TUZLA iCMELER 
tel, Lokanta, büfe vesairesi kiralı 

İateyenlerin şaat 10 dan 12 ye kadar Galata'da Ahbncı 
(Arabian) hanmda Şirket merkezine mllracaatleri. Telefon: 

MAKiNA DESiNATôRO ARANIYO 
Anadoluda bir sanayi firketi için Fransızca bilen maLina dellialıl~ 

ihtiyaç vardır. Şimdiye kader çabftıiı yerlerle iatediii mut llllldulll 
poata kutmu adreaine (M. G. 8.) rumuzile bildirmeleri. 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
ADEMi 

iKTiDAR 

---~ 

Aksaray Ha•nbaba mahallem Hor • 
hor caddesi 3 1 No. evde Bayram oğlu 

Mahmut 13-4-93'.S tarihinde Andığımıza 
bıraktığı para için verilen ( 86598) nu • 
maralı cüzdanı kaylbettiğini aöy~mlttir. 

1 Mayıs ..---. Yenisi verileceğinden eskİ8İnİD hükmü ol-
BAHAR BAYRAMI mıyacağı ilan olunur. (616) 
Türk Maarif Cemiyelinin 
ROZ~T GÜNÜDUR. -ı--------· ...... -··,-···---·-----···--

O gün göğtlsler\nizi Cemiyetin ro
zetlerlle snsleweği unntmayınız. 

• 

Son Posta Matbaası 
Neıriyat Müdürii: Selim Ran1 

Sahipleri: A Ekrem. S. Rqıp, H. Ultfl 

Yarın KASA, Bugllııktl K U M B A R A 
Öbtırglbı 8 A N .K A Olur. 


