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Habeşi parlak bir muvaff akiyeti 
• 

Cenuptaki ltalyan taarruzu tam manasile akamete 

0 ~ radı, İtalyanlar taarruzdan vazgeçtiler 
••••••••••••• •••••••••• 

ral Fuadın 
muvaffakiyetsizliği Iümünde amil tahşidat 

hudutlarda 
yapıyor! 

Roma da itiraf ediyor lan kurşun yarası 
Anadolu ajansı dun şöyle 

bir haber verdi 

Fakat bu askeri harekat harici değil, 
dahili tehlikelerle alakadar 

Muharebeler üç 
gün sürdü 

ltalyanlar zehirli gaz 
kullanmalarına rağmen 

Hindenburg hatbnı 
yaramadılar 

Kahire, 29 ( A, A. ) -

O taa fU lıtadar ••n• eooel 
lıtazeni preru Seyfeddin 

taraluttlan atılan rooeloer 
lıtrırf1111u• lıtralın öliimiin• H

fııef, olan bClfl&ca Gınillerflen 
f,iri olmUflfll'. 

K...,.,., pmdi öleft leral, 
o samanlıti preru Alun•t Faa• 
clut 6ofazma i.af,cf etmİf ue 
h ,azd .. dairni f,İr -1i;yet H 

Aemen deoamlı d.,.eeelı 6ir 
ö..anilt Auıl olmaffar. 

Başvekil ile Başvekil muavininin arası açıldı, Prens 
Starhenberg Haymvehr'Jerin silahtan 

tecridini kabul etmiyor 
Londra, 29 (Husust) - Avuaturyamn Salsburg ve Tirol taraflannda 

askeri tah§idat yapması, her tarafta nazan dikkate çarpmış ve bu hareketler 
bir çok şayialara yol açmıştır. 

Viyananın reemi mahafiline göre bu askeri sevkiyatan sebebi, normal 
manevralardır. , 

Avusturya - Almanya hududu üzerinde emniyeti tehdit eden bir hAdiM 
vuku bulmamıştır. 

Avusturyada, Almanların Avuıturya hududunda askeri faaliyetlerde 
bulundukları, ve buna mukabil 1evldyat yapıldığı gayri reemi eurette eöy • 
lenmektedir. . Kralın ölüıniine -••P olan 

Autalılı 1'ofaHalıi bu uyi/ 
Nihayet harekatın tevkif )'•rİ bulmuı .,. ı .. iirüJr .an Daha kuvvetli bir şayiaya göre, A-

Cen&IP cepla..inİ ve ltalyanlarm "l'Jl itan ••yelci•ını oaJrao •etİI'· vusturya başvekili Şuşnigin kendine 
taaıTUS istikametlerini ıöaterir • edilmesi emri fJerı u mi,ıir. tabi ve askeri mahiyette olan teşkilatı 

harita feshedip silahtan tecrit etmesine mu-

Londra 29 (HUJUSi) - Habqİltanın cenıg> cephesinde aünlerdenberi denm e- Prens Seyfe-ddin Kral kabil prens Starhemberain kendine 
• _L--L-L.ıtı.. ....... Geaeral Gr-dı•"'• lmwv ta..i v_.. .... ta- F cb :-:- ) tabi olan tefkilab feehetmemeef -n • "• pıcletll ........--- .,...... .......,,_ ........,,,......... ua n....- ve nası r .. 

,.fından teail olunan Hindena.:=n= ~ir mukanımel ~ ._ ı~ .-I ? zünden araları açılmıf, hükOmet prcne 
u_L •• 1:1 hat boyunca m • _, __ ,_ ..... _ yar .. amışb Starhemberge, kendi t,.•Jdlatını feah-
ıw.uquoel' üak\iı111M1ie muvaffak _....-.--• .,. 

S....baneh civarındaki bütün hücumlar~• .P kullanmaia bafladaldmn bildiriliyor. BugQn '1 nel sayfamızda okuyunuz 1 ettirmek için askert bir takım manev· 

ı al 
__ , __ bu vaziyet karf11mda zehB'li pz 1 __ ,.... Son n.. sOa L---'!"'lm------...... ~~~ ralara lüzum görmü11 ve Alman dar-

t yaıu-... L~UI __ .ıun etmJe baf ... ~. -T --------·- T l>ii taraftan yağmurlar da HaUVT ere yanı ,.;a ebl ltal anlar aleybincle ....... -· ' ..... bci hükOmetinden bahsetmiştir . 
..:..d. devam eden ve hala bitmediii anlafdan :uhar :;,_ !laınadmlan ıibi Föniksin if lasile İngiliz gazetelerinin nqriyab 
netice vermektedir. Jtalyanlar Susabaneh karfum • muv Bu münasebetle Mornina Poıt p-
Dapmodo'da da muvaffak olamam•~ar. • • Hasıl olan zetesi diyor ki: 

General Graziani harakAtı tatil ettırdı «Starhemberg ile Ş~nigin araıının 
===..::..::::::;:.....:.~":".. -:--:-::;,;:. -.:::pbe;:ıııd:d:eki muh•biri bildiriJorr "19ereddu•• fler 1 .. . A . wndra, 

2
9 (Huuai) - Unitecl P~ m c~ •. __ L.JI • tlıdile karar Yerdiii an- ~ .~ açı maaı uzenne vuıturyanın vazı • 

G__..ı Gruüri'• cmup ceplaeundeki . ...----en ' yeti yeniden büyük bir endişeye baiı Y eai Avusturya ordmunua 
Japlmaldad... . cepheeinde manlhılı ola.. 8 • k t ba" J İgorta olmuştur (Deoamı a inci aaylacla) manevralarından bir intiba 

(H 
___ e) Roma Habeı .. tanın cenup U Şlr e e g 1 S •••••••~.-•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londra, 29 QS- - • !f 0 L .-1.:.tı fimdilik tadile llH!C• 
- itiraf ediyor ve General Gruiani ... uk..s __. 11ann kumpanyalannın vaziyet-

madııuu _sı..a,.--ıa.: .ebepler havanm bosuldula, JO 
bur kaldafuu aörliiJor. Romanm •u:--u•• . ' H±dilem mubnmeti leri hakkında halka 

bneli H bef1ilerin muka•cmeti6'· .....,. 
batakllk h•!~ '.:O. hal~:» :e)imeleriyle tanif ediJmektedir. 0~0·.~..:..!: malumat verilmelidir 
cımnulınaY~ ,. ___ L. ... ·-· u· tibdaf eden ukerl laareket de ......-e ... •--r-• 
•-- *" --L---L m _ .. ~- Fönikı dö Viyen kumpanya11n1n ifllaı 
- ve .,...._...,_ • • ci .,.-.lacla) 

•-------~~~W=~=~o~m~~~r~-:~;--=~-~-Li~~~~~~··~ üzerine burada bu tirkete aiaortab olanla· 

Prens Faruk dün Mısır ve ~.':ıb~::k=:...-:::::.-::- ;ç;. 
lktilat V eklleti miifettiıleri kumpan· 

K 1 •ı .A d•Jdı• yanan heeaplaıuu tetkik etmekte ve tim· 

Sudan ra 1 1 an e 1 dilik yeni muameleler yapma11na mUaaade 
etmemektedirler. 

merası.mi bugün yapılıyor, yeni Bu vaziyet dolayııiyle ıehrimizde bu 
Kr ı F d n cenaze ed" kumpanyaya batı. olarak çalıpn bir veya 

a ua ı dr d Kahireye hareket ıyor iki •aaorta kumpanyuırun da eiııortaı. 
Kral da bugün Lon a an müfterileri tereddüde dütrnüılerdir. Bu 

Be ]. 29 (Hususi - Kral f uadın kumpanyaların mütterilercc vaziyetleri ma-
r ın, . F k 

k b ·· b" ·ancı aru ı· 1 '-1 'L - b 1 l oğlu prenı f aru ugun ır . ,. um o mamaıı: a oera er on ar muame e· 
. M S d n kralı ılan o· lerine, bilhaua tahıilitlanrıa devam et· 

tınvanıyle ısır ve u a mektcdirler. 
lunmuftur. • • 

Kral FaaJ'an Cenase Jferuunı (Deuamı a inci .aylada) 

Kahire, 29 (Hususi) - Kral. fuCat, 

R·f • camiine gömülecektır. e-
yartn ı aı h 

. . son derece mu teşem 
naze merasımı . d 

k b .. t•· n Mısırı temsıl e en 
olaca ve u u l 
he etl~r merasime iştirak edecek .e~ : 
·..ı· Y K l Fuat 1923 kanunu esasısını 
uır. ra • d" . 1 
iade etmekle kendini çok sev ırmış o: 
d - . . b"·t··n Mısır halkı kralın zı· ugu ıçm u u 
yaına matem tutmaktadır. . . . Fa 

Diğer taraftan yeni kral bırıncı • 
ruk ta yaran Londradan hareket ede· 

cektir. 1 l 
Niyabet meclisi meselesi, an aşı an 

. d a hallolu· yeni kralın avdetm en sonr 
nacaktır. 

Y . . . 2 mayısta yapılması 
enı ecçımm 

mukarrt-rdi 
( 0aıcı... a inci .aylada) 

Y enİ Millr Kra\unn IOD 

reeimlerinden biri 

Somada bir berber 
karısını vurdu 

Mustafa cinayeti kafasına 
koyunca kansına "abdest 
al, ölüme hazır ol!" dedi. 
Soma (Özel) - Burada bir aile fa

ciası olmuf, Mustafa adla bir berber ka
rası Melahati vurmuftur. 

Mustafa Melahati bundan 12 yıl ön
ce ıeverck kaçırmıf, ikiıi de Karaman· 
lı mahallcainde bir evde oturmaya 00.· 
lamıflardır. On iki yıl birbirlerine nl • 

CD....., 1 iMi Nyitultl) 

Yeni Tarihi Tefrikamız 

Eski Osmanlı Veliahdı 
öldü mü, öldürüldü mü? 

Yuauf lneddin'in içinde öldütü kötk 

-------------------------. ···--------------~ 
Yusuf İzzeddin 
intihar etmiştir! 

Yazan: Ercümend Ekrem 

Yusuf İzzeddin 
katledilmiştir! 

Yazan: Ziya Şakir 

Bam MIMplerle dün ko1amadafmm yazı ıilıileainc bugün 1 O uncu sayfamızda 
denm edlyoru. OkuJunml 
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~~--------------------------, 
Hergün 

Şimdi de /ngiliz planı 

• Milletler Cemiyetinin ölümü 

• 
Kral Fuadın ölümü 

Şimdi de lngiliz planı 
-

D ünya harbe yaklaştıkça sulh planı 

yapanlar çoğalıyor. 
Evvela her gün harp için hazırlanan 

Almanya ansaniyete defne dalı ile görün • 
mek hevesine kapıldı ve bir sulh plim 

teklif etti. 
Sulhperverliğini göstermek ihtiyacını du. 

yan Fran~a Almanyanın bu teklifine yenı 
bir planla cevap verdi. 

Sıra lngiltereye geJiyordu.Dünyada en 
çok sulh taraftarı olarak ortaya atılan ln 
gilte.re. dünya işlerini düzeltecek bir plan 
bulmazsa olamazdı. 

İ şte "imdi o da yeni bir sulh planı ha
zırlamakla meşguldür. Bu hazırhğın birinci 
maddesi olarak Almanyaya bir takım su
aller sordu. Bu suallerin cevaplannı al -
dıktan sonra Almanya, Fransa ve Belçi -
kayı Londrada yeni bir konferansa davet 
edecektir, bu konferansta dünya ımlhünü 

temin için hazırladığı planı ortaya atacak
tır. 

• 
1 

* 
Milletler Cemiyetinin ölümü 

ngilterenin sulh planı yeni bir Mil • 

let1er Cemiyeti kurmayı istihdaf et 

mektedir. İngiltere bütün İsteklerini mev
cut Milletler Cemiyeti vasıtasile yerine ge
tirmek İstedi. 

Fakat artık çürük bir makine haline ge
len Milletler Cemiyeti İngilterenin arzu • 
sunu yerine getiremedi. Habeş harbinin 
önüne geçemedi. İtalyayı zecri tedbirlerle 

sıkıştıramadı. 

ingiltere Almanyayı da Milletler Ce • 
miyetine alarak bu müesseseyi kuvvetlen. 
dirmeyi düşündü. Fakat Almanya buna ra
zı olmadı. Bilakis Milletler Cemiyetine bağ

lı devletler zecri tedbirlerin tatbikinde in-
gilterenin arkasından gidemiyeceklerini bil-
dirdiler. 

Şu halde artık Milletler Cemiyetine gü

venilemezdi. Milletler Cemiyetine daya -
narak yer yüzünde İngiliz hakimiyetini 
idame etmenin imkanı kalmıyordu. 

Bunun üzerine lngilterede yeni bir ce
reyan başladı: Milletler Cemiyetini yık -
mak, onun yerine mahalli paktlara daya
nan yeni bir teşekkül kurmak ve bu te -
fekküle bütün ATiupa milletlerinin girme
sini temin etmek. 

lşte lngiliz hükumetinin bugünkü aulh 
planı hu esaslara d•yanıyor. 

Bir lngi1iz gazetesinin dediği gibi bü
tün milletler i~di şu siyaseti takip ediyor
lar: Bekle ve gör. 

AJmanya bekliyor, Fransa bekliyor, in. 
giltere bekliyor. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Sevgia 

Dünyada en büyük kuvvet sevgidir. aıdır. İn.san severek yaşamanın zevkini anlar. 
Sevginin yaptırabileceğini ne kuvvet, ne tiddet, ne de tazyik 

yaptırabilir. 

Sevgi yalnız gençliğe has bir ıey değildir. Sevgi kalbe ateı 

veren bir kuvvettir ki her çağda, her Yatta devam edebilir. 
Fakat fÜphe yok ki en hararetli devri gençlik çağmdadar. 

Sevmiyenler dünyamn en bedbaht inaanlandır. Çükü haJ*

bn en büyük zevkinden mahrumdurlar. 

Sevgi insanı hayvanlıktan çıkanp yükseltir, ona bqka bir 
varlık, bqka bir tahıiyet verir. 

Sevmiyen genç yatamamış demektir. Sevgi hayatın maya- Sevmesini öğreniniz. 

(sOz ARASINDA ) 
insanlar düngaga 
Birkaç kere 
Geliyorlar? 

ı·-HERGüN BiR FIKRA */ 
Hindistanda Delhi' de Shonte Devi is

minde 9 yaşındaki bir kız şöyle garip bir 
iddiada bulunmuştur: 

Ben ikinci defa olarak dünyaya geli

yorum. Bir kere 1906 senesinde doğmuş 

ve 1925 senesinde ev bark sahil:ri olduk
tan sonra ölmüştüm. 1926 senesinde tek-
rar dünyaya geldim. 

Kız, evliyken oturduğu evi tarif et
miş, kendisini oraya götürmüşler, filha
kika, hayatta olan sabık kocası da 1906 da 
evlenmiş ve karısını 1925 de kaybetmiş, 
Shonti Devi o zamanki eşyasını tarif et-
miş, sözleri doğru çıkmış. 

Şimdi herkesin parmağı ağzında, hu
kukçular kızı eski koca.sına nikah etmenin 
kabil olup olmadığını, kendisinden bir ya~ 
büyük olan evladına annelik edip edemi· 
yeceğini araştırmakla meşwul imişler. 

* 

Kemafissabık 
merhum! 

Beşinci Mehmedin Fahreddin ağa 
isminde bir kı:.ı:lar ağası vardı. Bu za

vallı adamcağız biraz ateh getirmiş, 

boyuna uyuklar ve bu anda işittiğini 

biraz sonra unuturdu. 
Kendi.sini sık sık ziyaret edenlerden 

biri, yanına gittikçe, ağa sorardı: 
- Peder Bey nasıl'? 
- Sizlere ömür, efendim 1 

kadar oluyor. 
- Ya'? Vah, vah 1 

On sene 

Ertesi ziyarette yine Fahreddin a· 
ğa ayni suali tekrar eder: 

- Peder Bey nasın 
Ve ayni cevabı alırdı: 

- Sizlere ömür, efendim 1 On sene 
kadar oluyor. 

- Ya'? Vah, vahi 

Dünya çingeneleri 
Krallarını 

Muhakeme ediyorlar 
Lodz. şehrinden bildirildiğine göre Var

şova civarındaki Praga tehrine, müthiş 

bir çingene akını başlamıştır. Çingeneler 
dünyanın her tarafından, grup gı'Up oraya 

akın etmekte imişler. Bu içtimaın sebebi 
Basile Kuviek ismindeki krallarının, mu· 
hakeme edilmesiymiş. 

Çingenelerden hiç biri krallarının gü
nahını söylemedikleri için bu meraklı da· 
vanın mahiyeti anla§Jlamamıştır. 

* 
Çer ikinci Nlkola ve •ineme 

aktörlUOU 

Geçenlerde bu sütunlarda. bir Amerikan 
firmasının Mösyö Edene fı1m artistliği teklif 
ettiğinden bahsetmiştik. Meğer siyasi saha
larda şöhret kazanan insanlara bu teklif 
ilk defa yapılmıyormuş, l 9 l 4 te ayni teY 

Rusya Çarı ikinci Nikolanın da başına ııel-

Beklemiyen yalnız biri var: 

yoluna devam ediyor. 
Harp. o Y oturt 8mrU 10 a•n• uzabrmı' Bir acferinde, ayni suali bir daha miş. Ve hatta saray mensupları Çarın bu 

* 
Kral F uadın ölümü 

Şimdiye kadar yoğurdun faydası hak
kında çok şeyler söylemişler ve yazmış

lardır. Fakat hiç bir defasında yoğurdun 
sddıat ve ömürle olan riyazi alakası ölçül-

sorunca, muhatabı dayanamadı: teltlifi kabul etmesini can ve gönülden İs· 
- Kemafissabık merhum. efendimi temişler. Fakat o zamanın başpapazı bu 

dedi. işe razı olmamış İmi§. ·----------------· ....... _. ........................ , _______ _ 

Nisan 30 

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

Bahtsız cennet! 

'------E. Ekr,,m•Tafu -

s ezaıyı mezara teşyi ettiğir.:' 
gün. bizi K&ndilliye götiireJI 

vapurun güvertesinden Boğaziçiııeı 

hüzün dolu nazarlarımla uzun 
bir daha baktım. 
Yarım asırlık bu eski aşinanın, gö# 

!erimin önünde uzanan yetim man#'. 
rasında bile baska bir güzellik, idba 
uğramış bir kib~ düşkününün her EiJ.. 
leye mukavim asalet ve azameti vatwı 
dı. 

Kadrini bilmediğimiz bu . 
cennet, istesek ne olmaz acaba? Deol" 
zin, gök mavi bir şeritle ortadan ayıM 
dığı bu zümrüt gibi sahillere könıiif; 
yığacağımıza, boydan boya birer rıh 
tım, muntazam tarhlı, bol çiçekli bn~ 
çeler, azami ikişer katlı zarif binal 
yapılamaz mı idi? 

Seri ve ucuz nakil vasıtaları bura)'• 
halkın, kayl:folan rağbetini yenide.O 
celbeder, 'Boğaziçi şenlenirse 

olurdu? . ) 
ltidiyorum ki, mahkeme kararıY 

Kuruçesmed.en kaldırılan kömür de . ı~ polarını bu sefer de karşıya Kan 1 

körfezine geçirmek tasavvuru varrrı1~ 
Eğer hu yapılacak olursa, adale 

hükmünü tezyif demek olur ki, burı&. 
hiç bir suretle cevaz yoktur. 

Hem bu ne garip zihniyettir.. na 
bir husumet, bir suikasthr ki behenı 
hal bu cenneti telvis etmek ister? 1 

Zavallı Boğaziçi 1. Sen bu der 
mühmel, makhur ve mağdur mu ka 
lacaktın? Bülbüller koruluk1arındafl 
nes'e kıyılarından, sana meftun olatı 
lar: nakil vasıtalarının pahalılığı . yiJ1 
zünden kaçıp eeni böyle yetim mı 
rakacaklardı? 

Hayır! Senin mukadderatın bu.~~ 
ğildir. Elbet sen gene ezeli güzelh ,. 

"h • • vıu ile sana hasım olan zı nıyetı mag 
edecek, parlayacaksın. 

Eminim ki, seni yaratan kudret, .. 
gün gelip de, ilahi kıyılarına körıı 
yığılacağını tahmin eylemiş olsa)',, 
o kapkara cevheri, ~mdi bulun~~ 
derinliklerden çok aşağı. esfeli safil 

1 .. .. 'l.ol indirir, güze ve masum yuzune 
sürülen bu lekeden seni korurdu. 

Zavalh. .,.;oğaziçi 1 Zavallı baht 
cennet! 

~Jl.. 
.,!'. ~~~ 

---..... -·~---·...._.......-...... 
Biliyor Musunuz? 

ı - Güzelcehiean kim yaptudı} elit! 
2 _ yavuz zırhlısının eski adı ne • 

K ral Fuadın ölümü bir çok lıakım -

dan mühim bir 'hadisedir. 

ı:nemişti. 

Bir Alman fuiyolojisti nihayet bunu 
da yapmağa muvaffak olmuştur. Yazdığı 

eserin sonunda şöyle demektedir: 

, QTJLJIACA 
23456789 

3 - lurkiyede tiyatTo balr.JunÔıl 
ıunluk. 8 - Nebatlar. 9 - Avadanlık. d" "' 

yazı yazan kim ır r 

Mısır Nilin bekçisidir. Kral Fuat İngil

terenin adamı idi. ayni zamanda Muıu mil
liyetpe.rverleri üzerinde müeüir olan bir 
şahsiycıtti. .lngi"9erenin Mımrdak.i hakimi-
yetinin idamesine yardım eden en mühim 
kuvvet o idi. 

Halbuki son zamanlarda Mısırda lstik-
lal hareketi kuvvetlendi. Bir taraftan da 
İtalyanın Akdenizdeki vaziyeti dolayısiJe 
M•ırın mevkii lngiheıe için hir kat daha 
nezaket .lı:esbetti. Kral Fuadm ölümü tam 
bu zamana tesadüf ettiii için İnırilteJ'eyi 
biraz düşünceye ııevketse gerekıll. 

« Y oiurt yediğiniz takdirde Ömrünüz, 
tabii haddinden 7 ila 1 O sene artar.» 

,ikinci. 
Ynluırıdan afaiı7a: 

1 1- Fiyaka. bastırmak. 2 - Kaideler. 
2 3 - Sız manaaına gelir, ev. 4 - Su ile 

3 
yıkanarak namaza hazırlanmak, çirkin. * 5 - Resimler. 6 - Vermek. gezme ge-

Klod ._..... lt•m,-- •oat1uı11 4 .misi. 7 - ideal, uzaiı göeterir~. 8 -
Pariste Klod Farer"in Fransız Akade- S Su, kırmızı. 9 - Mir"at, gelinin kocasının 

misine aza olması münasebetiyle bir kaç kız kard~. 

gün evvel merasim yapıldı. Bu merasimde Dünkü Bulmacanın Halli: 
Klod Farer'in nutkuna cevap veren Pierre Soldan aaia: 
Benort mumaileyhin yazdıiı eserleri tahlil 1 _ Ki. merkep. 2 - Acı. aaat. 3 _ 
ederken, ltalya hakkında medbile dolu bir Rami, kail 4 - Trampet. S - Tak, ay. 

lı.itabmdan da hah.setmiş. Merasimde ha- 6 - Kıy, kil 1 - Tas. dede. 8 - Ka -
zır bulunan ltalyan elçisi. o aırada yanın- bak, tak. 9 - AaaleL 
da bulunan arkadaşlanndan birine eğile- Soldan sağa: Yukarldaa ~aı 

Bil bassa yeni kral milliyetperverlerin te- rek: 1 - Bedavadan, süzme. 2 - Sonuç. 1 - Kartal, kan. 2 - lcu, tas. 3 -
siri altındadır. Tahta geçtikten sonra Vefd - Azizim demiş ıon zamanlarda baş- ,3 - Rahılt eda~ı. ejderham\ı frenkçesi. ,ima, .lı.aba. 4 - imtisal. S - Ea. pay, ke
partisine istik.lal davasında yardım etme- tan aşaiı ltalyanın lehine aarf edilmiş ııöz- 4 - Mektubun üzerine yazılan. S - Tü- çi. 6 - Raket. 1 - Kaat. ket. 8 - Eti. 
ıi muhtemeldir. leri ilk defa işittim. kürük. 6 - Çocuk doğurtan. 7 - Yor- aidat. 9 - Leylek. 

Bu sebeple Mısır kralının deği~mesi fev
kalade ehemmiyeti haiz bir h&diae tefltil 
eder. 

-·- 1 ....... . .._.._._ . .. , ·-·· . ... 9'11._ ......... _.....__. 

Kat••• Kapablan Karnana 
Belgrad civarında bir evde, polisler ih

bar üzerine bir araştırma yapmışlar, bir 
de ne görsünler evin alt katında, 60 lık 
bir kadın kafese sokuJmuş oturuyor. 

11Burada ne arıyorsun» diye kendisine 
aorulunca, kadın: 

- Damadım henden bıktı, üç senedir 
beni buraya soktu 1 demiştir. 

Kadın kafese alışkın görünüyormu§. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Haziranda ıüne§ tutulacak. Günetin tutuhııu en iyi Tirkiye

den görülecek. 
Günefin tutubnasa astronomlar için mühim bir hadisedir. 

Alimler diyar diyar dolqarak günefin tutuluşunun görüneceği 
yerlere ırider, tepelere çakar, büyük aletlerle bu hadiseyi tetkik 
ve takip ederler. 

Bu defa Fransa, Romanya ve İngiltereden Türkiyeye bir çok 

üim heyetleri gelecek. Fakat hanlardan laailD lae,eti düpinnlit, 

tapnmıf, T'ürkiyede gümrükten aletlerini seçiremiyec:elderine 

kanaat getirerek buraya gelmekten vu seçmİfler. Türkiyeye 

gelecek yerde Yunanistana aitmeği tercih elmİ!ler. 

ilim heyetlerini tetkikten vu geçiren aümriik kayıtlannıa. 
seyyahlar için cesaret verici bir ensel olahilec:ejine, artak. 

iSTER }NAN . iSTER iNANMA ! 

L-noİ f 4 - Jökond tablosunu ruıı._. 

yapmıştır} 
( Cevaplwı Yarı•> 

Dünkü suallerin cevapları 

yük 

_ Diogcne Yun an filozof uchır·ih~ 
İskendere <rgölge etme başka 

istemem» d~. 
2 - Gergedan üç boynuzludur. 

boyu 2 metredir. . . 
3 - lbsen NorVf!\- muharrirleriOJJI 

büyüğüdür. 

Özlü sözler 
Benzetiş ter 

Bir [amba hüzniyle ~,/ 
Kısırdı altın ufuklarda akprru~.~ 

Ahmet~~ 
b . .. nl riııı biti Luvurda enzryor gu e .b;. 

Tahta bir mik' abm dört tarafı 1
1 

Başım keskin 1ı:.okularla dolu 
Bir ecza dolabının rafı gibi. .. _.t 

NizuD :rJiP"-

'f. ~.r. 
Derin mavilikten yıldızlar yaS 
İnerdi semanın merhametleri. # 

lbrahinı j\li dıJ(llf: 
Su gibi akıp giden dakkaları do~ıJ~ 
Onları hergün için saklaınaY1 u;o~ 

Margaret d 
svlıır -Gece yoJlarda gezer, sonra l ne• 

'V'Uru ı.ı ~ Kalbimiz çana benzer, ~eı-

..a:.'idt'* 
Fa,-~ 

CI 

ı 



SON POSTA: 
5a7fı J 

Mısırda başlıyan (' ı 
yeni devir ~~ 

I·talya kralı Habeşistan Balkan Konseyi AL:E E 
hazırlıkları / • t oluyorIDUŞ Harp lakırdıları, arbk Impara Orll TevfikRüştü Aras Belgrada günün alışılmış adi bir 

1 J Habeşistan üzerinde giderken Atinaya mevzuu oldu Royter ajansı, ta yanın w. • 
h. ayesini ilan edecegını bildiriyor uğrayacak R öyter ajansının dün. bütün dünya. 

ım • , . ilin etmesi muhtemel olmakla Atina 29 (H .. ya yaydığı bir telgraf haberi, in • 
Londra, 29 (A.A.) - Royter aJan• yesmı ada dola b• • ge eral M' uıuıı) - .8qbakan sanların sulhü sükuna olan bağlılıklarını 
R • b aber bur f&D ır f&Y•aya n etaloaa bu •· kralı · d · · at, omadan istihbar edıyor: er ' • . ed k y . gun zıyarct erın bır surette tezelzüle uğrattı. Bir müd-
İtalya Habefistanı fethettikten göre, İtalya kralı Habefııtan ımpara • ~ unanııtanın harici ıiyueti dettir, siyasi havada yakın bir tehlikenin 

aonra m~zaffer kumandanlanna yeni toru ilin edilecektir. Bu haber, her ne ~e ~atta toplanacak olan Balkan bulunmamasından dola}"ı duyulan ferah-
bir takım rütbe ve unvanlar tevcih e- kadar teeyyüt etmemİf iae de lngilte- I onaeyınde müzakere edilecek meae • lık, bu suretle allak, bullak oldu. 

dilin . 1 d "' . d' · ·· eler hakkında izah t • • R'' t • t J " d" esı muhtemeldir. Zanno un ugu· kralmm Hm 11tan ımparatoru un- • a Vel'llllftir. oy er a1ansının ora ıgı en ışeye ve-
na göre, General Garazianİ, mare,al ::..mı haiz olmumm bu bapta emsal . A_tına, 29 (Huıuıi) -Türkiye Dıt- ren telgrafı, Almanların Avusturya hu • 
olacak H bet' t daki kuvvetlerin il ... .. 1 idedir lflen Bakam Tevfik Rütlü Arum dutlarında göze çarpan bazı hazarlıklan 
.._ __ kuve da .. ıa an . ·ıecek- tetkil edeb ~.~~,_enmetakaların. d Bel.grada giderken buradan • Yeni Mısır Kralı Faruk· (sağda) un karıısında Avusturyanın bu mıntakalara 
....., man anlığı uhteame ven H-L-· tanın yuaoea mm a · A geçmeaa, ki .. ( d '-"I k d ı ·d· ) tir . . . . 1 keli ...,_,.ıı ııyaaı mahafilde iki ko de ld • çocu ugu yanın aıu er ar eı erı ır asker göndermiye başladığını bildiren lu· 

• Mumaıleyhm vazifesı nıemt emu oturamıyacak derecede yqL olan ma- rumdaki doatln~.. ~b~ t zahv •• ~. Yeni Mwr Kralı birinci Faruk busün sa bir haberinden ibarettir. 
•ulh ve aal~L ka t nnak çe e • li azif • b' --n yeD1 ır e uru Lond d ala S ana V1lŞ u • ' rl . rqal Badog onun V eaı ılanıa olarak telikki ed'I ektecl. ra an, .. ,...as F'D"aYUDlarm, alay Y ıtku kizbe ihtimali olan bu haber, zaten 
lıarebelerini, haydutluk ve ısyanı 0 a erdikten tonra, Jtalyada ikamet etme- Tevfik R .. ftÜ ~ ır • • Enirlerin, ve halifelerin; kölemenlerin, epey zamandır istikrarınıı kaybeden ikti· 
dan kaldırmak olacaktır. • uhtemeldir h Atin' da ub l cumarteaı saba· valilerin ve hidivlerin oturdukları tahta sadi durumu bir kat daha bozmuıtur. En 

ı · de h·ma aı m • ı a u u cak, • ·• .. talyanın Habefiatan üzenn 1 .·., ak na a!°1 ~un çakmak üzere hareket ederken babası· geniş anlama alınabilmek tartile uemni • 

• ) 1 Y 80 fİIOSUnUD B :c:~eral ~etakau ile bırlikte nın cenazeai de bu binlerce hükümdan JU· yetıı mefhumunu ortadan kaldırmaktadır. Italyanlar petro un e ııdecektır. tan kara toprağa aömülmek mere saray- o suretle ki. insanlar. her an silah pa· 

b 
•• •• k J General Metaluaım Belgrad top • dan mezara t91yi edilİyOJ. brtıları işidecekleri korkusile, artık hiç bir 

1 r UYU manevra arJ lantaamda Yunaniıtanm Balkan pak. Kral Fuadın devri, Muuin çalkantılı, weye itimat etmez olmuşlardır. Bu korku-
arıyor a - tından mütevellit taahhütlere sadık ka- aüriiltülü, u.nmtıh devirlerinden biriydi. yu çektiren amil, bir zamanlar İtalyan • 

1 
Tayyareler ve 27 parça lacaiuu beyan edeceği teyit olunmak- M...r milliyetperverleri bu .. da, 1918- H~~eı macerasının tahtında bir hüve za-

Eritrede araşhrma ara . I tadır. den baıtayarak bu ıüne kadar devam eden mırı olarak kalan ttaıyan - Jngi)iz müna-, 
başf andıgıw biJdiriJiyor gemı manevra ara Gazetele • "tal büyük .. vqlara gİriftiler, Mıauda bu yüz. fereti olmuştu. Daha evvel iıe, kıvılcımın 

iştirak edecek Atina 29 (A ~)mu ~11 
den bir hayli kanlar aktı, bir hayli adam- etrafa ateş vermesi ihtimali Uzak Şark • 

R 
29 

AA) _Milli karbu • b"ld" · '. · · - Atına aıansı lar aaıldı, ve milli .. vaım karpama çıkan tan baş gösterdi. Şimdi de, büyük tehlike 
oma, ( • • (A.A ) Fil k ı ırıyor· h •-~L b' k "b' dikild" · k nd' .k .. 1 k ·· ·· k tan( f . . eni • Dalah ada • Atina, 29 . - o umandanı y .. . cep e, ıuuı ır aya aı ı ı ve e a- aynagı o ara gorunen no ta, orta Av • 
ar o ııı teknıay en,. 1 ilmeıinin amiral Sakallariu, Faler limanında demirli unan mat_buatı, T urkıye Dış Ba- ıine çarpan her hamiyet dalguına mub- rupadır. 

ımda petrol sahalarının ~et r- bulunan Yunan donanmuuu teftit etme- kanı Dr. T evfık Rüştü Arasın, Bel- vemet etti, kah ailinmeie mabkfim bir aöl- Şurasını açıkça söylemek lazımdır ki. 
hı~vafık olacağma dair bır rapor ve den evvel ecnebi sazetecileri kabul et• grattaki Balkan antantı konseyinin ıe gibi titredi ve ortadan kaybolur SIÔİ kendilerine dünyanın nazımı rolünü izafe 
lniflerdir. • • d• ed'I- nıif, tayyareler ve denizaltı aemileri Ue 27 toplantısına giderken Atinadan geçe- göründü, fakat vanlacak müabet ve kat'i eden bir kısım devletlerin, vaziyetin bu 

Dün meb'uaan mecliıme le~ k... 1 
parça harp semiainin yapacajı manevra· rek siyasal mahfillerle gör~eceği:ı.i netice hep uzakta kaldı ve maddt bir tekil hale girmesinde büyük mes' uliyetleri var• 

mft olan müıtemlekit bütçesı, ıtre Jarm esasla hatlarını izah etmiftir. Amiral, memnuniyetle kaydetmektedir. de tahakkuk edemedi. dır. Bu devletler, muahedelerle taahhüt et· 
9>etrol sahalarındaki arattırmalarm demiıtir ki. Proia gazetesi bu mülakatın ehem- Kral Fuad devri, bu vaziyeti bütün ha· tikleri vecibelerin hiç birisini tutmamıı· 

::

• diden batlamıf oJduiunU ve ya• c<Yunan bahriyesi 20 aeneclenberi ilk miyetini tebarl{z tt' k Balka diaeleriyle, ve tahakkuku beklenen bütün lardar. Birbirlerine karıtı. dünya müva • 

da D __ ,_ı:e mmtakasıncla arafbr • defa olarak adet itibarile bu kadar L...-•- ~ktı 
1 

t 1. k eıkıreTr~ k' y n neticeleriyle bu hidiaelere vu'yed edemi- cehesinde silahlarını azaltacaklanna vadet• 
U1JU1U k d. 11~ r- n n eme ı ço ı ı· ur • unan • . 1 . 

..._alara L •• '---•--~ .... kaydetme te ır. ıemiyi faal bir hale ıetireb=•-=~- • t "k' • , ld .. ak yecek yqta olan aenç oiluna devretmif mıı er, fakat aksıni yapmıılardır. Bir kıs. u• uatT·~=:=...:....:::.------- --r-• e,rı ı mesaısı o ugunu yazın t.ı ve 1. b" k . ..;.. d y · t b 1 'k. k bulunuyor. mını ga ıp, ır ıımını da mağlGp diye i.ki-
Mısır Tütünlerimiz en . unanıs anı? orç arı • 1 1• meml~ ~t·v~~sındaki münasebet- Genç Kralın, erainlik ve olpnluk ça- ye ayırdıkları milletlerden, ealip diye tav· 

.. ..k mini Atın~, .. 29 (Huıuıı) - Yun~nııta • lerın samımılıgını ve Boğazlar mesele- ima varıncaya kadar tahıili ile llleflUI o- sif ettiklerini, mağlup adını verdiklerinin 
alınan gumru res nm hancı borçlan hakkında mumke • si hakkındaki görüş birliğini kaydet - lacağmda fÜpbe yoktur. zararına olarak her türlü nimetlere garket• 

indirdi relerde bulunmak üzere finanı bakanı mektedir. Onun naımna bir niyabet mediai Masa. mi~lerdir. 
umart . .. .. 1 __ ...ı..._ .d .... . o 

c esı SUDU ...,.._ya saaecutır. ' • • L • na ..,ıı,...w...aau ele alacak, ..,. La..._ rtaya saçtıkları emniyetııizli.k tohumu. 
Kahire, 29 (A.A.) - Anadolu aJ-n- Bir askeri tayyare parçalandı ngılız Kralının lanSISlb ~et 1aif; olmana 1Mıt ..... c1enm edecek- nun meydana getirdiii il.k eemere. iktisadi 
~ hususi muhabiri bildiriyor: Atina, 29 (Huauat) - Bir ukerl Londra, 29 (A.A.) - Avam Ka • tir. ve ticari münasebetleri baltalıyan yükıek 

Türkofia bafkanı Necdet Alkin ile Mı· tayyare talimler emumda clüterek marumın hususi komiayonu, kralm Şimdiye kadar verilen malimata rö- ıümrük duvarları olmuştur. O ıuretle ki. 
lhr ticaret nazın arasmda yapdan ~onut· parçalanmıfbr. Tayyareci ajır ıurette tabaitaı meseletiyle Jnefgııl olmuttur• re. niya~ meclis~ ya Prens Mehmet in~nlık, milliyetç.ilikten en geniş anıuluaal 
~ neticesinde Mıaara idhal edilecek lıdır Hastaneye kaldırılmıttır. Knl evli olmadı.it için 410 bin ln,iliz Ali, Neum ve Fahri paplardan, yahut mubadele ıahnesıne atılmışken, karşısına 
.. lirk tütünlerinden aimmakta olan rüm· yara • liruı tahsisat alacaktır. Babası 470 Nesim, Fahri ve Tahir pqalardan tetek- çıkarılan bu manialardan dolayı, tekrar 
tiilc resimlerinin tenzili ve kasaplık hay. J illere Milletler Cemi- bin lira almakta idi. Bununla beraber külü bekleniyor. . kendi kabuğunun içine dönmiye mecbur 
~an ..::-..:u: • .::..ün de siklet üzerinden alın- ng ' . , ___ , L-·~- kald v üddet h Prens Mehmet Alinin baP.anlljmda olmuıtur. Yani fikri İrticaı, ticari ve i.k-

g~ua-· ti. d • tif ya davet &nU ~ ıgı m çe er aene t~ ed v• h ber . . d. . . k" 
Snaaı hakkında mutabık kalınnufbr. ye n en ıs a 156 bin lira tasarruf edilmesini emret- I!_! heceaaKral il vt eni~ rll>:abet tıaaB 1 dırtıca tah ıp ~tmiıtir. 

ediliyor . . mec .... mer um a e nailiz noktai na- . ~ erece odbın, bu nisbette cmniyet-v ergı· Kaçakçılıgı"' - mıtlır. d • • d "k" zannın uzlaıtınlmq ,eklidir. Kral Fuad, sız ~ır hava İçinde yaıamıya mecbur ka • 

2
9 (H ") M"ll ti Manş enızm e 1 1 vapur Prens Mehmet Alinin niyabet meclisinde lan ınsanlardan beklenebilen ıey her hal-

1.hbarı dog"' rU değil CeL~ndr~, .. u~us\ --;- k.;.: er çarpıştı biri battı bulunmuım istemezdi. Bu Prens daha de dahiyane bir buluı olamazdı.' Gözü ve 
mıyetıne mlauza eLore d Kef ı .ahının Du 

29 
(A Aı ) y I ban fazla fnıiJtereyi iltizam eder. Merhum gönlü kararan gebe dünyanın ortaya çıka. 

elercl b• . . rüesasından o n r uvıs ury vr, . • - ugoa av - Kral . d d Fah . • b"ld"V• . 
Bu sabahki aazet en uuı seçen ee- • . .. . k dı al Mra il Est b d aae ama ı n ve yme akrabaaı ra ı ıgı şey, ışte bu şartlar altında harp 

tı Türk hava kurumuna 120 bin lira te- Milletler Cemiyetının mutecavıze ar· r 1 • v vapuru e onya • -:ıı ı- olan Tahir pqalarla Maaırda aevilmiı bir denilen bir iifet oluyor. ' 
Le .. d mu .. teahhit :Abdurrahman Naci- •• müsamaha göstermekle gaye ve he- nh Man vapuru Mant denazmde pbaiyet olan Nesim na .... lan a---ib bn. Ve her millet bu muht 1 b"" .. k b .,erru e en . . ed"V. . .. I k 1 __ ..J__ Mra batnı T r--r- o.en; e 1f, • eme uyu a-
tıin 100 bin Jiralak verıi bçakçdait yap- defıne hızmke~1~etm _ıg~nf 1 so~ e!ere fçarplflDlfb·~· M v. lflır. fay- henüz. açılmayan vasiyetnamesinde, belki direnin müthiş akıbetini idrak ediyor da 
~- 1 d L-Laetmektedir· Evvelce n.üzahir tef 1 attan ıstı a etmıftır. umm ır .... mı an vapuru tara ın- de bunları •-mq' tir önüne geçmek için bı"r R e·· ~ 0 ma-.ı an Ut111 • • -s • ,.ey yapmıyor. oy• 
l»u ihbar gaze~emizde yapalnuf, ~a~t~ lngil~ siya~isi Lord L~thran da dan kurtanlm~t~. M~ın provası Fakat ~~~ ka~unu eaaaiaine söre ni- l~ce artık harp lakırdısı, günün alııılmı1o 
9nız tahkikatta da fU netice elde edilmittır· (Taymıı) e bır mektup gondererek çok zedelenm.1flır. Mrav ın kaptan,ı, yabet meclaaını tayan ebnek Mısır parla- bar mevzuu oldu. Bu gaflete parmak ısınp 

Bundan bir kaç sene evvel Abdurrah· vazifesini yapmayan Milletler Cemi • üç zabiti ve tayfasından yedi kiti ken- men~oıuna aittir. Meclia aabık Kralın va- hayret etmez misiniz) - Selim Rqap 
tnan Nacinin yanından çıkarttığı yetinde lngilterenin yeri olmadığını eti filikalarından biriyle Duvra gelmit- aiyetini dahi bozmak halrk•nı baizdir. 
l»iriıi böyle bir ihbar yap~ıf, Zon • söylemİf ve lngiltereyi Milletle.r ~ • lerdir. ÖnümüzdeJ? iki ~ta yapılacak o- bulmaz da «Vefdıı partisi buna muvaffak 
tuldak defterdarlığı da tetkikat. ya~a· miyetinden istifaya davet etmıftır. I lan ~umi ~~ milliy~peryer cıVefd,. ol~, Kral Fuadm devretti;i meeeleleri 
tak bu ihbarın yanlıı oldutu neüceıme M' t Eden Avam Kamarasında Çanakkalede ki lngiliz partİllİn1n bhir bar cıluenyet kuanaıcai1 neticeye bailamak, çok kolaylqır. 
~arınıttar. Ortada 100 bin liralık bir be ıs er b lunarak Habefistancla KrovazörU mub~ olduğundan niyabet meclisinin Maur nıilliyetperverlerinin bu -.da 
~ergi ka,.akrılaiı yoktur. Zonguldak hy~nl_atta uğrayanlara yardam için bu partıye taraftar olanlardan seçilmesi ıöaterecekleri cliraye~, Mw,nn tarihinde 
.. 

7 7 N 'd ze ır ı gaza u Çanakkale 30 - Sidney ve Avuatural- Ji 1m-•--ec:1· uefterdarla&..nm Abdurrahman acı en d ·ıd·- · · ·· l · •lll'l&'e an ır. dıemmiyetli bir yer alacaktır 
1 

15• • d k hh. heyetler gön era ıgını 80Y cmıf· ya kruvuörleri buraya ıelmitlerdir. Cemi- s· ak · ahıil ettlil 16 bin liralık versı e a· sı 1 ar t nn umulmadık hadiseler vuku ÖMER RIZA 
~~ılık~~~ceu~~h~~~ ~~"~~~~b~~~~~~~~,~~.~~=~=~~=~=~~=====~~=~=~ 
l>ir versi delil, dotrudan. ~otruya ,,. Kamutayda kabul edilen kanunlar :;':'!::~a':~~;;:~:.:~ Yafada Yahudılerla, Araplar arasmda kanlı çarpışmalar oluyor 
-.ıuameleıi tekemmUI ettaralerek tarh 

. . Ankara. 29 ( A.A.) - Buaün Nuri ve bir İnailiz albayw tarafından karplıkh - Gazetelerden -
Malen alel&de Yersıdlr. d alan Kamu- nutuklar verilmit, Anbunna fnailiz mezar-

8eledİJ818r bankası binası Conker'ia bafkand ~ • .:::U dairelerin biına Ye Mehmetçik abidesine çelenkler 
. el tay toplantum a 

1 Ankara, 29 (A.A.) - .Belecliy .• 1935 ,w bütçelerinin muthelif fuallan a· kunulmuftur. 
Banka•• umumi merkez binumm m- raamda 63,eoo. tnbiaarlar mnam müdür- Elçiliklerdeki memurlardan vergi 
faalı 323 bin linya Abclurnhman ~e lüiü bütçesinde 10 bin ve lıtanbul Liman Ankara 30 - DUJimarka, Bulpriatan, 
~ver inpat müesaeaeaine ihale edil- iıleri umum müdürlüiü bütçesinde de Romanya, Macaristan, Japonya, Efsania-

ID• t' 7,500 liralık münakale yapılması hakkın- tan, lnıiltere, Felemenk, f.viçre, •---=L-if ır. . 1 .. __ ,_ '--bul ......._...., 
da kanun liyiha an mu:&aaere ve - e· Sovyet Ruıya, ltalya, lran, Y unaniatan, 

Buton Kuruçeşme Saim mı dibnittir. Irak, Avusturya, Belçika, Norveç, Fenlan-
Almacak ? Kamutay Pazartesi ıünii toplanacaktır. diya, Fransa, Suriye elçi Ye konaoloaluk-

kuruçepn• kömür depolarının icra ma: Fransızlar Almanyayı mustem-
,;fetile kapatalmaama tebettÜ• edilmesi leke verilmesine razı deg"il 

larında çabfAD Türk tabÜyetindeki memur 
ve müatahdimlerden kazanç veraiai abna
cajı alikadarlara teblii eclilmiftir. 

ıeıa. uyanchm$ftir. Depo eahipldinden 
Lir kısmı bütün Kuruç6tmenİn ıso evi ile parie, 29 (A.A.) - Oeuvre aazeteai Avukatlar yardım ve 
Le be al bu davanın diyor ki, hariciye nezareti ile aerek eai ve 

ra r satan ınınasın~ve t ktedirler ... ek aol cenaf(m bütünMa~ Franu:r. tekaüt Sandığı 
~dan kalkmu,lm tek e me d ola müstemlekelerinin veya Franaaz rnanduı fıtanbul bar'oıu bir av~atlar tekaüt 
Liman ida~eai ile Ticaret odaıı da ep • altında bulunan memleketlerin Almanya- ve yardım aandıja teıkili İçin teıebbiialere 
ran Kuruçewmeden kal~aua h m~~a~ ya devir ve terkedilmeaine kat'iyen muha- giriımİf, hazırladığı proje Ankara avukat
~ulmamaktadırlar. Beledıye eyde 1 e liftir Yalnı bir takun ekonomik imtiyazları lar birliğinde tetkik edilmeie batlanılmıı-
aömür depolan iç:.n yer aramıya evam ~ibnesi derpİf olunabilir. 111'. 
etmektedir. Yafttdu po.t 1 ıı! ıu \Sım. : ... 



' Sayfa 

IBIB 1 
Hipodrom aranıyor r Hakkımız Yok Mu? 

Profesör Bakster beş 
buçuk ay çalışacak 

Sultanahmette Arasta sokağında 
hafriyata başlayan İngiliz Arkeoloji 
profesörü Bak.ster bu sene yapacağı 

hafriyat hakkında demiştir ki: 
«- Hafriyata iki koldan başladım. 

Biri geçen sene bulduğum saray zemi
ninin mütebakisini meydana çıkarmak, 
diğeri de Sultanahmet camii avlusu 
ve onun cenubundaki arsa altında bu
lunduğu zannında olduğum Hipod
rom meydanını bulmak, her ilci hedefe 
vusul için de şimdilik sondaj ameliye
leri yaptırıyorum. Garbe doğru yapı -
)an aramaların bir kaç güne kadar iyi 
neticeler vereceğini mutena eserlerle 
karşılcwacağırnı ümit ediyorum. Hi -
podrom için ancak 15 • 20 gün son -
ra bazı iz1er bulacağım kanaatinde -
yim.» 

Hafriyatta 70 amele çalışmaktadır. 
Profesör 5,5 ay kadar şehrimizde ka
lacaktır. 

Tramvay yankesicilerinin 
mahkümiyeti 

Bundan bir müddet evvel tramvay
da Eftimin elli ve Süreyyanın beş yüz 
lirasını yankesicilik suretiyle çalan 
Caferle Abdullahın durusmalarına dün 
asliye üçüncü ceza mahkemesinde de
vam edilmiştir. 

Bu iki açık göz yankesiciden Cafe
rin iki sene bir ay ve arkadaşı Abdul -
)ahın üç sene iki ay müddetle hapisleri
ne ve o kadar müddet de emniyeti u
mumiye nezareti altında bu]undurul • 
malarına ve 28 lira mahkeme masrafı 
ödemelerine karar verilmiştir. 

Çiçek ••tı,ının •zalma•ı 
faklrllkten Heri gelmez 1 
T a§radan tavasautumuzu rica eden 

bir okuyucumuzun isteğini yaparak, bir 
çiçek ıoğanı hakkında malümat an • 
yorduk. Baıvurduğumuz çiçekçi: 

- Bulamıyacak11nız, dedikten ıon
ra dert yandı: 

«Eıki zamanlarda fU sokak haftanın 
bazı günlerinde çiçek satanlarla, çiçek 
almıya gelenlerden geçilmez bir hal a
lırdı. Hayat pahalılaıınca sönmiye baş
ladı, şimdi halk ekmeğe yatırmaktan 
çiçeğe sarfedecek para bulamıyor, siz 
ne diyorsunuz~ » 

Memlakett~ ç.içeıkçiKğin söndüğü 
doğrudur, istatistiğin yokluğu karşı -
tıında bir mütehassuın tahminine müra
caat ettik. Öğrendik ki eski zamanlar· 
da memlekette takriben bir yılda 
J 20,000 liralık çiçek aatı§J olurmuş. 

Şimdi (60,000) e düomüş; günde tak
riben J 60 lira eder. 

Düşündük ki nüfusu yanm milyo • 
nu geçen bir şehrin içinde ya§ıyoruz, 
bu şehir eski kolaylıklannı ne kadar 
kaybetmiş olursa olsun içinde çiçek me
rakını tatmin için ayda bir iki lira sar· 
fedebilecek kudrette binlerce lcişi var. 
dır ve bizce çiçek sarfiyatının azalması 
umumi refahın azalmasından ziyade 
bir taraftan apartıman hayatının taam
müm etmesinden, bir tarahan da çiçek 
sevgisinin azalmasından ileri gelmek • 
tedir. Bu hal Avrupadakinin tamamen 
aksinedir. Filhakika Avrupada neşre
dilen bir istatistiğe göre İngilterenin 
935 yılındaki çiçek sarfiyatı harpten 
evvelkinin 8 misline çıkmış. Almanya
nın İngiltereye çiçek satışı da senede 
( 7 5 O) milyon frank ile harpten ev • 
velki nisbeti on defa geçmiştir ve bu 
iki memlekete de harp sonrasının buh
ranlarını bütün şiddetile görmüş yer
lerdir. 

Bunun içindir ki biz çiçekçiliğin 

Bahçekapıda bir tramvay sönmesinin sebebini hayat sıkıntısın • 
da bu1muyoruz. 

kazası Hakkımız Yok Mu? 
İstanbul paket postanesi memurla - !...--------------ı 

rından Ziya dün akşam saat 18,30 sı- Rüşvet alan 
ralarmda Bahçekapıdaki tramvay du-
rağından tramvaya binerken arabanın mütehassıs 
birdenbire hareket etmesi üzerine, ye
re düşmüş ve ağırca yaralanmıştır. 

· Üniversitede konferans 
Bu akşam saat 18 de üniversite 

konferans salonunda profesör Ömer 
Celal tarafından endüstri ve tarım 

memleketleri mevzulu bir konferans 
verilecektir. -------

iki sene hapse, 500 lira para 
cezasına mahkum oldu 
Danüp sigorta şirketinin hesaplarını 

tetkik etmek bahanesiyle sigorta \!İr· 
ketinden 500 lira rüşvet alırken cür
mümqıhut halinde yakalanan maliye 
hesap mütehassıslarından Mecdinin 
duruşması dün bitmişti. Mecdinin bu 

Mısır çarşısmda yangm suçu sabit görüldüğünden kendisi iki 

D .. hah t 8 b kt M sene hapis ve o kadar da amme hiz -un sa saa uçu a ısır 

d t:'--k ba k - d 18 metlerinde kullanılmamaya ve 500 )i. 
çarşısın a ı:.rza am rı so agın a ~ ,.. .

1 1 d '.kk" d 1 yakılır ra da agır para cezasına mahkum edı -numara ı u an a manga - . . . 
ken kıvılcımların bodruma sıçraması mıştır. 
yüzünden yangın çıkmıştır. Yangının 
büyümesine meydan verilmeden itfa -
iye tarafından söndürülmüştür. 

Türk MiKrobiyoloji kongresi 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti yıllık 

kongresi bugün saat 18,~0 da Cağa -
)oğlunda Etibba Odasında toplana
caktır. 

Mahkilmiyetler, tevkifler 
26 . 6 • 935 gecesi Recep oğlu Aliyi 

zorla bir otomobile bindirerek otomobil 
~oförüne şiddet istimal etmek suretiyle o• 

tomobili Edirnekapı haricine çıkartan ve 
orada Alinin cebinde bulunan 159 lirasını 
gasbeden Remzi ile Remziye yardım eden 
Mehmedin duruımaları bitmiş, ikisi de 
yediıer sene hapse mahkum olmuşlardır. * Kapalı çarı1da Makbulenin dükka
nından manto çalan Hasan dün Sultanah
met sulh ceza mahkemesinde 3,5 ay hap
ae mahkfun edilmiştir. * Tavukpazannda kahveci İdrisin dük
kanından elbiae çalmaktan suçlu Mehmet 
sulh ceza karariyle tevkif edilmi~tir. * Beyoğlunda Tozkoparanda zarfcı. 
)ık suretiyle Alinin 2 7 lirasını dolandır

maktan suçlu sabıkalılardan Adil ve İhsan 
ıuçun Beyoğlunda işlenmiş olmasından do
Jayı Sultanahmet mahkemesinden mevku
fen Beyoğlu ceza mahkemesine gönderil

mişlerdir. 

350 Seyyah geliyor 
5 Mayısta, Alman bandıralı Ceneral 

Von Steuben vapuriyle şehrimize 350 
seyyah gelecektir. 

-------
Almanlarla ticaret anlaşması 

Almanya ile yapılan ticari anlaşma
nın müddeti bu ak'81D bitmektedir. 
Anlaşmanın tahdidi ıçın Ankarada 
bulunan heyet müzakerelerine devam 
etmektedir. Bu heyet 4 - 5 gün evvel 
şehrimize gelerek bazı makamlarla te
masta bulunmuş ve tekrar Ankara 
ya dönmüştür. --------

Osküdarda adli teftisler • 
Adliye müfettişlerinden Alaettin, 

Nazif, Remzi Üsküdar adliyesinde tef
tiş yapmaktadırlar. Bu teftiş yıllık mü
tad teftişlerdendir. Üsküdar müddei -
umumiliği de mıntakası dahilindeki 
icra dairelerini teftiş etmiştir. Teftiş 

neticesinde hazırlanan rapor Adliye 
Vekaletine gönderilmiştir. 

Bir sarhoşun ölUmU 
Mercanda pastırmacı hanında otu -

ran kunduracı 6fi yaşında lbrahim bo
yalı ispirto içerek sarhoş olmuş, iki 
buçuk metre yükseklikten düşüp ya -
ralanmıştır. İbrahim kaldırıldığı Cer • 
rahoasa hastanesinde ölmüştür. 

SON POST~ Nisan 

B 
Gangster taklitleri r 

Dün Ağır Ceza mahkeme
sinde yedişer sene hapse 

mahkum oldular 

Jimnastik şenliği için 
dün yapılan prova 

2 Şubat gecesi saat 9,30 raddelerinde 
Beyoğlunda Amerikanvari bir hmıızlık ol
muş ve Koço ile Şücaeddin namında iki 
arkadaş Saray sinemasının/ gişesindeki ka
siyer kızın ağzını kapayarak ve kolJarını 

tutarak 160 lira para çalmışlardı. 
Koço ile Şücaeddin Saray sinemasında 

seanı baıladığı için holde kimsenin bulun. 
mamasından istifade etmişler, gişede para 
saymakta olan matmazel Lusi'nin bağır
masına meydan vermeden kızın şakağına 
yumruli:la vurarak sersemletmiıler ve yere 
dökülen 160 lirayı alarak kaçmışlardı. 
Biraz sonra aklı başına gelen Lüıi feryada 
başlamJf, sinema müstahdemleri ile polis 
memurlan kaçmakta olan iki hırsızı yaka
lamışlar ve Koçonun üzerinde çaldıkları 
parayı bulmuşlardı • 

Dün ağır ceza mahkemesinde bu iki 
arkadaşın duruşmaları yapılmış, Koço: 

- Bir cahillik ettim bir dah.a yapmam. 
diye itirafta bulunmuştur. Neticede mah
keme ceza kanununun 49 7 inci maddesi
ne tevfikan bu iki hırsızın 7 şer ıene hap· 
se konulmasına karar vermiştir. 

Muallimlerin imtihanı hakkmdaki 
talimatname 

Orta mektep muallimi olmak üzere 
imtihana tabi tutulacak ilk mektep 
muallimlerinin imtihanı hakkındaki ta
limatname dün Maarif Müdürlüğüne 
gelmiş ve bütün mekteplere gönderil -. . . 
mıştır. 

Yalnız bu talimatnamede daha ev
vel gelen talimatnameden bir madde 
değiştirilmiştir. Yeni talimatnameye 
göre hakkındaki teftiş raporunun ma· 
hiyeti ne olursa olsun isteyen ilk mek
tep muallimi imtihana girebi1ecektir. 

Muallimler için zehirli 
gazlar kursu 

Dün Eminönü Halkevi salonunda 
zehirli gaz mütehassısı Necmeddin ta
rafından muallimlere verilmekte olan 
kursa devam edilmiştir. 

Kursun programında bu ay başın -
da bazı değişiklikler yapılacak; ecnebi 
ve akalJiyet mektepleri muallimlerinin 
de bu kursa devamları mecburi tutu • 
lacaktır. 

Bir amelenin parmağı koptu 

1 O Mayısta yapılacak olan jimnastık 
~enlikleri için mekteplerde uzun za • 
mandanberi hususi surette hazır· 

lık görülmekte ve çalışılmakta idi. 
Dün bir çok mekteplerin iştirakiy -
le Taksim atadyomunda umu • 
mi bir prova yapılmıştır. Bu 
provalar lüzumu kadar ıyı neti
ce vermemiştir. Yakında bir prova 

daha yapılacak, 1 O Mayısta yapı~acak 
umumi şenliklerin aksaksız olmasına 

çalışılacaktır. 

lıtanb~~·~;71J-:S-İ -w-..T .. e_p_e-bqı-•n••ş 
~ehirTı·gatrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 

Bu 
akşam saat 21 

LOKOS 
HAYA 

BllyUk operet 

Bugün matinelerden başlıyarak MELEK Sinemasın 

senenin en büyük 2 pheseri birden : 

1-KASTA DiVA 
Almanca orijinal nüshası, baş rollerde: MAR'I'HA EGGERTH-PHİLİP HO 

2-KLEOPATRA 
'---• Rejisör: SECİL B. de MiLLE, Fransızca sözlü ..-11111~ı 

l_i_n __ hı_· s_ar_I_ar_U_. _M_üd_u_·· r_l_üg~v u~ .. n_d_e~n_:--*" 
Şartname ve nümunesi mucibince 625 kilo muhtelif cinı matbaa JIJ 

kebi pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek İsteyenlerin nümune ve 
mesini görmek üzere hergün ve pazarlık için de 21 /V /936 Pe11em~. 
saat 14 de% 7,5 güvenme paralarile birlik e Kaba~ta levazım ve mıı J 
at fubesindeki alım komisyonuna müracaatları. [2313 

Beyoğlu Tahsil Direktörlüğünde~ : 
Türk yağ fabrikasında amelelikle Taksimde Pürtelif mahallesinin alçak dam yokutunda 4 sayılı Z • 

çalışan Taşköprülü Mehmet evvelki desinde mukayyet anasının nıaıf hisseai vergi borcundan dolayı t~ 
gün makinede çalışırken sağ e1inin val kanunu hükümlerine tevfibn bilmüzayede aahlacaktır. lıteklıl~ 
parmaklarını çarka kaptırmırş ve par - zayedei katiiyesi olan S/S/936 tarihine rastlayan Cuma günü saat 1 
makları kopmuştur. Mehmet baygın sonra Beyoğlu kazası Kaymakamlığında toplanan idare heyetine bat 
bir halde hastaneye kaldırılmıştır . [2 
r- l maları. 

Nöbetçi lstanbul Vaklflar -DlrektörlUğü 

Eczaneler 
Bu ceceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
lstanbal cılıetindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
(Abdülkadir). Bakırköyünde: (Hilal). 
Beıya1.'ltta: (Sitk~). Eminönünde: 
(Mehmet Kazım). Fenerde: (EmiJya
di). Karagümrükte: (Arif). Küçük -
pazarda: (Hikmet Cemil). Samatya • 
da: (Teofilos). Şehremininde: (A. 
Hamdi). Şehzadebaşında: (Halil). 
Beyoğlu cihetindelriler: 

Galatada: {Asri İttihat). Hasköyde: 
{Yeni Türkiye). Kasımpaşada: (Tu. 

ran). Sarıyerde (Asaf). Şişlide: (Kur
tuluş). {aksimde: (Garib, Limonci • 
yan). · 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköyde Modada: (Sıh -
hat). Altıyolda: {Merkez). Üsküdar
da Selimiyede: (Selimiye). 

Değeri 

Ura K. 
869 28 

415 96 

100 67 

70 48 

Pey parası 
Ura K. 

75 20 

31 20 

8 00 

5 29 

Oruçgazi lamail ağa 
Eaki Köprülü yeni Oyunbozall

4 jmda eski 31 yeni 11 No. lu!lall 

sofa, 1 mutfak veaair müfletlJP""'"" 
evin tamamı. 5069 • 
F..ki Sekbanbafı Y akubağa, yetd 
f&Dlaf• maballe8inde Hasan~ 
Kalaycı sokağında 8 No. lu ~ 
kimn tamamı. 2112 

Gedikpqa Eski Boatamili yeni Emin•~ 
halleainde Tülbentçi hanı içi So 
da 35 No. lu kö,ebatmda 27, 
arsanın tamam. 3107 '}J 

Kocamın- Balıkçı Kigork sokağında 26, 
tafapqa ve 52 buçuk metre ananDI ~ 

Yukarda yazılı Mallara verilen bedel baddilayık görülııı~ .. • 
arttırması 8151936 Cuma glinil saat on beşte yapılacaktır. Is . 
lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde MablUlit kalemine Geinıeletl·--r. ,. 

ıoci' 
Şebzadebaf 

H 1 LAL ALEMDAR MİSEL STROG_Of 
Yarında~ itibaren her iki sinemada gosterllecekttr. 



MEMLEKET HABERLERİ 

Anadoluda Spor 
lzmirde Demirspor, Altayı 2~1, Urfa Hal~por birinci 

takımı ikincileri 3-0, Amasyada Merzıfonlular 
Bozkurtu 3 .. 1 Yendiler 

r 

Urfa belediyesi 
çalışıyor 

Belediye bütçesi 120 bin 
liraya çıkarıldı 

Yurdu 
soktu? 

Eski ilim ve irfan merk- · H · · " b • k.. ezı arran,ıptıd.u devrelere ai• 
ır oy manzarası göstt-riyor, Cumuriyetin umran 

eli bugün buraya da uzandı 

(Jrf ada kartılafaD talamlar bir arada 

Urfa (Özel ) _ 
Urfa belediyesi 
şehrin imarı iç-in 
fevkalade me a
i sarfotmektedir. 
Son üç sene zar • 
f mda bir çok fay
dalı işler yapıl . 
mıthr' bu meyan
da l 9400 lira sar· 
fedilerc:k bir mez 
baha, 33 dükkan 
lı bir hal, şehir dı-şında 40 yataklı H Harran aaltanat idareıinin fena lıklanııu c.anlanchnm llalile 

bir umumi ev, bu arran (Özel) _ 
umumi evde ça • Urla Beledi,,. Rein Harran, Urfaya 
lışan kadınlar i . Omer bağlı, 350 köylü 
çin 10 yat ki b. h ~ir kaza merk _ _:.ıı·r. a ı ır astahane yapılm!f· ez:Kı tır. Bu kasaba saltanat 
Aynı z l'h idaresinin bu mem-

. .. e ı a mesiresi evkaftan is • . tımlak edilmif pı"ı l k leketı ne kadar fena , ıu mecra arı apcı· cd tılmı,, burada Cu h • t k d J are ettiğinin en· • m urıye par ı a ı l . altında güzel bı'r k l t can ı hır misalidir par yapı mış ır. 8 . . · 
Urfa sava~ında -h·t 1 l . . .. ır nvayete aö-

• • T ..-- ı o an ar ıçın gu• M'I" . 
zel bır ~ehıtlik teaı· d'l · b' d A re ı attan 3 bın yı] • e ı m ış, ır e a - .. b" 
bide yapılmıştır. once, ır rivayete 

1:ü~umet caddesi kaldırımlanmı,, göre de . Milattan 
t~"?ızl!k ve itfaiye teşkilatı kuvvetlen- tıonra 1ranıler tara _ 

Bodurt Spor _..,. llbayla ber"""' dırılmış beşyiiz kifilik bir sinem• vücu· fından ı .. i• edildiği 
Urfa (Özel) _ Halbpor klüb~ !kadrosu oyuna devam etti. de getirilmiş, bir de belediye oteli ya- 6Öylenilen bu eaki Harraa'da eski • • • 

birinci ve ikinci takıınları arasında hır ilk devrede üstün bir oyun oynıyan pılmıştır. ilim ve irfan merkezi kaeabad k.. A . med • ..,,._ aı.ı 
maç yap•lmış, birinci takım 11lıra kar· Altaylılar Eskitehir kalesine biri Va • Belediye r.,;ai Ömer Alay Urfanın !eri ile beraber fİmdi 30 b" 

8 

~r · k sayı, rnilkemıneldir. Toprak bere-şı 3 sayı ile galip gelmifti<. Halkepor habın ayağile olınak tt,.,ra iki ıroi "'1P· bayındırlığı için ·çok çalışmaktadır. barmmaktadır. ın nu uı etli ve verimlidir. Alman zirai ıcd • 
kulübünün temsil kolu da bir müııa • tılar. ikinci gol Altay ıol açığının İsa· Belediye bütçesi 120 bin liraya çıka • Ewelce lıalkı müreffeh bir l<"ld :l•r faydalı neticelerini vermeğe 
mere vermiş, Karga ve Tilki komediıi betli bir kala darbe.ile olmuflu. ilk rılmıştır. geçinen Harran aaltanat id:.:.;'ni~ şlaımşlordır. 
ile Kızıl Çağlayan piyesi temsil edil- devre 2 - O Altay lehine bitti. B teseyytip ve ihmali yüzünden ün Bütün Harran bir eski eaerler yığıA oıiştir. Miaalirler ikinci devreye aoabi bir igada Çanpazar günden çökmü~, eski medeniyet !er· nı halindedir. Toprağın neresine bir 

ilkbahar at koşusu yapılınıf, ko • oyunla b~ladılar. Bundan öncelci o- leri birer harabe halini alınlf ve trı k~zmo vurula• yüzlerce sene evveline şulara Adana ve Diyarıbekirden ...,ıi· yunlarda ııalibiyeı zevkile halu"katen Nalıigesi c_'.""lıuriyet dewln• kadar bu çökün· aıt bir abidenin hala yaıayan izlerine 
rilen hayvanlar da sokulmuştur. centilmence hardket eden E.kifehirli B" {Ö . • tu devam etmi,.ör. Harran ov..,nm t ... düf edilmektedir. 

1200 metrelik birinci k"Jluda Diya• çocukların ın~IGbiyet neticesi önün· ıga zel) - Çalıklı banyolarile topral<lar bile .ıranat Kta.ai zam • Buııünkü Ha · dü .. 
nbekirli Melımedin tayı birinci gelmif, deki aaap buhranları belki do lıakh i· ".'eıh~r olan Çanı~"''" köyü gün geç· nında bereketini kaybetmiı verim:iz ink&r eden bir ::;:t /u ta"?amen 
100 lira ikramiye almışbr. di. Fakat oyunun coreyanını sekteye bkçe ılerleme~tedır. Beyaz oıvalı, iki· bir hale gelmi~r. • İptidai devirlere ait bir :ö; h ~e .'~sana 

1800 metrelik ikinci k~uda Diya. u&-yordu. Oyunu idare eden Refe- ~er kaltl~?vlerı, ~ıomen ovaya, kıımen '.~rdun her köıesine bayındırlaıbrma mektedir. '"'"'ver· 

robekirli baytar Hulıisinln KöOMi bi • ri, favullü oynıyan bir Demiraporluyu e tat ı ·~. ı:;penm .eteklerine yayılm•ş elmı uzatan cumuriyet idarcıinin a 
rinei gelmif, 80 lira ikramiye almııbr. oyundan çıkardı. Biraz oonra ka.den olen b.~ ~uçuk.~aluyede ekonomik ha- kında Harranı da eakisinden daha ::-.a: -~~r.rn.ndkaymakamı 'imdi belediye 

:-J500 metrelik üçüncü kotuda Urfalı tekme attı~ı söylenen bir başka oyun· byat, gunk en 1ıunk• ~!anmakta, kasa· mur bir hale koyacağına •üphe ok _ rcıs ıgını e uhteaine almıf bulunmak-

d d k k 

. . B ve aza mer ezı kadar ıe i l · t T Y tadır Yakı da H ~L Tahi•İn Şahini birinci gelmif. 150 lira cuyu • oyun an çı arma ıstenınce b"" .. ek d" n f eyıp ur. . ·. n arran oo cumuriyet 
lkramiye almı9tır. Sübaylar ın&nialı ko- Esklıehir takımı, aahadan çekildi. Al·. uyum te "· Bugün Harr ela ek ıdareaıne yakııan aarl ve modern bir 9uıunda da Tegmen Muzaffaria bay· tay hükmen plip aayılcL. Altay takı· ~asabada ihtiyaca killi dükkAn ve en m tep açılmıftır;!."
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ba halini alacakbr. 

vanı birinci ..,1mi,tir. m• aahada ı..ı.ıı bir ..,r;biyet bzanmıı temız_ oteller vardır. Somada tutuı akimi * olmakla beraber, lm>ir futbolu için . Eli.den fazla köyü olan bu nahiy<- Soma (Özel) -T .. tü ··ı 
lzmir. 28 (Huauol) - Esl<içdıir beklenen oyunu göotermif sayılamaz. nın B•gaya mealeai ro kilometre ka. retli bir ek" u ncu erde hara-

Taşan dergisı 

Merzifon (Özel) - Halkevi hazi .. 
randa T &f8D dergisi adile bir derıi ça• 

karacaktır. 
-mpiyonu Demirspor takımı ııoa ma· • dardır. Her yıl kurulan panayırını bil- S v ım çalışması başlamıftır . .,..--- Öz · k on yagan be k tr v çını Altayla yaptı ve 2 • 1 aıall4p ol- Am .. ya ( el) - Bozl<urt spor ınıyen yo tur. Halk Fırkası binası ve I 1 re e 

1 

yagınurlar tarla • 
ifu Bu maçta bazı mü ... il hadiseler takımı ile Merzifon _,:ulerı arasın· oon :zamanlarda yapılan belediye bina- arı tav amııı. bütün tütüncüler fide 
ce;eyan etti: da burada bir maç yapılm ... her iki ·~ve hük?"?•t l<onağı, her türlü teşl<İ· ekmeğe baflaınlflardır. Ziraat fen m•· -:=-:-------------

Altay kadrosu ııahaya çıktıit zaman takım da güzel bir oyun göstermiı, bi· lita elv_'.'riflıdir. Halk tarafından ya • murunun nezareti altında bütün ı; . 
Altınordu kaptanı Saitle takviyeli ol· rinci haltaymde Merzifonlular •ıf.ra kında hır de tefaraf ve posta bioaeı ya• danlıklar ililçlenmıttır. Geçen se 

1 
•.• 

duvu görüldü. Eıkisehlrlller buna iti· karıı S gol yapın'lllardır. ikinci haf • pılacaktır. Nahiyenin 5 •ınıllı mekt tün ekilen tarlalar bu sene dini ne uk 

Hidi 
g ' d d B k 1 1 b" 1 b0 d c- .. enme 

raz ettiler. lzmir ınuhtelitile kaı:ıılaı- tayın e e ?z urt u ar ır go :ı:ap • ın en çıkan gençler, yakında bir apor ıızere boı bıralulmı,ıır. 
rnak için lzmire gelmediklerine ııaret mıılardır. N~tı~~ maç ~ • 1 Me~z'.lon- saha .. yapacaklardır. ----.,--~--
ettiler. Hakları teslim edildi. Altay luların galıbıyetı ,ı. netıcelenmııtır. .. Bal.kesir. Çanakkale yolcuları her Tarsuslular yagmur balılİJOrlar 

• • • gun buraya uğrarlar. Bütün ka 

Karabı.ğalıJar Belediye tşkilitı lar. otobü.tu burada yarım ı''ı:y~n- _Tarsus (O.el) - Şubat, Mart ve mola vcnneden ıırPrmczl 8881l d a b~r Nısan ayları içinde şehrimize hiç yağ-

k 
• t J k •-r-·· er. er 6 ır v 

Y
apma ıs eyor ar aza merkezi olmağa namzet olduğu m'i ya~mdamıttır. için timdiden yeni yeni binala . u yuz en mahsulün % 90 ı neşvü-

Biga (Özel) _Köy aandıitı ile köy Karabiga n_ahiyeainde ~ğcılık iler· dilmekte ve istikbal için hazırı:ı.::- e· nemadan mahrum kalmıftır. Bu ay 
ihtiyar heyeti tarahndan idare adli • )emektedir. B'.ga • ı::~~ab•ga ykolu da pı1mektadır. Bu nahiyenin Biga ;: zarfında yağmur yağmazsa gerek pa· 

k 1 ~ ~-L. nalıi . hı yap>lır,. ,.ah,yede udıaacll ha ondan rine olan fOle•İ de pek düzg··m luk ve gere~ec ekin rckoltcai mahvo-
m• te 

0 

an-"""'" yean nu • büyük bir iokiıaf hissedilecektir. tazamdor. un ve mun- ~~·k.~ır. Bu korku bütün köylüyü dil· 

fusu son yerleftirilen Romanya göç· .. .;...----=::ıı=:=ıı::::====~;;;;;;iiiı;Mj;;:;~;"~~::~~~ş~un~d~u~rm!!!e!kt~e:d~ir~ .... - __ .:.:.:::.: 

ınenlerile yükseldiği için burada da P•z•r Ol• H•••n B. Diyor Kii 
belediye teşkilltı yapılmaeı için alaka

dar makamlar nezdinde te,ebbü•tta 

bulunulmuştur. 

Köy ihtiyar heyeti de nahiye merke

zinin güzellettirilmcai için elden gel
diği kadar meaai sarfetmektedir. iske
le varidatından elde edilen bet bin lira 
ile hükumet bina11nın yanındaki bir 
kaç bina istimlak cdilmif, yerine gii • 
zel bir şehir parkı yaptırılması karar-

laştırılmıştır. 

Bu parkın orta yerine büyük cesa
mette bir de Atatürk heykeli konula -· 
caktır. Bunun için bazı binalardan şc· 
refiye resmi alınmaktadır. 

- Haberin nr ma. Huaa S.,ciiim?. l •. • Hui.randa liİnef luhalacakn ... ! 

\ 

Huan Bey - Bana ne .. 1 .. IOY uyor • 

ıun? Gil Galatuarayhlara müjdele 1 

Kömür depolan 
Kuruçeomedea kömür depoları kal· 

kıyor. Kuruçetınelilerio aünneli ı~leri 
aydın, kararnut gö!lülleri ak olıun. 

Bana kal• kömür depolannıft Jerİ· 
ne plajlar yapanın. Kara kömür eey• 

rine alı11k olanlar bundan ~ra da kara 
vücut aeyretainlcr. 

Kiminde k&m6r6n dirhemi yokttlrs 
- Bir parçacık k8mttrl 
Diye yal.anr, kimindi .... Y1imla 

koyatl.r, 
- Kalclsnnl 
Diye hetanr ••• Na hlhaf pyl 

Kuruçeomeli &tak aevgiliaine, arili 
bu tarzda mektuplar yazamıyacak: 

ııBenim mangal kömürü saçlı, kok 

r.enıi vücutlu, antrasit bak11tı ••YSİ • 
lım .. 

...................................... 
Sel gider kum kalır, kömür gideT, 

tozu kalır. 

Üzüm üzüme, insan kömüre baka ha· 
ka karanr. 

Yüz karasını kimse iıtemez, fakat 
ıöz kara11nın adını kadınlar aürme ko1• 
muılar •• Para v~ip alıyorlar. 

IMSET 
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Yirmi haneli 
Hamallarla Baş başa 

Vaniköy 
~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

Sırt hamallığı muzıl' değilmiş, hatta 

Yol var; fakat üstünden geçen yok. 
hepsi birer harabe... Vaniköy bir 

tarafından geni terk edilmişe 

Ev var, fakat 
istila ordusu 
benziyor. 

arkalık bir çok hastalıklarda ilaç 
diye kullanılırmış ! 

* * * Hamallar sırt hamallığının kaldırılması hakkındaki 

Çıktığımız yer bir iskele mi} .. Yok~a 
vapur laalettayin, sahilde boş biT yere mi 
bizi bıraktı. Her köyün iskelesi o köyün 

Suat Derviş haklı karan yanlış anlamışlar. Aralarında bir çok 
rivayetler dolaşıyor. "Bizi arabaya koşacaklarmış ,, 

diyenler bile var. -
merkezidir. değil mi}. Orada dükkanlar, Yazan: Selim Tevfik 
çarşılar, kahveler velhasıl o köyiin nesi var. Hamallar hakkında yeni verilen karar - Girmez olurlar mı? Can atarlar aıJI' 
ııa hepsi bulunur. Fakat burada iri bir ağa· hatırlardadır elbet: Yakında arkalarında. rna, alan kim} Kadrolarında münhal yok' 
ca asılmış balık ağlarından başka hiç bir ki semerler indirilecek, ve hepııi de yükle· muş. 
ıey göremiyorum. rini, Maçka yolunda çocuk gezdiren Al· Senin anlayacağın memuriyet gibi bıl 

Köprüden 11 i bilmem ne kadar geçe man mürebbiyeleri gibi el arabaları içinde şey bu Belik hamallığı ... Bir açık oldu 111
11 

vapurile hareket etmiş olduğumuz için bir taşıyacaklar. idi bin kişi birden ko§Uyor yerine! .. 
hayli de acıktık. Deniz havası iştihayi faz. Sırt ve sırık hamallığının kaldınlması· - Şu sırt hamallığının kalkmasına sı• 
la açıyor galiba. Bu kriz zamanında Bo • nı çok paraya, ve uzun zamana mütevak· dersin? 
iaziçini rağbetten düşüren sebeplerden bi- )af bulan mütehassıslar var: - Vallahi beğim ... Bizim hanımı:ı, lı•' 
ıi de bu iştihu açıklığı olacak. Onlara bakarsanız, yüklerin arabalar- mamımız yok. Üç, beş, ne çıkıyorsa şu et' 

Sahile adımımızı atar atmaz ilk işimiz la taşınması bir çok vesaite, ve tesisata merden çıkıyor. Onu da sırtımızdan p)dı-
lokanta aramak.. Burada lokanta, ahçı muhtaçtır: lar mıydı, dumandır halimiz ..• 
dükkanı nerede. Dükkana benzer, köye ulskele lazımdır. ((Antrepo» olarak ya· Hem neden kaldırıyorlarmış bu ,e 
benzer bir şey yok. Kalın duvarların ar· pılmış binalar lazımdır. Dekovil lizımdır. meri? 
kasındaki bahçelerde yarısı yıkılmakta O· Geniş ıokak li.zımdır. Vinç lazımdır. Mey· - Arkada yük taşımak ııhhate clokll' 
lan ve yarısı yıkılmıı köıkleri ve tozlu, Bot •e ı.uıs Vanik.öy ıahilleri dan lazımdır. Lazımdır. Lazımdır. nur. 

kirli camlım ama gözler gibi görmeden Genç arkadaşım başından bereaini çı· kat ümidimiz daha ileride aıcak yemek Ve bütün bunların temin edilebilmesi - Ben ilimcesini anlamam. Fakat ~ 
bakan boş yalılarile burası bir üıtili orduıu karıyor, An saçların~ aruından ince par- bulmak olduğu için bir iki paket ıokola en nikbin bir hesapla yüz milyar liraya, ve if(ie yanlışlık olacak. Çünkü biz seJ11 
karşısında tamamile terkedilmit bir di • maklarını ceçirerek onları düzeltirken: sardırdıktan sonra, kapısının üzerinde • bir asra mütevakkıftır.» hasta hamalın sırtına ilaç gibi vururuz• 
yara benziyor. - Peki erbabı tasavvufun · ve mevlevi ki tabeladan ismini öğrendiğimiz bakkal Muhakkak ki bu bedbin hesapları çı· cılsıtmayaıı, sırt ağrılarına, üşütırıe,,. 

Hatta biraz evvel ellerimizden bilet • dervişlerinin ·gazabı nereden çı\tr? di • Bay Macitle konuımağa başlıyoruz: karanların, ya rakam hakkında fikirleri birebirdir mübarek. 
)erimizi alan memurlar bile adeta bir efsun- .Yor. - - Köyünüz çok tenha.. yok, yahut ta hiç para görmemişler. Semeri sırtlayıp arkanı 111ttın da, ,,~ 
la sırra kadem bastılar. - Bekle, diye cevap veriyorum. Bu - Yook, kalabalıktır. Yirmi hane ka· Buna rağmen itiraf etmek lazımdır ki, sık.lam terledin miydi, ne öksürük kalı1°1 

- Vaniköylüler uyuyor!.. Vani Efendi müteaasıp bir zatmış. Erbabı dar var.. sırtta yük taşınmasını kaldırmak Anıldığı ne aksırık! 
- Vaniköylüler ölmüı. tasavvufa ve derviılere pek ziyade .lu • Nikbin bir bakkal... kadar masrafsız ve zahmetsiz bir it de de· Hem ben İt başında olsam, bütün 1" 
- Evet Vaniköylüler erbabı tasavvufun, ,zarmış. Hele mevlevilerin en büyük düı- - Size bu kadar hane çok mu geliyor} ğildir. tanbullulara birer hafta semer vururduııt 

Ye erm)f mevlevi dervfılerinfo gazabına manı imit••• - Ne olacak bayan ..• Bütün Boğaziçi Fakat, insanları yük altında inlemek- Birer hafta yük taıısmlar, bak onda' 
. h •• 

uğrıyarak hak ile yeksan olmuılar galiba. - Neden hele mevlevilerin} .• böyle... Neresine gitseniz tekü tenha... ten kurtannak, yapılma91nda gecikilmiı ıonra hastaneye, eczaneye, doktora oC 

Arkadaşım bu aözümün üzerine - Ne bileyim ben .. Git tarihi yazanla- Bizim köyümüz küçüktür. vazifelerimizden biridir. ya lüzum kalır mı} 
olduğu yerde duruyor: ,ra sor ..• Benim bildiğim ıey İıtanbuldaki - Sizden başka bir dükkan yok mu Bu itibarla, sanıldığı kadar bahalıya Bir kavgaya tutuşsak, üç bin hıuıı•L 

- Neden} ,mevlevihanelerin bir zamanlar kapatılma· bütün köyde}.. mal olsa bile, bu vazifenin ihmali hiç ca· bütün istanbulu önümüze katarız alhıhıll 
- Neden olacak, bu köye ismini veren ıına sebep olmuı bulunmasıdır. Vaniköy Hayır, ben buranın biricik bakkalı- iz değildir! izniyle. ? 

Yani Efendidir, ondan. halkının da birdenbire böyle ortadan kay- yım.. * Kim demiı semer bize yaramıyor diye 
- Yani Efendi mi> Büsbütün anlıya· boluşu daha doğruıu kaybedilmiş gibi gö- Demek yirmi evin insanı sizi geçin- Ben dün, günümün bir kaç saatini, - Nereden gelir sizin arkadaşlar"> 

madım. O da kim oluyor. rünüıü böyle bir manevi gazabın tesiri o- direcek kadl}r alış. verit ediyorlar. hamalların dertlerini not etmekle geçir- - MQmleketldınden... Malatyadatıı 
- Tarih kitaplarına göre dördüncü lacak vehmini verdi bana... - Elhamdülillah ölmiyecek kadar kaza. dim: Erzurumdan, Sivastan, Çangırıdan ... 

Sultan Mehmet zamanında Sultanın ıeyhi Hakikaten ıayanı hayret bir ıey... De- nıyoruz. Kuleli mekteplileri de hazan bize ]çlerinde, verilen bu son kararın haki- İstanbul hamallarının dörtte üçü }ııl 
ve bütün ıehzadelerin hocası olan çok mindenberi Vaniköyünün en büyük cad • uirarlar... ld mahiyetini anlayabilmiş olanlar yok de. 
llim bir adammış. Onu o devrin Ve· desi olacağını tahmin ettiğimiz bu caddenin - Bu yıkık yalılar, neden yıkılmı~}. necek kadar az. 
zirilzamı olan Köprülü Mehmet Papzade or.tasında bekletip duruyoruz. Ne bir - Tamir cörmüyorlar da ondan. Be· Çoğu da, bu hayırlı adımı en yanlıı 

Fazıl Ahmet Paşa Vandan lstanbula ge- araba seçiyor, ne bir insan, ne bir canlı lediye yıktırıyor. tefsirlere uğratmışlar. 
tinnit··· Evvel& Yenicamide vaizlik etmi, .. mahllık... - Yal... Ve bu telakki, bu tefsir hataları yü-

- Ey aonra... Hayır, hayır yalan ıöylüyorum. Bakım· - Bunlar kime aitti?.. zünden, manasız endişelere düımüşler. 

- Sonraaı bu ••• Nasıl yapmııaa yap • ıız bir iki piliç, at ıeçmiyen bu yolun or· - Eski vükelaya aitti ••• Eskiden bu • Kimisi: 
mıo, padişahın gözüne ıirmit olacak ki ona taamda beyhude yere gıda arıyorlar. rada yirmi kadar yalı vardı .. On sekiz, yir. - Hamallık kalkacakmış 1 
daha eskiden «Papaz korusu» iımi verilen Şimdi ıri mantoıunu, yeıil elbisesinin mi de hane. Şimdi hepsi ıöylediğim gibi Diyor. 
buralarını ihsan etmiı. Eskiden bura lan omuzlarına atan cenç bir arkadaşım: yirmiye indi. Bazıları: 
bostancıların imiı. .• - Fakat iki gözüm diyor, ıenin malu- - Boğaziçine artık rağbet yok, diyor· - Biz arabacı olacakmışız! 

- Sen neler de biliyormupun).. matfuruıluiun karnımızı doyurmuyor, biz lar neden?.. Diyorlar. 
Az kaldı, «Boğaziçi hakkında senden ,ilerliyelim .. Bakalım ileride ne var ... Belki - Neden olacak ..• İnsanlar artık de • Hatta içlerinde: 

Cle yazı istesinler, ıen de öğreninin.» di- bir dükkln buluruz. iişmiş te ondan ..• İyi hava burada, güzel - Bizi arabaya koşacaklarmııl 
yordum. Fakat kendimi tutarak ve arka· Bet on adım sonra, sahranın ortasında manzara burada, sessizlik, rahat burada... Diye tasalananlar bile var! 
daşlarımm yanında kredimi muhafaza et • pir vaha bulmuı yolcular ııibi ıevinçle ba- Her ıey, her ıey burada, ucuz ev de bu • 
mek için: ğırıyoruz... rada. .• Fakat ne bileyim ben, insanlar 

- Canım bunlar bilinmiyecek ıeyler mi Bir bakkal dükkanı!.. koyun ıürüsüne benziyor. Çobanın önünden 
diyorum. Hemen bakkal dükkanına giriyoruz. Fa· bir koyun ayrıldı mı sürü de arkasından 

CÖNÜL İSLE·1<1 
Bir Erkek 
• 

iki Kadinla 
Evlenebilir mi? 

crBe§ senelik evliyim. Kocam it ica
bı senenin altı ayını dıprlarda s~irir. 

Nihayet bir gün oralarda da ikinci bir 

kansı olduiunu öğrendim. Buraya dö
ner dönmez kendisine öğrendiklerimi 

ıöyledim. inkar etmedi. Yalnız ıerek 
benim, gerek çocuklarımın selameti için 

ltir rezalete meydan vermememi. hiç 
bir şey olmamıf gibi hayatımıza eıkiden 
olduğu aibi devam etmemi söyledi. O 
vakit büsbütün aşırdım. Derhal ayni. 
mak istedim. Fakat iki çocuğum ayak· 
lanma bağlanmış iki demir gibi hareke-

time mani oldu. Ne yapacağımı taıır· 

dım. Ne yapayım} 

Faika 

İlk yapacağınız şey, o kadının nikahlı 
olup olmadığını tahkik etmektir. Bir a-

dam kanunen iki kadınla evlenemez. 
Kocanız onu aldatıp nikah kıymıısa ce-

za görür. Nikahsız evlenmitse tehlike o 
kadar büyük değildir. 'Mahkeme teh· 

didile onu o kadından uzaklqtırabilir • 
ıiniz. Fakat bunun en kestirme yolu ko· 

canı$ bir daha yalnız bıralıanamaktır. 
Nereye sidecekae beraber sitmeık, onun 

batka bir kadınla metıul olma.sına mey• 

dan vennemektir. Y oba bofaDlp bü • 

ttin hayatmw ve çocuklarmm felakete 
ıürü.ldemen.W tavsiye ebnem. 

* 
cıKarısını ıevmediiini eöyliyen evli 

bir erkekle seviıiyorum. Bu aevİ§me • 

miz altı ay sürdü. Bana kansını er geq 

bo ıyarak benimle evleneceiini ıöylü

yordu. Bir gün birbirimizden ayrı ya • 

tıyamazdık. Fakat bir ay var, ortadan 
kayboldu. Ne kendi ııörünüyor, ne de 

bir mektup yazıyor. Onun bu hali beni 
endişeye düşürüyor. Siz ne dersiniz}» 

Hicran 

Bu adamın ıizi aldattığı ve hevesini 

aldıktan ıonra ortadan kaybolduğu an. 

latılıyor. Evli bir adam zaten kolay ko· 

)ay evini ve çocuklarını feda edemez. 

Siz onun vaitlerine aldanmakla hata et
miısiniz. Bu adamı beyhude beldeme-

yin. Hayatmıxdan onu silmeğe çall§ın. 

TEYZE 

gider. 
Şimdi insanlardan biri çıkmış, Suadiye, 

Bostancı taraflarına gİtmit diye herkes a· 
kın, akın o tarafa ııidiyor. 

- O tarafta tramvay var. Vapur var, 
kolaylık var. 

- Rağbet te var. İstanbullular bu tara· 
fa da rağbet ederlerse buraya da para dö
külür. 

- Peki amma, evvela pafayı dökmek, 
sonra rağbeti beklemek daha doğru de • 
ğil mi? .. 

- Şirket, ıirket diye halk ıikiyet edi· 
yor. Şirketin yolcusu yok ki tirket fiatlan 
indirsin. Bu da kazanacak ki vapur iılete· 
cek .. Şirket bu; fıkaraperver cemiyeti de· 

iil ki ••• 
- Bu tarafta ııörülecek ne var) 
- Hiç bir ıey yok ... Yani çok ıey var .• 

Şu yolu tuttunuz mu, yukarıda raaathane .. 
var. 

- Oraya aidecejiz, onu biliyoruz, baı· 

ka> 
- Baııka Kuleli mektebi. 

Onu da biliyoruz. Baııka} .. 
- Baıka hiç bir ıey yok ••• 
- Rasathaneye nereden ıidilir, bize 

yol göıterir rniıiniz} .. 
- Hay, hay ... 
Dı~arı çıkan Bay 

gösteriyor. 
- İşte yol. •• 
- Bu yol mu} 

Macit bize bir ıırt 

- Evet diyor. Bu sırtı tırmanınız, ra-
sathanenin bahçesine 2iderııiniz. 

Ve biz gene bugün de keçiler gibi Bo· 
iaziçinin yolsuz dailarına tırmanıyoruz. 

Suat Dervit 

• Etrafımı çevirenlerin en dili düzgünü 

anlatıyor: 

- Bugün İstanbulda on beı binden 
fazla hamal vardır. 

Bu hamallardan üç bin, üç bin bet yü· 
zü Belik hamallandrr. 

Başlarında birer katipleri, birer kolba· 
ııları birer de kahyaları vardır. 

Belik hamallarının işi iştir: Toptan İş 

aörürler, ve ne kazanırlarsa aralarında 

taksim ederler. 
Onların teşkilatına dahil olanlar, has· 

talamıalar bile paralarını alırlar. Ve ayda 
otuz kırk kaiıda para demezler. 

- Ya geri kalanlar} 
- Geri kalanların halleri dumandır: 

İçlerinde ııünde bir çeyrek kazanamayan· 
]ar vardır. 

Üç çeyreii doğrultan, Kabe taıı gibi 
arkalıiını öper. 

- Onlar niçin teıki.lata cirmezler? 
Muhatabım manasız bir sual ıormu9um 

sibi gözlerini açtı: 

saydığım yerden gelmedirlcr. . Jo 
Söze karışan Niğdeli Mustafa sankı • 

si iddia edilmiş gibi: 
- Vallahi beyim, dedi, hamallar ıı• 

muslu adamlardır. 
Şu, Bahçekapıda, bir tekerci Narfü·•• 

vardı. Hani şu meşhur milyoner NarJiyaJl•\ 

Bir gece kasasını açık unutup ıitrfl~ 
Mağazada yatan bir hamal Mehr1'1

11 

vardır. Şimdi ( 65) yaşındadır tam. O ~ 
damcağızın o gece ekmek alacak pa~, 
yokmuı. Fakat kasanın başucunda saba 

kadar beklemiş. Hem de açı açın•·:· ,); 
Hem düıünün ki, kasada (30) bın 

tuı varmış. Sorarım sana, kaç kabaclş)'I 
çıkar bunu yapacak} .• .Jt 

Bugün altın köstekli, nltın dişli, kurk 
paltolu, pırlanta yüzüklü beyfend~I~ 
(30) bin altın için değil, (30) kuğıt "' ... 
hırsızlık ediyorlar. 

. ıı'' Amma nedir} Bizim ıermayemı% 
musumuzla arkalığımızdır. 

1 
Sen kıra vatlı bir efendisin. Çık şurııd~ 1 

piyasaya. Eğer beş dakikada (500) &.ili', 
bulabilirsen (5000) okka yükünü bel pll 
ıaaız t ıırım. 

Amma şuradan hangi hamalı gönd~ 
ıem oiı dakikada bir apartıman pıı:ıs. 
bulur. lnanmazsan bir bardak çayıno b 
ıedelim, şimdi göndereyim birini .. • 

Güldüm: d ~i 
- İnandım. dedim. Ve bardağıırı 11 

son çay yudumunu içerken aordurn · 
i.inl' 

- Demek, arabayla yük taşımak r 
ze gelmiyor! 

Niğdeli Mehmet omuz silkti: 11 
- Alayı bırak allahını seversen. ~t 11• 

raba, bizim gibi fakir hamallara dci! ~ 
partıman sahiplerine yakışır 1 Selirn 1" 



ION POSTA 
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Kral F uadın ölümünde başlıca 
amil olan kurşun yarası 

lnsull, Amerikada 
yeniden milyoner oldu 

30 yıl evvel Prens Seyfeddin Kral 
F uadı Niçin ve nasıl yaralamıştı? 

Hi!eli iflas d~vası.ndan kolaylıkla kurtulan eski milyoner 
bır radyo ~~rke~ -~~du ve bütün Amerikanın hayret 

dolu gozlerı onunde tekrar eski mevkiini aldı 

Merhum kral Fuat yüksek tahsilini 
ltalyada yaptığı gibi hayatının mühim 
bir kısmını da Jtalyada geçirmİı'ti. 
halyancayı, fevkalade çok severdi. 
Hatta o kadar ki: Mütemadiyen hal· 
yanca konuşmaktan arapcayı hile 
adeta unutuvermişti. Biraz arap ;Şive• 
aile konuştuğ türkçeyi, arapcadan da· 
ha iyi tekellüm ederdi. 

Prenslik zamanında büyük bir ser • 
vete malik değildi. Fakat kral olduk • 
tan sonra zenginleftİ. Bugünkü acrve· 
ti, Üç milyon feterling'ten fazla tahmin 

edilmektedir. 
Bütün fani insanlar gibi, merhu • 

rnun hayatında da bazı mühim hadi • 
b. Prens SeJfeddin 

•eler ııcçmifti. Ezcümle mühim ır . 
\rak'a, az kalam, otuz. otuz iki aene - Mamma mıal lo son morto! (A· 

evvel hayatının eönme8ine aebebiyct nacığım 1 öldüm!.) 
\'erecekti. Prens Seyfeddin de lngilizce ola-

Prenıin ilk zevcelİ. kendi haneci• • rak: 
nından olan prensee Şivekar idi. Pren· - Fini~ ... (bitti). demişti. 
Me Şivekar, pnç. güzel. ten, bi~ ka· Prens f uat, kanlar içinde yuvarla • 
dın idi. Bir sün ehemnıiyeteiz hır me· nırkcn prens Seyfeddin elinde rovel
aele yüzünden kan kocanın arası açıl· veri olduğu halde.. merdivenlerden in· 
mıt ve geçimaizlik bat ıöstermiftİ. mi,p; kapıdan çıkıp gitmek istemişti. 

Buna tahammül edemiycn prenses, Fakat kapıcı bırakmamıftı. 

Bir aralık, Amerika zabıtaeının eline 
düımemek için durmadan yer deiiıtiren, 
bir memleketten öbür memlekete kaçan, 
nihayet lstanbulda yakalanarak Amerika-\ 
ya iade olunan eski Milyoner Samuel İn· 
sull, Amerikadan ıelen son haberlere ıöre 
yeniden kalkınmıı ve yeniden servet ka· 
zanmııtır. 

lnıull iki yıl evvel lıtanbul limanına 
vardığı zaman, Amerika zabıtasına karşı 

oynadıiı körebe oyunu nihayet bulmw 
Jnaull Amerika adliyeaine tevdi olunmuııu. 

Jnıulru Amerikada bekleyen dava, 
300 milyon isterline varan hileli iflb da
vası idi. Fakat Jnsull bu davadan kolay
lıkla kurtuldu, epeyce ihtiyarlamıı olduğu 
halde yeniden çalııma hayatına atıldı ve 
yeniden muvaffak oldu. 

Halbuki lnsull Amerikaya döndüiü 
zaman tamamiyle amnacak bir vaziyette 
idi. Bütün iı ilemi, kendiaini ölmüı •nı· Kral Fuad 

r 1 t V d dd yor, onun için iatihkardan fazla merha.. 
ı mı' ı. e on an sonra bir mü et evlenmemiş, lakenderiycdc tenha bir met değer bir adam telikki ediyordu. Bu 

k yüzden lnaull' • evvel& bir maaı bailandı. 
u maaı ıater inden ibaretti. ÖfCye çekilerek hayatını herkesten u- B 5000 · ı 

zak ve münzevi bir halde geçirmİftİ. B N"h ir zamanlar Amerikanın iı ileminde 
ı ayet tekrar izdivaç mecburiyeti bir hükümdar sibi y ... yan, bir hükümdar 

hissetmiş: Mısır eşrafından (Abdur • gibi aaltan&t süren bir adam için bu bet 
rahim Sabri Pafa) nın kızı (Bayan bin iıterlin hiçti. 
Nazlı) ile evlenmiş; şimdi krallığı ilin Meier bütün Amerika lnsull'un ne 
edilmek üzere olan (Veliaht, prens kabiliyette adam olduiunu bilmiyor ve 

Faruk) da bu izdivaçtan husule gel • anlamıyormuı. 
m~ti. lnıull Amerikada evveli Oto Gni ile 

karıılaıtı. Bu Macar ean' atkir kırk yıl Ön· bir gün evini terketmİf, biraderi prens Artık itidal ve müvazenesini külli
Scyfcddinin evine gitmifti. Prens Scy· yen kaybetmiş olan prens Seyfeddin, 
feddin, hemtiretıinin payetlerini. din· derhal tabancasını kapıcıya çevirmiş; Mektepliler bayramı kaldırlldı 
)emiş; fakat, karı koca arasına gırme· bir kurşun da ona havale eylemişti. 

b 
.. L b' "tidal aöstermiR · 1 b d ki Her yıl mektepler mayısın be11inci 

ce bir ean'at harikası olarak ıöze çarpmıı· 
tı. Amerikaya 1914 de ııiden Macar aan
atkir harpten sonra radyoda çalıımaia 

baılamııtı. Bilahare bir radyo kumpanya· 
11 vücuda getirmeyi aklına koymuıtu. Bu 
yolda bir hayli çalışmı~, 1933 de bir ıey· 
ler yapmıı, fakat pek de muvaffak olma· 

mek için üyu& ır ı • T • şte tam u sıra a, üp binasının T hemşiresine nasihatler vererek zevci • üst katındaki lngiliz kJübünden asker· günü gezintiler tertip ederek mektep· 
nin evine aöndermiftl. lcr yetişmişler; büyük bir dimaği te· liler bayramı yapmakta idiler. Bu yıl 

Fakat zevcesinin bu suretle evi terk- şevvü' içinde bulunan prens Seyfed- mekteplere bildirilen tatil günlerinde 
· b" d · · • 't • be~ mayıs yoktur etmesı, ıra erının cvıne il meıı ve dini derdest etmişlerdir. T • 

aonra da kendisini tiJı&yet etmesi fnailizler nezaket ptcnnitler: ken- . B:azı mekte~)~r mayıa içinde -~ir aıe· mııtı. . . . 

gı~ r -lmif • prenaeM 90juk d" · · k d" · 1 · d h I zıntı yapmak ıçm vckllcte muracaat Oto Cnı n1hayet Şikqoya sltmi .. 
prense a •:- . • ısı~ı ço sev .~rmıf o.an prenaı er a etmitlerac de bu müracaatlara menfi fnauffle sönipnüt. ve Jnsull'ü projesiyle 
muamele etmıftl. hapıshaneye gondermıyerek alm.,lar, ) . .. d ed"I . alikadar etmeie muvaffak ı t 1 

b 

.. k l b" od k cevap gc mıt ve musaa e ı memış • .. o muı ur. n· 
Fazla majrur olan prenaeı, u~u klubc çı armış ar, ır aya apamış· tir. ıull Gysı yi arkadaılarına tavaiye etmit. 

ltendisi için bir hakaret tellkki etmıf; lar; ve ondan sonra da hakkı~da ya· bun1ar 40,000 iıterlin sermaye koyarak 
tekrar biraderi prenı Seyfeddinc iide· pılması lazım gelen muamelcyı • o. ta: Türk kodeks komisyonu projeyi tatbika eiriımiılerdir. 
rek • ihtimalki biraz mübalijalı bir tc- rihte • Mısır Hidivi olan Abbas Hılmı Yeni kumpanya zengin bir proıramla 
J.ilde • zevcini tikiyet etmifti. Pllf'ldan sual eylemitlerdi. Tfük Kodeksi komisyonu dün topla- fa~l.iyeıe ai•itmit ve lnoull id.,e mee];,; 

O gün prena Seyleddinin, pyet a· Abbas Hilmi Paf". va~·~yı haber al- narak çalıımalanna devam etmif, 'ec- •eP• "f"'.'.yle bu yeni ioe nemeı eımittb. 
oabi bir günü idi. Bunun için pr•n• bu mıf, hanedana men•~P ıkı prenı ara •• zacıların: hazırlanacak Tfük kodeksi ·~. !und~ aüne ile.ı~ı~ kumpanya· 
öfkesini ııoçümelt iotemif, bir saat ka- ıındaki bu kanlı hôdıseden ç?k ~cı bır kitabının muhtevası hakkındaki dilek· ya muhom b .. oe.veı ı.min eım;,ı; .. 
dar evinin aolonunda pinmiftl. Fa • teeuür hiıoeylemitti. Ve, vazıyetı artok leri gözden geçirilmiş ve bazı kararlar Bunun ilmine he•k .. lnwıı·u biı kah· 
L h _

1 

__ b' tü 1.n. ••fk . • kanuna terk ve havale eylemekten verilerek çarşamba günü tekrar toplan· raman eaymaia ve onun iı hayatına yeni 
.. at, er nu.- 11 rıu o eaını ye • . • 1

- •• d • ı ı d d d'" · · • nemem\ı: derhal cebine bir rovelver batka çare görrnemıftı. . ma& uzere agı mıı ar ır. ~·. onm•""' ve muvaffak olm ... n• bit 
ydqtirerd, enift .. inia evine aitmit- Prens, halk tabakaıma mensup bır - """"'·-·--- ha .. ~a olu•~. 1

"'.if. eımeie baılamoıhı. 
. ı ~k· saatte---• Fuat evinde fert gibi hapsedilmiş ve mahkemeye ~~1 eu,' Busun Jns~ll ün ıflaılarına sebep olduiu tı. LA ın o r-- M h '- b' h r adamlar bıle onu t kd' 

d .. 
1
d. Atla ıezmiyo çıkmlfh. verilmifti... u ueme ır ay ı zaman k h • " elmekıe ve biı egı '· c:dd. de derhal araba • devam etmiıti. Ve neticede, yapılan • ıaman o].,ak lammakıadod ... 

Pren• Seyf ın be 1 lf. hareketin tam bir fUUrla yapılmadığı .
1
•.••

11 
bu münaoeboıle fU oözle•i oöy· 

ıına atlamlf, onu aramaya fam sabit olduğu için prensin, uzun sene· Bluzlar lemıttır: 
b. ler bir (emrazı akliye hastanesi) nde . «Bütün emelim burada kalmak ve i· 

Bir saat kadar araclJr:tan ıonra ~ren· mU,ahede altında bulundurulmasına 11mle, gücümle megul olmakbr.» 
ıin (Klüp Mehmet Ali) ~e ~l~ugunu karar verilmişti. .. lnıull e&kisi aibi mükellef otomol.iller 
öğrenmİf, derhal oraya 11tmıftl. Prens, lngiltereye sevkedilmiş; ıç.ınde dolapnamakta, itinı otobüale 

81
• 

Prens Fuat, kaynının ne kadar •· Londraya 4 saat mesafec:le bulunan dıp plmek&.edir. Her .. bah eaat dokuzda 
•ahi olduaunu biliyor; zevcesinin bu (Tembriç Vale) ten 16 kilometre u· lt batında bulunmakta, aktamlan eaat al-

h d 

tıda evine dönmektedir. 

l....U'un tehrimDcle muhakeme 
edilirken almmlf bir relllli 

miyor, yıiın yıiın adamları izaz etmiyor, 
fakat vaktini çok iyi aeçiriyor, bol bol o. 
kuyor, hergün bir .. at yüruyüı yapıyor. 

Bunun neticen olarak lnıull eskisinden 
daha çok dinç olduktan ba,ka daha bah• 
tiyardır. Ve yine eakisi gibi milyonlarla 
oynamaktadır. 

Konservatuvar 
Bir Türk Hava Kurumu 

gecesi tertip etti 
Bütn huılitı Türk hava kurumuna ait 

olmak üzere Konıervatuvar Mayıeın 2 ci 
Cumartesi ıünü akpmı Şehir tiyatroıunda 
bir hava kurumu eeceai tertip etmiştiı. 

Verilecek konsere oda musildsi prof e• 
aörü Likko Amar ve piyano profesörü Ferdi 
Von Statzer ve pn profesörü Rozenta) ve 
Viyolsoneel profcaörü Muhiddin Sadık iı· 

tirak edeceklerdir. 

Taayyün eden proiramdaki gerek eıer• 
ler ve ıerckıe çalacak ve aöyliyecek olan 
ıan'atkarların kıymet ve tahsiyetleri iti • 

barile Koneer~tuvaııuı Hava Kurumuna 
tahsiı ettiii bu ıecenin pek parlak ve mev .. 
ıimin en müstesna bir ıeceıi olacağı anla· 
ıılmaktadır. Konservatuvar ve profesör • 
lerinin Hava Kurumuna karıı aösterdik • 
leri bu cemileyi ve Hava Kurumunun da 
aynı zamanda memlekete ve kültüre fay• 
d~lı .. olacak tekildeki bu tertip ve teteb· 
busu çok yerindedir. _____ ...... ____. ............... __ _ 

Yeni Neşriyat 

Türk Şlirleri - Sadettin Nüzhet tara• 
fından çıkarılan ve bütün Türk fiirlerinl 
Alfabetik bir tarzda nakleden Anıiklope.· 
dinin •6• ncı aay ... çıkmııtır. 

P.,....be - Seçme yazılar ve ıüzel 
reıiınleıle çıkan PERŞEMBE'nin 5 7 inci 
aa:.11~ İb~ahim Allettinin, Naci Sadullahın, 
Munır Suleymanın, Güzide Sabrinin, Kan. 
demirin yazılariyle çıkmııtır. 

r Ha~~~ ... ~·~;~~~;~~~·~;~·~ 
nıükerrer tiklyetlerinin onun. ru ~n a zak olan (Tieuret) daki (emrazı akli-

h d 

x...... tah ın eclıyor b" od h ecl"I Gerçi lnsull eskisi ıibi ziyafetler ver· 
eyecan uyan ıraca•- m • ye hastanesi) nin ır asına ape ı • 

du... Buna binaen preDI Seyfeddin~ mitti. 

••••••••••••••• 

ldüpteki ulon kapısından öfkeli bır Prenı Seyfeddin burada tam yirmi 
tarzda girdijini görür sörmez: yedi sene mahpus ~aldıkt_a~ sonra, pa· 

- itte .. pllyor • ra ile elde edilen hır lnıılız hademe • 
Demif; w bir lumapenin arkasına nin yardımı ile kaçırılmış, lstanbula 

Bluz en zarif ve 
en pratik elbiae
dir. Hafif, zarif 
kumaılardan yapa· 
cağınız bir kaç bluz 
büyük bir ıiyim de
iiıiltliii vücuda ıe· 
tirir. 

I Seflginln söylettiği galan 
sizlenmifti. O dakikada aalonda k'tıt getirilmifti. 
oyununa hazırlanan ı.,ka prenılt"l' Pren• Fuada gelince; onu bir mucİ· 
ve paşalar da bulunmakta idi. ce ölümden kurtarabilmİftİ. Omuzu· 

Prens F uadın telifla gizlenmesi, na giren kurfunun yaratı, o kadar e· 
onlara da bir korku vennit; hemen hemmiyetli değildi. Kamına saplanan 

h 
· d perdelerin arkaıına masala.. kurtun da, yai tabakalannı deleme • 

epeı e, . 1 • . . F 

k
a apelerin alhna dağılıvenniş· mit ve pek derın ere ıırememıftı. a· 

rın ve n d l ·· .. ·· k )erdi. kat gırtlağını e en _uçuncu. ~rtu~ 

S
. · ı· Sc fcddin derhal prens yüzünden hayatı tehlıkeye gırmıf, hır 
mır ı prens Y • 1 ··1·· 1 ·· d ) Fuadın saklı bulunduğu yere ilerlemiş, hastanede ay arca 

0 
um e muca e e et· 

cebinden çıkardığı tabanca ile prensin miftİ. 
üzerine üç el atef ctmifti. Büyuk dikkat ve itinalarla yapılan 

tedavi, hayatını kurtarmı~tı. Fakat bo· 
Çıkan kurşunlardan biri, omzuna b k T • • gw azında garip bir arıza ıra mıştı. e· 

isabet etmİf, öteki de karnına gırmış, neffüs ettikçe boğazından şiddetli hıç· 
üçüncüsü de boğazını delmişti. 

k 
· b' kırığa benzer bir ses çıkardı. Bilhassa 

Bu facia esnasında, ÇO garıp ır d h b 
k 1 Jy 

bu arıza, konuşurken a a ariz bir 
sahne cereyan etmişti. Artı ta an· 
cayı bcnimeeyen prens Fuat, o ölüm şekil alırdı. 
halinde bile ltalyanca olarak: Prens Fuat, prenıea Şivekirdan ay-

Bluzları 

kumaılardan 
meyin. ince müs 
linler ve orıandi 

den desenleri tık 

olmak ıartiyle en 
guzel bluzlar yapı· 
lır. 

Bilhas a kullanacağınız duğme ve 
ıentürler ık olursa çok ucuz kumaılardan 
çok zengin bluzlar gı~ ebilirainiz.. 

Size verdığim bluz modelleri c;olc. sade 
ve hoı modeJleıdır. Üçü de muslin ve or
gancli ıibi kumatlardan yapılmııtır. 

Siyah ipek çarpfının altından çene

aine kadar çerçevelediii ince yUaü he· 
'ecan ve korkudan kıp kırmazı olmUft 
kendinin bile süç duyacaiı bir eeale ko
DUfU)'Ordu: 

Bir sün kocaauun ve kaynana11nın 
evde olmadıiı bir zamanda kaynı ge· 
liyor. Annesinin dikit mıdtineaini almak 
iıtiyor. O mani olunca: 

- Ya verirsin yahut ta ıen.i öldü
rürüm. 

Diye biçakla tehdide baılıyor. Genç 
kadın korkudan bayılıyor. Kaynı bir ar· 
kadaıile beraber makineyi ıotürüp 18• 

tıyorlar. 

Fakat hakim huzurunda nedense 
poliste verdiği ifadesini değiştiriyor: 

- Kaynım beni ölümle tehdit et· 
medi. Makineyi iıteyince bayılmıtıml 

Hakim ıüldü: 

- ;yavrum burada aöyledıklerin po

liste verdiiin ifadenin ayni deiildir. An· 
lıyorum .uçluyu kurtarmak istiyoreun. 
Evveli doiru yoldan yüru. Sonra arzu 
edereen davandan vazgeçebiliuin. 

Davacı ayni oeyleri aöyt~mekte inat 
ediyordu. Fakat hakimin sualleri de o 
kadar tafırhcı idi ki nihayet: 

- Evet dedi. Poliate vcrdıiim ifade 
doğrudur. 

Hakim dauyı müddcıumumılığe ha
vale etti: 

- Sana tav iyem olsun bır daha ya· 
lan söyleme. dedi. 

Koridorda güzel gözlerindeki ~aşla
rı saklamağa uğraııırken; l anındaki bir 
arkadaıına: 

- Ne yapayım <iiyordu. Kocamı o 
1'adar çok ıeviyorum ki .. 

lhıue• FAJK 
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Fakat harp meydanında deniz- En küçük bir serkeşlik yapan O• 

lerde yüzen birer kaleyi andu·ı- lursa lCırbaçla dövülüyor, yola geti· 
yorlardı. Her birinde batarya ha- riliyordu. 

linde otuz top vardı • Aynca a- On altı eylülde bütün hazırlıklar 
borda olan düşmanı püskürtmek bitmi~ti. O gün Don Jan hatıra def • 
üzere beşr yüz tüfekçisi bulunuyor- terine J!Unları yazdı: 
du. Bunlar o zamanın argebüz de- «Hemen bu gece Korfuya doğru 
nilen ağır ve sehpalı tüfeklerile yola çıkıyorum. Korfudan da Türk

dütmana kurşun yağdıracaktL lerin bulundukları yeri öirenerek 
Müttefiklerin asker sayısı otuz oraya gideceiim.» 

bindi. Yirmi bini İspanyol, bet bini * 
V enedikH, iki bini Papa tarafından _ 13 _ 
gönderilmiş üç bin ki§İ de &"Önüllü 
olarak gelmİ§tİ. Venedikli lerle ispa.1yollar 

Donanmadaki kalabalık, gemici- Bogazbogaza .. 
ler ve kürekçilerle birlikte aeksen Müttefik donanma Mesinadan çık-
bin kişiyi geçiyordu. Bunların içle- bğı zaman harp nizamını almıştı ve 

rinde binlerce serseri vardı ki ken • üç kol üzerinde ilerliyorda. 

SON POSTA 

F öniksin iflasile hasıl 
olan tereddütler 

( Baf tarafı 1 inci şaylamı:zda) 
Bu kumpanyalar sigorta mevzuunda 

iflasın hatır ve hayale gelemiyeceğini, 

müşterilerin hukukunun yüzde yüz müem
men olduğunu ifade etmektedirler. 

Bu ifadeye göre her sigorta şirketi ver
d.iği sigorta poliçesini Koassürans ve Re· 
assürans suretiyle müşterek.: ve mükerrer: 
sigortalara. bağlamakta, bu ııekilde de e
linde ancak bunun pek cüz'i bir kısmı kal-
maktadır. Kumpanyalann devlete verdik
leri nakdi teminat ile de bu cüz"i kısım 
karşılanabilmektedir. 

Bugün iflas ettiği söylenilen Fön\ks 
kumpanyasının bile sigortalılarının yüzde 
yetmi~ hukukunun müemmen olduğu hü
kumetin tetkikatı ile teeyyüt etmiştir. Ge. 
ri kalan yüzde 30 Risk ile de hangi kum
panya olursa olsun Föniks'in poliçelerini 
üzerine almakta tereddüt etmez. Çünkü 
bu yüzde otuz zaten şimdiye kadar devam 
eden sigortanın Fönibe bırakması icap e
den kardır; denilmektedir. 

* Bu iddia ve ifadeler ne dereceye ka
dar haki.kate uygundur) bilmiyoruz. Fö~ 
niks' e bağlı kumpanyalardan birisinin 
Türkiyedeki sigortalıları 6 Bini bulmakta· 
dır. En az vasati ile bu, 6 milyon lira de
mektir. Acaba bugün bu kumpanyalar 6 
milyon lirayı Koassürans ve Reassürans 
suretiyle ödeyecek vaziyette midirler? Re
assürans ve Koassürans müdürleri bu nok
tayı izah etmeli ve bu kumpanyalara si
gortalı olanların tereddütlerini ortadan 
kaldırmalıdırlar. Çünkü bunlar tahsilata 

Habeşlerin parlak bir muvaffakiyeti 
(Baı tarafı 1 inci aay(amızda) 

ftalyanların resmi tebliği 
Roma, 29 (A.A.) - Mare§al Badoglio, 189 numaralı resmi tebliğinde töyle 

diyor 
Adisababa'ya doğru ilerlemekte olan mo2örlü kıtaat, dün Makfud'u İ.§gal el• 

mİflerdir. Ayni .zammrda· diğer bil" İtalyan kolu, Mofer nehrini geçmİ§tir. 
" Askeri muharririmizin mütaleaları 

Dün gece gelen telgrafların ~kserisi 1 iki kol arasında irtibat tesis etmek üıer• 
Habeş membalanndan çıkmış haberlerdir. bu orta yoldan da hafif motörlü kıt'ııl~ 
Bunlar hemen kamil en cenup ( Ogaden) (mesela motosikletli birlikler) yürütrnuf 
cephesinden bahsetmekte ve General Gra- olmaları iktiza eder. 
ziaııi ordusu taarruzlarının tardedildiğini İtalyanların şimal cephesindeki bu jlef" 

bildirmektedirler. leyişleri esnasında herhangi bir Habeş n'IU' 

Buna mukabil İtalyan membalanndan kavemctine maruz kalmamış oldukları ha' 
gelen haber ise yalnız Mareşal Badqglio· ber verilmektedir. Şimdiye kadar cereYJll 
nun 189 numaralı resmi tebliğine inllisar eden muharebelerde ekseriya lüzumunda: 
etınektedir. Bu tebJiğde cenup cephesi fazla mukavemete çalışan ve hatta ço 
hakkında hiç bir şey söylenmemiş olduğu- defa mukabil taarruzlara girişen Hııbef 

h•' na bakılırsa Graziani ordusu vaziyetinin kuvvetleri, ~er yerde parça parça rrıu ._1 
parlnk olmadığı anlaşılıyor. rebeye girişmiı olmanın acı neticeleflP' 

Şimaldeki vaziyete gelince: takdir etmiş olacaklar ki, bu defa da af'11 
İtalyan resmi tebliği burada iki motör· hataya düşmediler. Bizce Habeşlilerin '!'' 

lü kolun varmış olduk.lan mevkileri ayn pacakları şey Angober ı:runtakaıı.ında ~ 
ayrı bildirmektedir. (Bu mevkiler krokide dafaaya hazırlaıımak.tır. Şimalden i.ı
gösterilmişlerdir.) Bu kollann vaziyetleri. yollar burada birleşirler ve bu mıntakacll" 
ne baıc·lacak ki dağlar, nisbeten daha dar bir müdaf•• 

ıu olursa ayni hiZada hueket a 
etmekte oldukları anlaşılır. Bu hareket mevzii tutulmasına. müsait ve müdafaa1 

tarzının vaziyete uygun olduğu şüphesiz

dir. Çünkü Gedem mıntaka8ırun geçilme-

sine çalışılırken bu her iki kol başının biri· 
si diğerinden daha ileriye &'CÇer veya ge-

çok elverişlidirler. Bu mevziin cenaı-Jııtl' 
m dolaşıp ihata etmek için hem güç, h~ 
de geç inki~af edecek harekat icrasına '!' 
rişmek lazımgeliı. Heıhalde Habe~lerİ' 
ba mıntakada azami kuvvetlerini toplaf" 
rak artık kendileri için ka.t'i neticeli bit 
mahiyeti haiz olacak. bir meydan muhart' 
besini kabul etmeleri beklenebilir. 

dilerine verilen ma&f için, daha doğ - Don Jan l'eçen sene Venedik ve 

rusu harb esnasında veya sonra lspanyol filoları arasında çıkan kav

umduklan yağma ıçm gelmit • gayı düşünerek bunları ayrı filo • 
ferdi. ilk fırsatta kaçmayi düıünen lar halinde bıraimamııtı Merkez ve 

zenciler, hapishanelerden çıkanla.J cenahlarda harbe giren gemilerin 

rak gemilere zincirlendikleri ıçm her birinden birer miktar vardı. Bu 
kurtulmak üzere bir panik olmaımıı nretle meseli. lıpaııya amiralı Ce

her an dileyen mahkfunlar, Türk nevizli Doryanın emrinde Vene • 

donanmaıile çarpışırken zincirleri dik galerleri oltiuğu gibi V enedii 

kırarak hıristiyan askerleri arka- amiralı olan Agustino Barbarigo • 

dan vurmayı tasarlamakta olan Türk nun sol cenahında da İspanyol ga • 
esirleri.. lerleri bulunuyordu. devam etmekte, müşteriler ise tereddütlü 

Bütün bunlar yetmiyorm.Uf ~bi Sag- cenahta olan Doryanın gemi- vaziyette olduğu için hattı hareketlcriııi 

riye kalırsa yalnız başına bir tehlikeye 
maruz kalabilir. Bu kolların hareket ettik
leri iki yolun ortasında diğer bir yol da· 
ha vardır ki bu yol sarp dağlar Üzerinden 
geçmekte olduğundan buradan büyükçe 
motörlü kıt' alarm hareket edebilmeleri 
çok müşküldür. Maamafih İtalyanların her 

Önümüzdeki hafta içinde böyle bir Jllll' 
harebenin ilk temaslarına dair habetlıl' 
alacağımızı ümit edebiliriz. 

tayin edememektedirler. 
askerler arasında da ııkı bir bağlı_- leri 53 galer olup yeşil bayrak çek- Bu hususa, bilhassa dikkati çekiyoruz. 
lık yoktu: İspanyollar İtalyanlara mitlerdi. Sol cenahtaki Barbarigo

diş bileyorlardı. İtalyanlar ise. hem nun kumandasındaki elli üç galerin 

İspanyollardan hem de Venedikli- direklerinde i.ae aarı bayrakla~ dal· 

C. D· 

Kumpanyanın Umumi Müdürü 
Mahkum Oldu 

Prens Faruk dün Mısır Sudan 
lerden nefret ediyorlarch. Cenevizli • galanıyordu. Berlin 29 (Hususi) - Föniks sigorta 

Kralı ilan 
ve 

edildi 
(Ba1 taraft 1 inci aaylamızda) bunları okumakta iken birden bit' ler de Venediklileri düfmaD gibi gö • Merkez kısmının bayrakları ma • kumpanyası hakkında yapılan tahkikat 

n t. · d k any A F K l F J' S c··n1 · kendisini kaybederek ölmüs,tür. rüyorlardı Bu kin ve çekememezlik vi renkte idi. Donanmanın en hü • cı ıcesın e ump anın vusturya a- ra ua ın on u erı ..• 
Al ıist teşkilabna müzahir bir çok kimselere K 1 F d l Cuma günü öğle zamanından ıtt havası içinde Papa aakerlerile • yük kumandanları olan Venyero, ra ua ın son gün eri ~u ~ekilde 1'f 

büyük paralar verdiği anlaşılmıştır. Bun- · · haren kral yastıklarla dolduruloı 
manlar ve bir miktar Fransız fC>val- Kolona, Rekzans ve Cüstinyani de !ardan Her Triblin'in 645,000 __:1:_.., aldı- geçmıştır: b·• ' 

ıu.ıı•• [)" .. ı kr lı dil ı büyük brr koltukta, oturmak mec .. yeıi ise §8.§ırmı! gibiydiler. bu kıaımda olan Don Janın ıağın • ğı tahakkuk etmiştir. Föniks'in umumi ort gun evve • a n · i atında, b' 
d 1 bog-azın m th ı· d " d lı.:ta k riyetilnde bulunuyordu. Bütün Bununla beraber kuman an ar da, solunda ve gerisinde bulunuyor· müdürii SiP.ler bir buçuk yıl ağır hapse e a ın e ve ama an - biJ.' 

.A- hkA ı t gren rıbanları peyda olmu~ ve cuma müddet zarfinda kral yalnız su içe .·• arasındaki anlaşmamazl.r,n. hemen lardt. Kapitane ve Riyale denilen a- ma ·um 0 muş ur. 'J:' Y· 
günü bu sebepten dil ve damağın da- miş ve her gece tüble kendisine ok91 

hemen kaybolmuştu. Papa befinci miral gemilerinin diğerlerinden far- Somada marları delinmiştir. Fakat emorajinin jen verilmistir. 
Pi bunların hepsine vaktile K.udüsü kedilebilmeleri için bunların direk- bir berber önüne muvaffakıyetle geçilm~ ve e- Bütün c~saret ve metanetine raS ' 
Müslümanlardan almak için gönde- lerine uzun filamalar çekilmi§ti. karısını vurdu moraji bir daha vukua gehnemiştir. men, kral Fuat geceleri kendisini bil ' 
rilen ehlisalip ordularılllD ülküaünü Donanmadan yirmi mil ileride pit- Cumartesi günü, kral kalkmı" ve iki hassa fena hissetmekte ve o ze."", 

(Baf tarafı 1 inci aa)llamı:ı:cla) Y 

aıılamağa muTaffak olmuftU. tar f~kası eidiyordu. Bunun ku • hizmetçinin yardımı ile banyo daire- daima yanında bulunan doktorfot111
1 

Kumandanlar eyice anlqarak sıkıt mandası Don Jan Kordonaya ve • kahla ~ağlı olarak g_ürü!tüsüz, kavg~- sine gitmiştir. Bu hadise üzerine, kra- dönerek bir çok defalar «arbk ölüYo 
bir disiplin altına aldıktan sonra ı rilmitti. Dimdar iıe bir mil geriden 8121 sakın. ve mes~.t hır aile hayatı ge~~" la baygınlık gelmi~ ve doktorlar enjek- rum, bu eonılurn demekte idi. 
ise bu ordu ve donanmanın zafer gelecekti. Bu otuz gemiye Marki dö r:.n bu çıft son gunl:rde yoksulluk yu- siyonlarla btr baygınlığın önüne geç- Ala!ürküı:ı TeJpa.fı 
bulacağına hepsi inanıyorlardL Santa Krüz kumanda ediyordu. zunden kavga etmege ba~anuşlar. Bu mişlerdir. Ankara, 29 (AA.) - S. M. ~ 

kavgalar o kadar eıkl ........ mıı:ı o k d P ·· .. kr lı --L'-'-' • ti' d la · l C J'P"' Papaılar durmadan çalqıyorlar. Yolculuk pek yavaf ve üzüntülü .. . .""fi' T• ~ ~ ~· aza': gunu a .n ıwuu ;azıye e- Kralının vefatı do YIBIY e umur f' 
d G .. .. ok t•-· ..l---1 la · d tahammul edılmez bır hale gelmı~tır gışmemış, pazartesı sabahı ıae kral fu- Atatürk tarafından yeni K.nl S. M ..... 

L unun en ç aaa tıel'"l uua ar &eçıyor u. ı · 'h M f · · . . . . . _..rel' 
• • Kt nı ayet usta a cınayeti tasarla - at daha çok tehlikeli hır baygınlık. ge- ruJı.:'a. taziyet telgrafı çekilmiı ve Bıw~ 

ve ıbadetlerle geçıyordu. (Arkac;ı vat) mış, vaka günü evden çıkını~, bir ta- çirmiştir. .ismet İnönü tarafından Mısır Baııka.nı ~ 
banca tedarik ederek eve dönmüş ve Ayni gün kral, doktodatına <ebeni hir paşaya ve Hariciye Vekili Dok.tat ~ 
karısı Melahata: rahat ölmek Çn bırakamaz mısınız» fil( Rüştü Araıı tarafından da Mısıı ... ,.J,. 

A demiştir. riciye BalCanına taziyet telgrafları s0 
Avusturya hudutlarında tahşidat ! 
(Bat taralı 1 inci aaylamf.Ula) 

t'aris ve Londrada Nazilerin yakın 
bir istikbalde yeni bir darbe indirme
leri im kanı kabul ve derpiş olunmak
tadır. Eğer bu korkulan netice tahak
kuk edecek olursa lngiltere hiç şüphc
eiz Avusturya· istiklalinin muhafaza. e
dilmesini isteyecektir. 

Ruznamesine dahil olmamakla be -
raber bu meselenin Milletler Cemiye -
ti konseyinin önümüzd-=k.i ay zarhıı. • 
daki toplantısında müzakexe edilme
si muhakkaktır. Franaaıım. statüko 
haleldar olduğu takdirde İngiltere hü
kUmetinin ne gibi bir battı hareket ta
kip edeceğini soracağı tahmin olun -

maktadır . 
Bu suale verilecek cevabın Fransa

nın harici siyaseti ve bu tiyasetin bil -
hassa halyan - Habeş ihtilafına ve 
2!ecri tedbirlere müteallik olan kısmı-
nın müstakbel istikameti üzerinde mü-
him bir tesiri olabilecektir. 

Avusturya ltalyayı müdafaa 

edecekmif! 

J\fancester Gardien yazıyor: 
Almanyanın Avusturyada pek ya

kında harekete geçeceğine dair olan 
şayialar israr ile devam etmektedir. 
Avusturya istiklalinin müdafaası bil
hassa ftalyaya teretti.ip etmelttedir. Al
manyan1n İtalyanın doğu Afrikasında 
bir harple meşgul ve Milletler Cemi -

yeti i}P ihtilaf halinde bulunmasından 
istifade etmek istemekte olduğu zan-

- bdest al, abdestli bulan 1 l!>emi~ 1t rilmiıtir. 
1 tir. Fakat al yan profesörü F rugoni .... ft.reti" 

k nia ile b b nlı Hükôınetimizin • .._.,, 
Melahat aödestli l:>ulunduğunu, ev- enje siya r . u aygı ğı izale e- ~ 

nolunmaktadır. 
Almanyanın T ekzıöi 

BerJin, 29 (AA.) - Hariciye neza
reti erkanından bir zat, Reuter ajansı mu
ha!,irine beyanatta bulunarak Alman hu· 
cludunda Avusturya kıtaatımn bir takım 

d 1 .. f'l" w • • debilmiştir Ankara, 29 (AA.) - S. M. ~, 
e mev ut ı an da olmadıgı ıçın abdest ·. .. .. .. w Krahı:ım vefalı clolayısiyle Hariciye V 

tazelemeğe lüzum görmediğini söyle- P~test ~un~ ogle.den so~ra .kra - .liı Dok.tor TufK Riiftili Aıaa MJaıt el~ 
miş kocası. lm sıhhı vazıyetı gayet mabsus bu: su- ~. .ci _._ 1 _ \.. _ T"rki18' il"" 

' · · ·1-~ · b sük... d .. aba gıne gı er11:5 maeıaaatgll%11ra Ll :. • .-.ı' 
- Abdestli hulun, seni ölaürece - rette ıyı~mış ve u . . UD un 8 • kfunetinin taziyetlerini bildirmictir. ı.W .... , 1'ıarelC:etlcr icra etmekte olduğuha dair olan h Jca-1- _ı_ K 1 bu .. _,. -• 

öim! Diye mukabele e~; .. ~ a aar ucvam etmıştır. ra nun ti Cumur Bat Yaveri Cdal Atatürk ~· harberreTin eğlence ial>ilinden uydurulmuş • · ~ L!_ L kabul IJd" 
feyler olduğunu aöylemiFir. Mumaileyn, Kocasmm silali taŞımadiğmı &inek üzerine oiı: çoııo.. zevatı yanına et- na Mıaır elçiliiine gitrnif ve taziyede ti 
demittir iti: Bile: öldüremiycn şe&atli Eıii: cuİamı al- mi~ ve. öğleye kadar bir çok vesikalar (un.muştur. Diıilıa sonra ProtolCof lf;:,, 

i}w .-yiıalar, bir: ltaÇ" zamandan beri diziw:m &ilen Melahat l:Juna ihtimal imzalamıştır. Bundan. sonra huaust J'v'füdürü Şevket Fuad yine Mısır elçili 
oetaWm. dolltfll' danıyor. Bizim kıtaatmn- Termemİ.f, ICocası afay em,. 9anmı.Ş. mektuplarının getirilmesini İstem~ ve giderek arzı taziyet etmiııtir. ~ 
zın Bavyera Alplerinde bir takımı ekzersiz· onunia konuşmağa Daşfamış, ~ ara: -
ler yapmalaıı ıayet tabii im ~r. lıR ta: 

Diğer taraftan harbiye nezareti marife· _ Yahu kazancın kalmadı, yiye • 
tiyle bir takım malumat elde ettim, bu ma- cek ekmelt bulamıyoruz. Hi~ olmazsa 
lumat sayesinde cenubi Bavyeradaki Al-

ben sana yülC olmıyayım, artık. tahamman garnizonlarınd'a lliç bir değişiklik ya-
pılmamış olduğunu öğrendim. Avusturya, mülüm kab:rıadı, bırak beni,. dayımııı 
mecouri askerlik: l\izrnetini yeniden ihdaıı evine ajdeyim, 9etl bir w bulunca yine 
etmi~ olduğundan onun kendi garnizorılıı- gefırimf D~iı:. 
rında bir takım tebeddülat icra etmesi h- ~Jihatin bu: sözleri Mııstafanm 
cfar taf>it bir ıey olllJTlaZ. 

Almanya HudUdu Kapadl Mi? 
Pari11, 29 (AA.) - Oeuvre gazetesi 

diyor ki: 
Londra ve Pamin iyi malfrmat almak

ta olan mahafili Almanyanın Avusturya
da ve galiba Linz'dc ilk taFı.rik.at alaimi gö. 
rünür görünmez Avusturya ile olan hudu-
dunu resmen ICapamış olduğunu öğrenmiş
lerdir. Almanya, bütün hariciye nezaretle
rine hiç kimsenin Avuaturyadan Almanya
ya ve Almanyadan Avusturyaya gidemiye
ceğini ve &inaenafeyh zuhura gdcbilecek 
ahval ve vakayiden ATmanyanın hiç bir 
veçhi le mes'ul tutulamıyacağını flildirmif-
tir. 

müthiş tasavvurunu tatbike vesile ve
miş, tal:lancasınL çekmiş ve kansının 
üzmne ateş etmiştir. Melahat tabam
caı:ıın namlusu kendisine tevcihe edi
lince efmi siper ettiği içlır ilk ku~un 
avucunu delmiş, Melahat te bundan is
tifade ederek ka.çmak istemi,, fakat 
başına ve boğazma isabet eden kurşun
larla yere yıkılmıştır. Berber Mustafa 
da karısının öldüğünü sanarak. ateşi 
kesmiştir. 

Fakat MelAhat 8lmeı:niftir. Yarala~ 
n çok aiırdır. Derhal Manisa hastaha
nesine nakledilmlt' ,,_ tedavi. altına ... 
lınmıftır. 

Sekiz teker Lekli 
ofomobiller 

Çamur ve &um otomobilleri aksatan 

engellerdendir. Almanyanın fen adam-

arından biri bunun çaresini· bulClu ve 

dört yerine ıekiz tekerlekli bir otomo· 

Tekerleklerin çokluğu çamur 

ve kuma karp mukavemeti arttırmak.-

~ 
taılır. 'F clc.erlelHerin dördü önd~ /il 
arkadadır. Ön tekerlek.lbrin ~et' ,tıa' 
l>irlikte idare olunmak.ta ve ~ .~ 
ıeketı etmektedir. Bu suı:etle .,e ,;.it 
Jtam içinde de azami kolay~ olı,_.t 
atle harek:et etmek imkanl }19.ııt 
tur. 
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• ~. ·,, ~. ~, :\ ·~ı. -"'. [Yazan: Freeman Wills Groft•] = J J ~:~, J; ( < 

- 1 altı zabıta ı"nden oynıyarak dü- bizzat Blunt'un paketi açması idi. 
İngiltcrenin en tanınmr Ant • · ··bün yer H l b h 1 d 

AJlington, kı tu l dığını anladı. Has • as ar unun için zemini azır a ı ve 
rornancıaı Marııer)' Wills Grofe, şüp ~bcrça ı~nbı"r kaç defa tekrar et - Blunt'un evi için bir saate muhtaç ol-
hony Berkley, freeman h Sayer'" Y d 

Yazan: J. L Sanciaume 

- Böyle buyurun 1 
Hizmetçi kız, Viktora yol gösterip bir 

kapı açtı. 

Viktor içeri girip te kendisindt-n evvel 
gelmiş, boyunları bükük, sıra bekliyen on, 
on iki kişi Lulunduğunu görünce canı sı • 
kıldı. Halbuki ne kadar da acele etmişti! 
Önce bir irkildi, bir tereddüt geçirdi, son
ra o da boynunu büküp boş duran kol • 
tuklardan birine ili§tİ. Kız.makta ne fayda 
vardı~ Kalkıp gitmekten ne hayır gelebi
lirdi~ ErtC3i güne bıraksa, gene beklemek 
tehlıkesi yok muydu? Bir an önce ioin as· 
lını öğrenmek istiyordu. Kararsızlık, §ÜP· 

he, bir kurt gibi içini kemiriyordu. 

F d K Oorol Y ... lar tecru tlaka kırılmasını temin uğunu anlıyarak: ather Ronal nox, J meÇ· .. bün mu 
Ru .. ·ell Thorndike kahraman arı ka· ti ve tu zeminine bir demir par- - Bana lazım olmayan bir saatim ki d b 

"" · k tunun tor be eme o aaının her hangi ir meş· h yazıyor ve içın u . d" var. Masa için mükemmeldir. ya ge-
ul altı zabıta romanı . hünerli yerleştır ı. w gulıyete hiç le elverişli bir yer olmadığını 

Ne olur, ne olmaz. diye yanına bir ki · 
tap almııtı. Cebinden çıkarıp okumağa 

bııı:ıladı. Fakaı arası çok geçmedi, bir dok-

tillcrin keşfini İngilıerenın ~n ish•> e çası k" yevi maddeyi lıazırlamaga tiririm yahut gönderirim 1 anladı. Gözleri, istemeden, orııdn bulu • 
Zabıta mu•·fettı"•ı" ııGeorııe orn Wı"l· Sıra ım ]" b" tu .. bün içi- Demı"ştı". 1 d 1 .:ı B b 

Y H lar evve a ır nan ar an ayrı amıyoruu: ir irine ya • 
1 d freernan l · f as 

bırakıyorlar. Bun ar an .. b lıyoruz. ge mış ı. "kd hamızı kibrit koydu. Paketin Blunt tarafından atılacağı bancı ve ancak hepai de ayni felakete uğ-J • • bugun aı bir mı ar 

H
s Corft un 1eserınhe m de polis JDÜfel· ne potasyom kloratı sarı toz· muhakkaktı. Paketi açar açmaz bir in· radıkları için bir araya gelmiş insanlar ... 

cm roman an, e .. l rda o- Sonra beyaz l h · · k tu Ka .:ıınlar daha kalabalıktı Üç erkek var · · b ıutun a d ve bun arın epsmı u • fı'la"k vuku bulacak, Blunt ansızın Ö • 0 
• • t-:.r"nı"n hu""Jı: .. um}er<rnı U 1 karıştır I J • d"k d S" • J J • k d b fi d b • ., ••· ıa t b ı: mır i iğı araııra en ini e i e en ir '1-uyacaksınız. nun ı'ç"ındeki gözlere yer eştır 1 Ben lecek, paket mahvolacak, belki ütün 

11; delikanlı, sessiz, kederli duran kırklık bir 
- k bu beyaz to- kutunun kapağını kapadı. u kulübe yanacak ve böylece cinayet ile zat, bir de gazetesini okumağa dalmıı, iki 

T "h 1 an çıra sonra ·· · k tuyu be k 1 
ezga ta ça ış b vl rak ,.erdi. işin tamamlanması uzderın~. 

1
u ba- Haslar arasında hiç bir münase t a • dirh('m bir çekirdek ihtiyarca bir adam, 

zu tarttı, paketi ag ıya k Tedarik kli kağıda sar ı, sıcım e g· mıyacaktı. Viktor baktı, ihtiyarın elindeki gazeteden 
Haslar paketi alarak çı tı: b' · e- kahve ren k ·· · bir l h - · · ba ka cebinde de bir kaç mecmua vardı. . . '. ddelerın ırı N"h yet bu utunun uzerme Has nr şe re inerek yemegını ye • 

edılmesı ıcap eden ~a .. d ha tehli- ]adı. ı amak işi kaldı. Kendi namına dikten sonrn paketi bir posta kutusuna Kapı yarı açılıp doktor gö:r.iiktü. Ka • 
le geçmişti. Fakat .. ikındc~sı 'k aedilebilir· adres. Y•bn~ paketin üzerindeki harflere bıraktı. dınlar içinde ilk gelen hemen kalktı ve 
keli idi ve daha guç te arı gelml§ ır ki" d k herkeste bir memnuniyet alameti belirdi: 
d" baka baka o harfleri ta ıt . e ere Paket akşam Üstü eve varacak ve Hastalardan her birinin yan göz.le kalan • 

ı ' ]' athvarak ten· Blunt'un adresini yazdı. Paketı tartıp o zaman Blunt evde yapayalnız bulu- lnrı sayıp kendi ine saat kaçta sıra gele • 
Haslar, otomobi ıneba 

1
J deg-istir • h .. t"' Ü şın • ullarını yapıştırdıktan sonra nacaktı. ccğini hesap t'ttiği beJli idi. Fakat Viktor 

a bir köşede us. u_n · d" başına me· pkoustutay: kasasına k_oY_ du. Ve yaptığı İ· Her şey yollu yolunda giderse bu bu gıbi diışuncelerlc zihnini yormadı. O, 
di. Siyah elbisesını gıy ı: l çerçeve· h k ld d h d 1 · d h k b ki" 

. d" ve sıya ı ~in bütün izlerim ım aya oytelı . u. geceyi halas gecesi saymak icabe e • cpsin en sonra gc miı;tı, a a ço e ı· 
lon şapkasını geçır 1 

' ,, •anaklarını Y k" - bak }arını me yecekti. 
S r .. ' Kahve renkli agıt ta a ' . cektı·. 

li gözlüğünü taktı. ~n l"-tJı"klerini at- ld' l · kutunuıı ı • lstırap, ins nlar arasında bir nevi kar • 
k 11 dıgı aw taktıgwı lastik e ıven erı, Haslar'ın diice:ünüşüne göre, onun 

Çe"iren: N. Ataç 

rincc hemen biri kalkıyor ve ihtiyara bit 
şey sormağa bile lüzum görmeden içeri ... 
riyordu. 

Somurtkan yüzlü adam o zamana ka• 
dar hiç 11esini çıkarmamıştı, nihayet içini 
çekerek: 

- Saat tam beş buçuk! dedi. 
- Üzulmeyin, timdi sıra l!IİZİn. 
Yanında oturan kadın onu sabra tetvilC 

ediyordu. Delikanlı öteden atılıp: 
- Hayır, dedi. Şimdi benim enam f Be. 

yefendi benden ıonra geldiler, yedincidir .• 
Yuuinde tatsız, ukalaca bir guliımecma 

,·ardı. Hastalar su11n1uıılar, onun bu h•lini 
sükUılan ile ayıplıyorlardı. Herkesin a:iz.• 
licc kendinden yana olduğunu hisseden ~ 
murtkan zat: 

- Yarım saat sonra kalkan otobüee 
binmdiyim, dedi, Sonra gece buıalard• 

lcalmnğa mecbur olurum. 
O, bu sözü ıöyle ortadan söyleıniıti.. 

Delikanlı anlamazlıktan geldi. Kadın 

zehir saçan bir tavırla: 
- Siz de bu civarda mı oturu) oraunua) 

dedi. 
- Hayır. 

Bu cevap buz gibi bir ıükutla karıılan• 
dı. Bir kaç dakıka geçti. Fakat 1'adın mai• 
lubiydt kabul etmek istemiyordu. Sinsi 
sinsi söze atıldı: 

- Beklemek te ne zor §CY 1 l lele İn • 

san yakınlarda oturmuyorsa ... Amma bi~ 
tarafı ağrımıyanlar için pek o kadar d-. 
sıkıntılı olmasa gerek ... 

Oelıknnlı kadının telmihini anladı. Fa• 
kat herkesin kendisini takbıh etmt-sini dti 
göze almıştı, yerinden kalktı ve sıra mı e.( 

!inden • 1dırmamak için gitti, kapının :va .. 
nına oturdu . 

- Pt'k nedeniz vara benziyor? 
- Evet, pek acelem var. 
Somurılmn znt, son bir ok daha fırlat· g;işirmek için U an J k u··zere h l ın -rr de Jık meydnıın gNirir. Bekleme uzadıkça 

ı d · satın a ına m"lı"nde kullandığı ta ta .p.arça arın paketı' postaya bırakmasile Blunt'la ve 
t k . · d eyı d w u herkC3 sanki biribiri ile ahbap olmuş, ko· tı· ı. mcı ma Fakat uğra ıgı k ı sıcım yuma • k ·ı ek · · 
kapı kapı dolaşacak~!· .. de aradığını geride kalan 1 ısım ar.mı, ktı ve külleri· Blunt'un ölmcsile alakası esı1dec w tı. nuomağa baoJamı§lardı. Bir kadın binbir - Şüphesiz gözlük için geldiniz~ 

... 1 ·· çüncusuıı ğını ve diğer ıer şeyı. ya ,. dd I Fokat öyle olmadı. Yanılmış o ugu • tafsilat ''ererek, halini anlattı. On yıl ön- - l layır. Bir takım ağnlar duyu) orum~' 
ınagaza arın u ı 1 parlıyan sa• T"" leri kımyevı ma e e- d 1 . b d ce oöziınc bir otcmai·vc İnmi• o oündenberi Adam ne diyeceğini bilcmedı. Tam o 111• 
b · · d parı parı . 1 ni dağıttı. up ' . .. k nu nnlndı. Çünkü en işe erı un an "' ... ~ ... "' 

uldu ve ıçın e k"" "'k bir şişeyı a • · d şişeleri kalemı, mure • . · k d f de hayatı bir i~kcnce olmu~tu. Gözler ö- rnda kapı açıldı ve delikanlı, bu alonda• 
rı bir toz bulun~n ~çu yetıniyec:eğini ri ihtıva e en h ' Elhasıl kul· sonra bnşlamıştı. Vazıyetı 0 

a ar e· nünde yıldızlar uçugması bahsini duyunca kurtulduğuna pek memnun olduğunu belli 
d F k bu şışenın kebi, en yakın ne re ~tt.1.. . b kma na ı"dı" ki heyecc:ınını karısından sakh-

ı. a at b" mağazaya 1 · b" teır. ızını t"'a • Viktor da fenalık geçirdi. O göz tahatsız· eden bir tavırla doktorun yanın girdi. 
•w · için başka ır · landığı şey erın ır - . · t ynmıyacağını anladı. Halbuki karıS'l· lıaını lideta kendi hastalıar imiı gibi hisse- - Ne kaba adam 1 Bir türlü anlamak İl• zannettıgı . d h tedarik, ettı. 1 l"kl · t 'kap edecegı emaye 

1 
d • • 

uğrayarak bir şışe aha daha al - dı. Böy e ı e ır ı • b" 1.k kalma· nın hiç bir feyi sezmemesi azım ı. diyordu. temedıl 
k üç eş şey le kendi arasında hiçb ırba ;,ı a ff k Fakat Haslar'ın elleri titriyordu. Ha· Curiılıü birdenbire keıildi. Kapı açıl • Kadının bu sö:ı:.u tasviple karMılandı. Jh. 

Haslar, anca d v :~tirdi fh ettiöi om a, muva a . . ·ı h . b 1 b il d 
""stünü başını eg"IY mıştı. zar I ~ b nun kendisi yatında ilk defa katılı, katı sa nesıne mr~tr. O ihtiyarca adam gazeteııini yüz.ün- tiynr i e nşını sa a ı. 

dıktan sonra ku. lb' )erini giydi. Al- "l" o mazsa u "'- d " ·ıı · h" den kaldırdı, pembe bir yüzü, ıaf, parlak H ıtalar gittikçe az.alıyordu. Nıhaye• an 1 e ıse olursa ne 8 a.. v •• t ecek · dönmeğc sevK e en amı erı ıs • 
ve her zam . . 7 5 santim uzun • f d hazırlandıgını gos er gcrı gözleri vardı. Çekine çekine: Viktor, gazetelerini ihtimıımla birer bire~ 
dlgı... •eylerı"n bırı ve • "k" tara ın an setti. R" d · b o ..ız, 

Y d ı ı ktu (Arkası var) - ıca e erım, önce Iİz uyurun, de· katlıyan ihtiyarla baııbap kaldı. na cnİ• 
1 5 ntim kutrun a on hiç bir şey yo ... k ı kalmıştı. O da luğunda, •• sa . k "d" Daha .. .. u ısm di. ıiıncesini söylemekten kendini nlamadı: 

t .. ·ı on iki lastık tı aç 
1 _ı. . h' Planın uçunc -::::==::::.:.--:::--.::::--::-----,, Berkesin gözü, o adamcağıza çevril • - Cidden hayret ettim. Siz ılk ge • 

sonra bir garaja uğrayara c:= n miıti. Hareketi, ıon derece tebrike pyan lcnl('rden biri idiniz, sondan bir evvel ai • up ı e k bır şışe a· 1 B a D 'f O 
k ibrit tedarik etti. Bunu da çahn· n göruldu. Takdir, teııekkür yaKmurundan recekainiz. Doğrusu nezaketinizi suiistimal 

::~~a yerleştirdikten sonra ka v~ Bir Doktoru BU Aktamkl Progr•m kurtulmak için hemen gözlerini gazeteıine ettiler, ben de onlara uymak i tcmcm ..• 

ki. b"r kaç tabaka kağıt, bir top sı· Günlük Per~em.be Is eğdi, böyle dikkati cclbetmİ§ olduğu için - Çok rica ederim. benden ônce bu• 
r~n hı. )çelik kalem bir flŞC mürekkep Notların~ n . ( ) - TANBUL fıdetn utanmı~tı. yurun. Benim için beklemenin lıiç Lir c .. 
cım, ır h . . ayrı yer- "- J8: Odıı musikisi (plak), 19: Haberler, Bir saat geçti; zaman sanki uzadıkça U• lıcmmiycti yok ... 
aldı ve bunların epsmı ayrı ÇOCUk_baKlml 19.15: Muhtelif plaklar, 19.30: Çocuk E- z.uyordu. Bekleme odasında artık. altı kişi Viktor bu &nrip hastaya b k kaldı. es~ 
lcrden tedarik etti. . sirgeme kurumu namına konferans, 20 = kalmıştı. Şöminenin üzerinde, iki çini vazo zündc gozlük yoktu, saatlerce de hiç yo .. 

Haslar evine gidip aldığı şey]e~ı ka- Bir ,ocaian E.k:ı:.otik mu iki, 20,30: Stüdyo orkcıtra • arasında bir Ambroiıe Pare heykeli, bü- rulmndaıı oku)abilmişti ..• lhti) ar bir ·~ 
kTtledikten sonra rahat hır ne· 34 yaf ara•ınJa • 

7 
ları, 21,30: Son haberler. tün bu muı.ıarip insanlara, teselli)e çalı ır tcrecldut etti, sonra birdenbire halini an .. 

sasına ı ıEn büyük müşkiilü bertaraf Yapabileceği ıeyler nelerdır. 1 Saat 22 den ıonra Anadolu ajansının gibi bakıyordu. Şimdi hastalar )an göz.le )attı: 
nef aldı. 'h . . lazım olan B cre]en b'ır rocukta top u· oa:ı:.etelere mahSUI havadis ecrviııi verile. birbirlerini atizüyor, sabıraı'"lıkların• mey- 1· )i'c • • • b . ·1~1-. . y pacagwı cı az ıçın ya.,. ~ ,. ., ,,_ ı - ~vvc tt ıı:ı:. gırereenız ana ıyı ı&. et~ tın Ştı a 1 - u ...- d 1 ·ı be · - d } 
e 

1 
' • • • Klorat dö po • luk ar"ulan çoğalır ve arka •ı •.ne • cektır. ana vuruyor ardı. Viktor, kalkıp gitmek miı olureunuL Size kanım ısındı; bunUI\ 
· t darık etmıştı. ... G Jk defa AN., "RA ı 

her ~eyı e karı~tırmaktan k ister. rupa 1 ~ arzu unu zor a yenebilmiııti. Nıhayet akıl irin size iıin aılını aöyliyceeğım, fak t Jüt• 
Y t zu T raber oynama 1 k h" . " 

tasyumu ile sarı Fo kat bunlara hamızı dahil elan bir çocukta arkad1aı ~ dı~~ 19,30: Hukuk ilmi yayımı, 19,_.5: Ha- tarafı galip gelmi ıi. Hem sıra ını belde • fen kimseye tekrar etmeuiniı. ... 
b' ıkmazdı. a tl" b" k kavga etmek e en ını fif müzik plak yayımı, 20: Karpiç tehir mcğe mecbur olmamak büyük bir imtiyaz Vıktorun aöz vermeıini beklemedi, an~ 
k~rb§'etyteç ilave edildi mi, kuvve 

1 ır t~~me. atmB: iık temasın ifadesidir. Bu lokantasından nakil, 20,30: Ajanı haber- değil miydı? Kım olduğu bilinmıyen o ih- cak hir ıki saniye sustuktan sonra: 
ı rı 1· d' Ken· go terır. d 1 w ne ı. k b . . f"l~kı"ye vu"'cude ge ır 1• b" cuk arka aa ıııın leri, 20.40: Karpiç ocıhir lokantasından tryann na re eti, ir zaaf eseri dıy e karıı· - Ben, dedi, paramın faızı ılc ya,ar .. 

dd 1 a ta olan 1r ço w• .. 
ma eı ın ) · ı· e tedarik et • yaş ·ı ... i bilmedigı ıçın nakil (orkestra). lanmıştı. Hastalar onu ıanki nralanndan ,dım; şimdi hemen mahvolmu hir vnz.i ,. 
dı'sı' bu""tu""n bun arı gız ıc etle yapılabı ecegın k d"k h 

ıur d ğa ço 1 
• az.fctmi~ler, onunla hiç mrı;gul olmuyor- yctteyim. Siı.i derhal temin ede'- i111 ki aöz .. b"" ) zamanlar a çocu BUDAPEŞTE ....,. ~ .. 

mişti. "kk . · celbct • de oy e f 1 ri yapmamasını !ardı: kapı açılıp ta doktorun gölgesi beli- (Lütfen sayfayı ç viriniz) 
l rı dı .rıtını kat etmek ve ~na ıey ·~e tenbih etmek 18, 30: Orkestra konseri, 19 ... 0: Klar-

Kdimse~i:e:;~a meraka düşürmedd en tenbih ve hatta ısrar 1 
net ve harpa konseri, 20,45: Şan r~ıitalı, 

me en, d ik ettiğinden o· · ap eder. · ı· 21.3S: S~fonik orkC3tT•, 23,20: .liaan 
bu .. tu"'n bunları te ar ıc b klemeği öğrenmeıı •· 

2 - Sırasını e orkestrası, 2'4,20: Son dan• plakları. 
layı memnundu. k dır b r 

. . . d cihazı yapma • z3ım Toplu bir oyuna ittirak ede i ır. 
Atılacak ıkmcı a ım b" adamdı - k 1 ın hakkını tanıma11 ve 

tı. Haslar, eli işe yatkın ıı:. "k l 4 - Baa a arın k lüzumunu öjrenme· 
dd" 1.AMltı e • ona el uzatmam• avadanlıiı mükemm ı. . r 

d ·venleri eline geçirerek bır tahta pa • ıi icap eder. '·) ·ı ba·ı..aııının oyna • 
ı cak b""yük· S Oyunca,.. arı e P 

rnsından orta bir kitap aığa ku ~ı - ····ade edebilir. 
r- K t un apag maeına mu- kl 
Kikte bir kutu yaptı. u un 1 'I . 6 - Baoında durulur ve oyuncal an • 

anı or ve bir çenge ı e ı • k d' . tarafından kaldın maııına 
açılıp kap YH ' l kutunun üzerin· nın en ııı 
1. . T rdu as ar nezaret edilir. . .1 ek 
ıştırı ıyo . .. dikkat et - 7 M htelif tecrübelerı temıı etm 

d b"r tek iz bırakmamaga l - u k ur ve edebilir. 
e ı . • ç·· k"" kuUanılan alet er • kudretini az.anmış ı d" 

mekte ıdı. un u .. • 8 - Resimli ve resimsiz. ~ikiye er ın· 
h . . ·n bir iz bırakması yu 1" b"l" ve taklit edcbılır. -den her angısını . .. e ı ır -

h. tmenın mum· ıy H li oyunlar bu çağda çocugu 
zünden insanları teş ıs e 9 - aya 

·ı· d Daha sonra k me gul eder. 
kün oldug" unu hı ıyor u. B .. daha ço. · . Bu notları çocuk.lan °· 

k d u yuz· A 'z kanlenm. d . · · 
kutunun içine bir yay oy u. zı . allimlerin istifa caı ıçın 

1 k 1 aıle ve mu · · d" 
den kutunun Çengeli açılır nçı maz da· an .. .. ve onun ıçın ır 

lüzumlu goruyorum 
... . . 1 du. Bunun 8 

pagı bırdenbıre açı ıyor d ) -~k~i ;y:a~zı~y:o:ru~m;..· :-i:Z~;ki;;;;;:-;;:-ı 
h. . ·· 1 · birine su 0 

• L • ukla~. 1•· ıtmcs.i üzerıne tup erın · • - ,. ) Bu notlan ••iP · . 
durdu ve ağzını tıkayarak kutunun ıdçı· ~at bir albürne ppJfbnP kobulleluı~lon 

k pağını kapa ı, Sakınt samanmııda no ar 
ne koydu, kutunun a ,..,uus. .~. imdadınıza yetitebilir. 
sonra kapağın çengelini açtı ve ~b~ir~d~ok~t!!or~ıı~ı:,.:::;;;;.;, _____ _ 

kapağın açılır açılmaz, içinde • -

BÜ KREŞ 
18: Hafif konser, 19, l 5: Hafif konser, 

20,20: Plak, 21, 15: Senfonik konıer, ıon· 
ra yeni plaklar. 

VİYANA 
2 L 1 O: Süel bando, 21,-40: Piyes, 

23, 1 O: Hafif konser, 2_., 15: Konserin de 
vamı, 1 danı muıikiıt 

BERLIN 
19: Operadan parçalar (plak), 21,10: 

Hambursı, 23,30: Şarkılı dans muaikiııi. 

MONIH 
19: Hafif prkılı konser, 20: Königı • 

berg, 20,45: Plak konıeri. 21,10: Klisik 
kon er, 22,20: Plak konseri, 23,30: Ber• 

lin. 
ROMA 

18: Lirik opera yayımı, 21, 3 5 : Opera 

yayımı. 

MOSKOVA 
17,30: Şimal memleketleri için konıer, 

22: Ecnebi li.aanlarla konf er ana.. 

t:ılıhr komanda ctnırk ve ıns:ının kcndı gemisini ıstcdıği hedefe y111uıetııl· 
ınckıır. Sağlam sınırtcı muthıt hay.ıt nıııe:ıdele ındt muv:ıffakl)tlın en ıyı 
tcıııınalıdır. BınıC'nııleyh sıııırlrııııııı 

Bromural ~Knou. 
ile kuvvctlcndırınıı, bıııııın musckkın \C ınuk. vvi tesiri her l5tc eöı ulııı, 
Hıç bir zararı yokıur ve alı,ıklık ~ernıeı. 

10 " 20 ~oınprlm~yl havi ıap. 
ltrdt ctuıır crd~ ıtçflt llt sıltlıı 

KnolLA..-0. kimyev; ıoaddelcr labrikalara. Ludwuuhafcn •JRlun. 

~~~~~-----......... -------------
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OLUN NAM~ASll ._ E_ski_O_sm_an_lı_V_eli_ah_d_ı_öl_dü_m_ü,_öl_dü_rü_'dü_m_~_? I, 
u Son Posta ,, nın tefrikası : 68 Yazan A. R. 

Cemil; geride bıraktığı Cenanının 
muhabbetini Melihadan da bekliyordu 

Yusuf İzzeddin 
intihar etmiştir 

Yazan: Ercümend Ekrem 
-2-

Ve bilhassa, - o zamana göre - mit- - Cemil Beyi.. Biz, sizin buraya ne ilk kısmm hülAsası 
ralyözlerin, ne dereceye kadar mües - maksatla gönderildig-in izi çok iyi bili- I (Yaaul z:nddinin Veliaht olma· 
sir bir silah olduğu öğrenilmek isteni- yoruz. Sizi bir kıt'ya tayin etmek ve bir 

aından biraz •onra T efrİlatı Divanı 
yordu. vazifeye göndermek şu tarafa dursun; Hümayun memurluğuna tayin edildi-

Cemilin verdiği cevaplar, bu iki a- hatta, şu kale kapılarından bir adım bi- ğini aöyleyen Ercüment Ekrem, Yu-
damı memnun etmişti. Yüzlerinde, tat-

1 
le dışarı çıkarmıyacaklarına çok emin aul lzzeddinin deli olduiunu bu yüz-

lı bir tebessüm belirmişti. Ve gittikçe olabilirsiniz. den kendi kendini öldürdüğünü iddia 
canlanan ümitlerin verdiği bir neşe Göreceksiniz .. Bütün hayatınız, bu etmektedir. Bu oadide görüp ifittik-
içinde sual ve cevaplar birbirini takip kale duvarlarının içinde çürüyecek; bu lcrini anlatıyor.) 
eylemişti: kıymettar gençliğiniz de, burada sö - yusuz İzzeddinde deliliğin bir 

- Pek iyi, Cemil Bey. Bu mitral • nüp gidecektir ... Halbuki siz, bu mu- kaç ç~idi birden vardı: Mega -
yöz, yahut nordenfild denilen makineli hitte büyük işler görecek, hürriyetini- loman'dı; yani kendisini dünyada her 
silahı kullanmayı bir adam ne kadar zi kazandıktan sonra da çok yüksek varlıktan üstün gördü. Darüttakibe 
zamanda öğrenebilir~ . . mevkiler ihraz edebilecek bir gençsi - müptela idi; nazarında herkes ona 

- Zeki bir aqpm için bir buçuk, iki niz ... Ve ayni zamanda, zeki ve aklı düşman, her hareket onu imhaya ma
aylık meseledir. .. Yalnız, nişangah selim sahibisiniz. Bilirsiniz ki talih in- tuftu. Manyak' dı; yanında hangi bir 
kullanmayı öğrenmek biraz güçtür. sanların yüzüne her zaman gülmez. Ve hastalığın adı geçse derhal 0 hastalı -
Bunun için de epeyce zaman ve tecrü- fırsat denilen şey de, her zaman ele ğın bütün arazını kendi kendine bu -
be lazımdır. geçmez. turdu. Sadikti; etrafındakilere ufak te-

- Mesela, ne kadar zaman?·· Gözlerinde cazip ve sehhar bir kuv- fek eziyetler vermekten zevk alırdı. 
- Hiç olmazsa, altı yedi ay··• vet olan o beyaz sakallı adamın ağır a- Bu delilik çeşitlerinden sade bir ta-
- Pekala, Cemil Bey··· Şimdi size, ğır söylt.diği bu sözler Cemilin ruhun- nesi bir adamı intihara sevk etmeğe 

bir teklifte bulunacağız. da garip akisler husule getiriyor; onu, yeterken, hepsini birden nefsinde ce-
- Buyurun. derin düşüncelere sevkediyordu. Bir metmiş bir mütereddi şehzadenin ken-
- Bu makineleri bizim adamları - taraftan dudaklarına dayadığı nargile- di canına kıymış olması neden mucibi 

mıza öğretmek için muallimlik vazi ~ nin zarif marpucundan sık sık nefes- hayret ve istiğrap addedilsin ~ 
fesini kabul eder misiniz? .. ler çekerken, beş aydanberi dimağını Bahusus ki, bu adam, en son oyna-

Cemilin, bütün vücudu titremwti. kaplıyan siyah perdenin arkasında . bir mış olduğu facianın bir kaç defa u -
Sanki başından aşağı, bir kova buz gi- takım şimşekler çaktığını hisseyliyor· mumi provalarını bile yapmıştır. Ve 
bi su döküldüğünü zannetmişti. Der - du. bu provalarda hazır bulunanlarla, ge-
hal kaşlarını çatmış; sert bir sesle: Başı, hafif hafif dönüyor; gözleri- rek 0 esnada ve gerek bilahara her 

- Hayır!.. nin önünü, tatlı bir sis tabakası bürü- hangi bir suretle müdahale edenlerin 
Diye cevap vermişti. yordu. Kulaklarında, derinden gelen bazıları hala sağdır. kendilerinin mü -
- Size, maaşınızın beş misli fazla bir ses uzayıp gidiyordu. Cemil bu se- saadelerini istihsal edebilirsem, mesru-

para veririz. si; her gün ayni saatte ve ayni dakika- datımı ayrıca kıymetli ifadelerile de 
- Hayır!.. kada işitmiye alışkın olduğu, (Me1i~a) tevsika çalışacağım. 
- Eğer isterseniz, bfo altın da pe- nın ~arkı seslerine benzetiyordu. O Abdülazizin intihar mı ettiği, yoksa 

şin takdim ederiz. Meliha ki; tam dört buçuk aydan beri katil mi edildiği bir muamma halini al-
- Hayırt.. onun derin hasretini çekiyor.. Her mış ve bu muamma çözülememiışti. 
Köşedeki adam: gün, ayni saat ve ayni dakikada onun Fakat bunun sebebi vardı. O hadise-
- Ya, veled !.. altın bileziklerle sıvanmış olgun ve den sonra mutlakıyet devam ediyor -
Diye dışarıya seslenmiş; içeri giren yuvarlak kollarını gördüğü, ve sesini du. Beşinci Muradın üç aylık fasılai 

genç Cebelliye, nargileyi göstererek: dinlediği halde, onun yüzünü bir kere saltanatını müteakip tahta geçen Ah
- Tönbekiyi tazele. bile doya doya göremediğine üzümü - dülhamit, Mithat paşadan, Damat 
Emrini vermişti ... Ve, U:Şak dışarı züm üzülüyordu. Mahmut paşadan ve bunlar gibi daha 

çıkarken, başını gene Cemile çevirerek Üç aydanberi, hemen her gün Me- bir takım hür fikirli devlet adamların-
sözüne devametmişti: lihaya bir mektup yazmış; 0 pencere- dan meşru bir şekilde kurtulmak için, 

- Bu teklifimizi niçin reddediyor - sini açarken, odasının içine fırlatmıştı. katil nazariyesini kabul etmek şeyta-
sunuzL Fakat Meliha, bunların bir tek tanesine netini gösteriyordu. Buna muhalif bir 

T b ... ç·· k .. b k · V fı.kı'r ve kanaat beslemek muhatıralı - a ıı.. un u en, as erım... a- bile mukabelede bulunmamış; bir taş, 
zifemi, nasıl terkederimL Kendi or - bir demir, bir ağaç parçası gibi lakayt idi. Onun için, hakikatı bilenler limen-
dumdan başka yerde, nasıl hizmet e- kalmıştı. faatin susmuşlardı. 
debil irim~.. k d h' . Hali hazırdaki şerait öyle değildir. 

Acaba Meliha, bu a ar ıssız ve y f l dd. . tl ··1d··.., .. 
_ Fakat, ~imdi siz burada, vazife- E" .. l usu zze mm ne sure e o ugu 

.,. anlayışsız mı diL Hayır... ger oy e l 1 t ·h· l"k d d 
de değilsiniz. Sadece bir menfisiniz. olsaydı; her mektubun atılışından beş yBa nızbve ya nızh' arkı' ı a a. a har k~k ert. 

Bı·r asker mensup oldugu" ordu- . k. b. k u se epten, ıç ımsenın, a ı a ı 
- • on dakıka sonra, es ı ır arapça şar ı- . 1 - d t h · f t .., hak 

nun üniformasını taşıdığı müddet zar• nın, her gün tekerrür eden, şu nakaratı kne dgız emkege, ne ef a t~ı de mege -
fında, her dakika vazifede demektir... ı a yo tur, men eaa ı e .. 
Hakkınız var. Şu anda menfiyim. Fi'- duyulmazdı: Bu işte behemehal bir gayri tabiilik 
len vazifede değilim. Fakat yarım saat Ey, benden &fk istiyen genç!.. aramak Said molla gibi mücessem hile 
sonra beni çağırıp ta bir kıt'aya tayin Evvelib be;i sev:~ini iabat et. ve hud;a bir şahsı leimin ve yahut ki 
etmiyeceklerini kim temin edebilir} · Sonra en en &f ıste... bu ayarda her hangi bir ayyarın mak-

Cebelli genç uşak, tekrar içeri gir - Çünkü afk, fedakarlıktır. satı mahususla işaa eylemiş olduğu 
miş; elindeki altın işlemeli gümüş nar- Aşk ... Evet. Cemil, onu seviyordu. hezeyandan istişhad etmek tarihe hür-

1 · d.k Birdenbire anasından mahrum kalan mets'ızlı·k olur. o-ile başlığını yerine yer eştır ı ten son-
"' küçük bir yavrunun, her kadının ku - Yusuf İzzeddin Zincirlikuyu'daki ra, çekilip gitmişti. 

Köşedeki şeyh, elindeki nargile mar- cağına atılarak ondan şefkat dile~me· köşkünde intihar etti. Hadise günü ya-
pucunu dizlerinin üstüne bıraktıktan si gibi, tabii bir muhabbetle sevıyor .. nında hiç bir yabancı yoktu. Zaten o 

d · t' ( Arkan oar ) vehham adam yabancıları yanına ya-sonra sözüne evam etmış ı: 

lerimden hiç bir şikayetim yoktur. Ken· tiyar: 
dinizi benim yerime bir koyun. Şimdi kış - Kalkın, rica ederim, dedi, ıiz huyu· 

zamanı. Dışarılar buz gibi. Ne yapabili.. run 1 
rim? Evimde otursam soba masrafı ağır Viktor, onun hikayesine o kadar alaka 

nastırmazdı bile. İntihar geceleyin, 
sabaha karsı ve harem dairesindeki ya
tak odasında ve yatağının içinde vu -
ku buldu. Oraya kadar, değil böyle bir 
işi becerecek hariçten biri, fakat daire 
erkeklerinden, tabiri mahsusu ile «Bey
lern den birinin dahi sokulmasına im· 
kan yoktu. 

Ne ise, vak' aya sonra yine avdet e
deceğ~m; şimdi evveliyatını serdede-

Yusuf İzzettinin köı künden bir görünüı 

Yusuf İzzeddin katledilmiştir 
Yazan: Ziga Şakir 

-2-

llk kısmm hUIAsası 
Verdiği kıymetli malumattan da bir 
hayli istifade ettim. Bu malUmat. kıf'' 
metli olmakla beraber bir çok ...Ut 

(Yuaul lzzeddinin katledildiği id· noktalara da İstinat ediyor. Bilha_. 
diaaında bulunan Ziya Şakir bir ro- görüş ve muhakeme edi' noktalannda 
manı ifin malumat toplarken ahbap-

beni kafi derecede tatmin etmiyordu. 
larından birinin: «Bizim bir hemıeri 
.sizinle görüfmek iatiyor. Tarihe inti- Araştırmalarıma devam ederked 
kal etmesi lazım gelen bir ıır var. Bu Sirkecide büyük bir otel sahibinin d~ 
.sırrın benimle beraber ölme.sini iate- bu mesele hakkında bir hayli maldınatl 
miyorum.» dediğini anlatıyor.) olduğunu i~ittim. Ve derhal bu zata da 

B ay Rıza sualime cevaben: müracaat ettim. Bu zattan eldığıJll 

ı E malumat daha çok ehemmiyeti b8i% ,. 
- Evet .. Yusuf zzeddin fen- di. Ahval ve vakayi ile daha manalı 

dinin nasıl öldürüldüğünü anlatacak, 
d d. bir şekilde münasebet göstermekte i ııı e ı. 

- Bu zat, Yusuf İzzettin Efendi - di. 
nin öldürüldüğüne kani mD Fakat hakikat yine tevazzub ~ 

- Kani mi, ne demek .. bizzat için- memiş ve dimağımdaki düğüm, çO" 
de bulunmuş ... Bundan dolayı kendi- zülememişti. Gerek hafız İsmail beYle 
si de vicdanen fevkalade muazzep. ve gerek otel sahibi zat ile mülAkatla" 

Bu sözler, beni ı;;iddetle alakadar et- rım tekerrür etti. Bu arada ~ylenetl 
mişti. Çünkü, bana ifşaatta bulunacak bir çok isimlere müracaat l&zım pldi· 
olan bu zatın sözleri; yalnız benim Ve müracaat ettiğim .. kadın ve er " 
şahsi merakımı değil; tarihin en mü - kek - alakadar zevatın adedi de 7İJ111i" 
him bir sırrını da ifşa edecekti. yi geçti. 

O zat ile mülakat için bir gün tayin B l~'- l .. malar -L u mü ~at ar ve ugraf , YP" 
ettirmesile ayrıldım. Bir kaç günü sa- nız bu meselenin karanlık noktaları " 
hırsızlıkla geçirdikten sonra, tekrar nı bir hayli aydınlatmakla kelm•llllf ;· 
mağazaya uğradım. O gün orada, gö- yakın tarihte (Osmanlı Hanedanı) 8 ,. 

rüşeceğim zatı bilen ve hatta, benimle rasında geçmiş olan bazı ent:rika)arlll 
göriiışmek arzusuna da şehadet eden hakikatlarını da öğretmişti. 
diğer bir zat vardı. . . Rıza Bey: 

- Maalesef hastalığı devam ediyor. * 
Her halde bir kaç gün daha sabretme- Yusuf İzzettin efendinin l>lümfbı ,. 
niz lazım. deki esrarı araştmrken, biraz mazi>" 

Dedi. Öteki zat ta Rıza Beyi tasdik k (Abd l • ) i __ 1 ... Awıat rücu etme ; ü mecıt n IAU.,_.. 

etti. zamanında sarayda cereyan eden en ,. 
Artık, Rıza beyin mağazasına deva- trikalara kısa bir göz gezdirmek Ja , 

mı is gün edindim. Fakat beş on gün zımdır . 
so~r~; bana ifşaatta bulunacak ~n, _1• ~ 
tebdil hava için Erenköyüne götürül - Abdülmecit devrinde, Oaımuı:. LA 

raylarında gizli ve sinsi bir reP"'"'. 
düğünü işittim. ,. 

Bir kaç kere Erenköye gitmek için başlamıştı. • Adeta hanedan ikiye •Y 
Rıza beye ricada bulundum. Fakat her rılmıştı. Hanedandan, saray menf1JP" 
defasında: larından ve hatta hükumet ric:afindeO 

A L.J•"I ' 
- Adamcağız, çok rahatsız. Hele bir kısmı, halen padişah olan 1-WL'u , 

biraz daha bekliyelim. mecidin tarafını iltizam ediyor; Ab 
b l d . ••b oÖt' Ceva mı a ıyor um. dülmecıt sarayının sefahetını Of ., • 

Yaz, öylece geçiyordu. Yazdığım miyen zümre de (Veliah~ ~ 
(İttihadı - Terakki) tefrikası da ilerli- efendi) ye taraftarlık eyliyordu. , 
yordu. Artık sıra; umu~i harp hadi- Abdülmecit, saltanatı yalnız kefl~ 
satına ve bu arada (Velıaht Yusuf İz- lb .. d elenlere hasretmeyı· kot, . b. su un en g ~ _JJ" 
zettin efendi) nin (esrarengız ır su- muştu. Onun için de Abdülaziz eteP"" 
rette vefatına) geliyordu ..... Bu mesele yi veliahtlıktan ıskat ederek yerİPe e:° 
etrafında malumat toplamaga çalışır - T "l (M t efendi) yi ~ 
ken bir vasıta ile (Hafız İsmail) bey sevkgı .ı ?g ud ura 

' . . .1 B t me ıstıyor u. .a 
isminde bır zatı tavsıye ettı er. u za , . . k l b .. -k ~,,..-
dört sene kadar Yusuf İzzettin efendi- Nıtekım bu ma sata uyu tJJI' 

· · · d b t t O .. p::ıı::ayı altıncı defa olarak sadarel _.. nın maıyetın e u unmuş u. esna .,. . . . . . de bU .,,.. 
d ·mdi de_ Topkapı sarayı mü. kamına geçırmış; ve fıkrım 

a ~ vde şı 
1 

d ta kabul ettirmisti. 
zesın e ça ışıyor u. . 

Derhal hazıf İsmail beye gittim. (Arkası \f91'2..---

d lA c:1•yot•• bd 

geliyor. Sokaklarda dolaşsam hastalan • ,;östermişti ki ağnlarını unutmuştu. Fakat 
maktan korkuyorum. Bu çareyi buldum. doktorun yanında ihtiyarı unutup ağrıla -
En tanınmlş doktorların muayenehanesine rı :" l hatırladı. Doktor onu muayene etti, 
gidiyorum. Böylece hoş bir gün geçire • teşhisini koydu, reçete yazdı. Hastalık va
ceğimden eminim. Daima hastalar kala - him bir şey değildi. Viktor, bir an evvel 
balık. Ben iyi bir koltuğa gömülüp rahat evine dönmek arzusu ile çıktı. Hizmetçi kız 
rahat vaktimi geçiriyorum. Canımı sıkan koşarak geldi ve doktora: 
bir tek şey var, 0 da doktorların bekleme - O ihtiyar zat gitti, dedi. Daha fazla 

si trenle hareket ettik. Kendimi takdim 
yım. * ettiğim zaman, dikkat ettim: Efendi 

Balkan harbinin ferdasındayız. E - çok sinirli idi. Kendi kendine birh şleyl -

- Efendi beyhu ete a~ e ! ~· 
korktuğu şeyin vukuuna ımkan 

Diğeri: eJetiı'ill 
- Tabii! diyor. Bulgar çet ~' odalarına koydukları resimli gazeteleri sık bekliyemiyeceğini söyledi.·· 

A d Viktor o garip adamın anlattıklarını 
sık değ\ştirmemeleri . .. mma onun a 

k . b k d . hatırladı, az kalsın ağzmdan kaçırıp dok-
çarı>s ini buldum, gazeteyi. ıta ı en ım 

· 1 ·t tora da ao"' ylı·yecektı·. Hizmetra· kız, nefes getiriyorum! Bittabi hep aynı yer ere gı • .,. 
miyorum ; bir gittiğime o hafta içinde bir 
daha uğramam. l lem düşünün, bekleme 
odasında görüp hiç tanımadığım adamla
rın konuşmalarını dinlemek ne kadar eğ
lenceli 1 İnsan onlara bakmakla neler öğ
renıniyor! Bütün duyduklarımla bir roman 

aldıktan sonra ilave etti: 
- Camlı dolaptaki biblolarla bir de 

tablo ortadan kaybolmuş .•. 
Viktor şimdi işi anlamıştı: O melek yüz

lü, saf bakışlı. herkesin muhabbetini ve iti. 
barını kazanmasını bilen o ihtiyar, meğer 

bir hırsızmış! 
ya7abı!irim. ·· 
Kap ı açıldı, ihtiyar da sustu. Camların O işgüzar herifin fendine kendinin ka-

l . .. ··kı·· ih pıldag~ ınt itiraf etmeden çekilip aitti. 
arkasından doktorun gö gesı gozu u; -

ler homurdanıyordu. Bana güç a i e 
dirne istirdat olunmuş. Bu mes'ut ha- b ld 

bir: «Memnun oldum!» Diye i i. 
disenin ehemmiyetini arttırmak için, 
Osmanlı padişahı, veliahdını, düşman- T rakyanın yanmw. tahrip olunmuş 
dan kurtarılan ülkeye selamını ve mah- ovasından geçiyoruz. Efendi, kendi 
zuziyetini tebliğe memur etmiş. kompartımanına kapanmış, kimseyi 

T ~rifat müdüri umumisi, şefim İs- kabul etmiyor. Beri yanda yaverleri -
mail Cenani beyden emir aldım: le beraber, oturduk, konuşuyoruz. Be-

- Efendinin maiyetinde buluna - ni öteden beri tanıdıkları ve bana i
caksınız ! Merasimi tanzim ve idareye timad ettikleri cihetle, muhavere le -

rinde ihtiyatlı davranmağa lüzum görmemursunuz .. 
Bir akşam üzeri, Sirkeciden, husu • müyorlar. Biri ötekine diyor ki: 

buralara kadar sokulup barııı01 dD"' 
ihtimal verilir mi? Her taraf ~di·· 
lu. T rakyanın her bucağı ~em ediYot' 

Meğer, sonradan ~ana. ızaı;rde ~ 
lar ki, Yusuf lzzeddın, hır Y gi bit 
lenmiş olması muhtemel her~ ıı~ 

. . d. •tle treJll Bulgar çetesının ınamı 

masından korkuyormuş 1 -) 
(Arka11 
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OSMANU BANKASI 
T0RK ANONiM ŞIRKE11 

TESlS TARlHl : 1861 

Sermayeli: 10.000,000 lnaiJil Uru 

Ttlrkiytnbı bqlıea eeblrlerilı 
Pari1, Maraily., Niı,Londra ve 
llançeeter'dt. Mı11r, Kıbn1, Irak, 
lru, Füi.tin Vf' Yunaniltan' da 
Şôeleri, Yugoslavya, Romanya, 

SariJ- •• Yunanı.tao'da Filyalleri 

••rdu. 

Hır 18.'"IU ltankı ••llllllf ıri 
yapar 

ADEMi iKTiDAR 
Bel gevşekliğine 
En tesirli hir ilAç SERVOIN dir. 

ihtiyarlara gençlik, yorgmlara 
dinçlik verir. TAfraya ,_. ile 
teahhütlü olarak 175 kunqa 
gönderilir. 
Sirkeci Merkez E'CVDMi AH Rıza 

---·- ~ -· ,..- -
- - - - --

-----~~-------------'fesı. ttlnbi 1888 

• İdare merkezi 
........ (Cllt .. ta) 

TiJrld,.a.ld ,.._l•rl: 
letanbul, ( Galata, Yınioı.cai); 
lzmir. Menin. 
r ... ,.ı.ı.ıu1eıı ,_.,.,.,, 
Seliııik, Atina, Pin. 

• ...,. •m ...... ••••llb 
Jatarıbul •• Galata ıubelıriDd• 

kiralık kuafar 

D0YGE ORIEIT BANK .................. 
Merkeai: Berlüa 

rbilfMMf ,.IMlerlı ..... . .......... . .. ..... 
Depoauı laL l\itön Gümri;ü 
~ ,.., ,.,,. ..... ,,, ... 

•••••• lıAN FIAn.AJU 

1 - Gazetenin ... yamile 
bir atitünün iki eabn bir 
(eutim) ..ı.. 

2 - S.yfuma sire bir -. • 
tim ilAn fiatı fUD)ardu: 

..,.. ..,,. ~s ._ 
1 2 ~-

400 2eo 200 too eo ao 
Kilo ""' K,.. Krto Kr.. ac,... 

' - • ,. •• ~ (8) 
lıı.alime vardu. 

4 - ı.. •• ..... JUl)ar 
tutacaklan yere söre 
eantimle &JGUlür. 

31,,. il 

TEKBiRVAZO 
A(IK BEYAZ vıYUnUŞAK 

I 

Bil CilD TEMiN 
' I 

IUŞAYANI 

NAYERIT TEM· 
UFOlll HlMlU 

•• • BUGUNHll IS· 
• • • 

TIFAtl llllll& 

Yllzllrıllzd k1 sıyan t.ıtıı lerden, açık 
111esamel rd n vesair gayrlsar madde
lerden kurtulmak isterseniz; cildinize 
yeni ve esRs bir gQzellık veriniz. Hemen 
bugllnden itibaren bır vazo be~az renk

ETMELiDiR , . 
AKSI TAKDaDE 

teki (yağsız Tokalon kremi satın alınız. T rkıbindo taze kaymak ve muısaffa 
ıe~ tın yağı ile cidden mukavvi ve beyazlııtıcı sair birçok ceYberler mevcuddur. 
Bunlar, sı~ah benleri eritirler. Açık mesaıneleri kapabrlar ve en sert ve sol· 
mu\ cıldleri yumuşabp gençleştlrirler. Yalnız bir veya iki gtln zarfında yap
bğı şayanı hayret .teaJr ve tGstenlltf bOyQk farka şapeak8Ulız. Bır batta 
ıonra leninız açık, nermhı ve yumufak olacak ve bnton. dostlannızın gıpta ve 
takdir nazarlarını celbedecekUr. Her vazo garantilidir. Memnun k11lmadıll· 
nız takdirde, aldığınız va:zoyu lstanbol 62~ numaralı posta tutusu adresine 
ademı memnuniyetin ztn s beblnl de zikrederek iade ediniz. Venlltfnlz para
nın iki mislı geri VE.rilecektir. 

Hamiş: Vaki klllllyeW taJeb k&l'fl&ında mevcad ..._ellkler bitmiştir. 
Yenileri hazırlanmakta oldutundan llenOa lllmunellklerild almalış olanlann 
'irkaç gün datıa 1&bretmelerl rica olaaur . 

lstanbul 6 ıncı icra Memurluğundan: 
Fmlik ve E,.._ .Bw ' Mi TMr Anamim Şirllllltiae Birinci derece ve un• 

da olup tamaw 4936 lira laJ it t.wir ed.1 "ı olma ...... Şehzade • 
.... Feniye melwlleci F .. U,e _...34 1eai NoJa llir ı... -sak arttınnaJa 
konmut olup ilin ..-,im itibaren prtnameli .... tmfmdan ıörüle
•ilecek ve 10 • 6 - 36 tarilüne rulayan Çarpnlla stbal iMi 14 den 16 p 
bdu clairembde llÇlk arbrma auretile aatılacelrtr. S..., P Mk ve E:rtam 
Banhmun 844 No.la bam laildimleriae taW olduiundm mezkGr ._. •un 15 inci ....!dt1me t .. fa. ilÖDci w.r ......_ ,...._k.mn ,.,,--.. 
bl, yulranda JuW sünde - fUla utRalD ....... lmalalacakbr. Arbrma
,. ittirak için .. 1wm..., la7metin Jüzde yedi ~ nilbetinde pey akçell 

•eya Milli bir Bankanm teminat mektubu teYdi edilmek lizımcLr. Biriken bi
• v...-;liıt siiP ve f... ,..; ' i. j •• ft ..W icanU latlt becleliaclm 
...................... , ............ h ıınm128ma 

maclcleeine tevflmrt ~ılei -- .ı.c.w.Julatli-eM....._m pJl'QIMlllml 
8windelö haldlınm ft ...... f.a Ye munflan U olm iddiaJannı evrakı 
müabitet.ile hirllde 20 sin içinde dairemize bilıılııo ılmi liu1Felsr. Aksi halde 
Wdan tapu Mc:illm1e ıahit ~ tabf l.Winin paJlaflll"mdan harie 
bbrlar. Alibdıulann iflMa lra1m1 madııtteine .,,. aurene hareket etm .. 
leri 'Ye daha fala malU...t almak iate,.....in 31/5G8 aya No. ale claiı • 
.._ ... cut1ua • •• ıı. 20 ... n •• ._._ müttm1• aittir. [341 J -------

lstanbul 7 inci icra Memurlujundan: 

Emniyet Sandığı 
M•'N hiriaci derece ipotek olup yeminli iç ehli wkuf tarafın
dan hmamına 4750 lira kıymet takdir edilea Toplmaede Snheyilhef 
--W'rlinde T ..................... (elyen1 Sebpeun yokUID) 
eaki 1 yeni 10, 1 ı, No la Kaydan bir bap hane ma-

hallen bahçeli hiri Uıir diferi alapp Ud erin •·-• 
açık arttırmaya vuedilmif o1ı11111...ı.. 11 lıl6 tarihine ml-
adif 5.aı alllil ... 14 - •• ,. bclar dairede 
biriDci f .. l11ıklfr. AıtlDma becle1i 1n,. 
meti •uh-mm b 9' 71 1111 halt 11& t.kdircle m&ft.W 
.._.... .._kd nkbr. AW takdiıtle • 10D arttırum 
tuhhida Wd k•w• a.re wtbıma il ... mldcletle temdit 
edilerek 17~ tarihine •lnclf Çup.INa sini mt 14 ten 
16 ya kadar keza dairemizde y.,.t.cak ildnci açık mttırma
mncla artbnna hecleli kıymeti ..........._. % 75 ni bulma
chj'ı takdirde mbf 28) No. la imam ehkAmı• tevfikan geri bıra
lnlır. Sq p ı I' •· AıtbrmaJa iltinl etmek bteyenlerin kıJmeti 
muh.........- " Tfl iN._. pey akçeli • .,. milli bir henkPNll 
teminat mektaa... ı...u W--•an ltnmchr. Haldan tapu licilH 
ile mit almJa ipatekli ........... .... •Mir.,._._ iltlfak 
hakkı •Hrl..,. .. ....._ " ........ fm •• ......U. Mir ._ 
id•alarmı enala mi 1 il itti• liılldm ............. iti..,_ ...._ 
yel 20 .... :wfmda Wldb o deri .......... Akli 
.....,. halden T.,. _. ~ aatlf bedeliain pay-
lepw==d= lımlç kabrlar ....... verıi, tlaviriye, tanzifiyeden 
mlle'felit BelııB,. rllumu •• Vakıf iurtli ile 20 leJlelik 
Vılaf icarai taYizi bedeli mllayecled• temil olunur. n.laa fala 
ıml611at almak ilteJealer 12-S«ll taılhintlm itibarm herkelia 
.... , ... iPa dairede ... , ....... k arttuma prtnaıwl 
O. ... 44CI No. la 4-J•Ta llllnlaatla _.. cbyada mevcut 
v..Dd ı&ehll--"lmlllla ....... ~ 

Beyoğlu Akşam Kız Ertik 
Okulu Direktörlüğünden: 

Alqam im ertik olmJmı mezunlarmm bu hafta içinde ....__.., Tepe • .....w Okula minalıdıua. (.aatl] 
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Sinekler ve haterat baykuş gibi 
ölüm habercileridir. 

Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, 
karınca, örümcek ve bütün haıeratı kö
~ünden keser, yuvalarına ve eşyaların üze
nne ve odaların havasına ve tahtaların, 
duvarların kenarlarına, aralarına bolca 
FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAY 
ile tahrip ediniz 

Bütün yaz bu muzır haşa• 
rattan kurtulacak ve rahat 
edeceksiniz. Bilhassa aparb
manlarda, mutfaklarda ye
meklerinin , erzaklarının 
telvis eden hamam böcek

le ı ini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan 
küçük böcekleri, tırtıllan, kümes hayvana
bnda, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve a
ğaçlar üze~indeki hrtılları behemehal FAY
DA ile imha ediniz. Nümunelik 20, ufak 30, 
yarım kilo 50, bir kilo 89, beş kilo 350 ku
ruştur. FAZLA PARA VERMEYİNİZ. 
Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 
fazla para koparmak isteyenlerden sakınınız. 
FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve 
daha ucuzdur. Hasan markasına dikkat. 

Hasan deposu: ANKARA, IST ANBUL, BEYOGLU 

Beyoğlu Tahsil Direktörlüğünden: 
Huköy iskelesinde Kalafat yerinde yağlı boya imalithaneainde vergi 

borcundan dolayı haczedilen 3030383 No. lu Simena markalı ve 10 beygir 
kuvvetinde bir motör, iki kaytf, dört kunak, iki tonluk bir bakır kazan nle· 
ni müzayede ıuretile 11 /Mayıı/936 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
14 de mahallinde sahlacaktır. 

lıteklilerin Huköy Maliye Şubesi tahsil Batmemurluğuna bat vurmaları. 
[2331] 
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, ... Saç dökülmesi ve kepeklerd~~-
kurtulmak için en müessir iHlc 

1 Mayıs 
BAHAR BAYRAMI 
TOrk Maarif Cemiyetinin 
ROZET GÜNÜDÜR. 

O gan göğOslerinizı Cemiyetin ro
zeUerile sOslemeği unntınayınız. 

............................................................... 
Son Posta Matbaa•• 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp 
Sahipleri: A Ekrem. S. Raıııp, H. Lütfü 

Nisan 30 

R y Li 
Güneş gibidir; 

bile parlatır, 
en donuk dişleri 
bembeyaz yapar 

Fakat ... 

Sabah akşam, günde iki defa, 
kullanmahsınız. 

Kadın yüzleri 
tecrübe tahtU1 

olmaktan 
kurtulamadı 

Hayır 1... O kremlerin hiç biri 
değil. Size en tanınmış kremi 

KREM PERTEV'i 
getirdinn: .• 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: Bugiinkj!. KUMBARA Yarın KASA, 
t/Mayıs/936 Cuma günü Bahar Bayramı dolayiaile Akay hatlarında Pa· Obftrgftn B AN K A Olur. 

Zili" tarifesi tatbik olunacaktır. [2308] __________________________________ ....... 


