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Son muharebeyi Habeşler mi kazandı? 
ltalyanlar"Gondarı alarak Hauptmanm idamı 

Tana gölü kıyılarına 24 saat daha 
vardık,, diyorlar tehir olundu! 

Habeşler ise Şimal cephesinin diğer 
kısmında İtalyanları büyük bir bozgun\ 

uğrattıkları iddiasındadırlar 
Askeri muharririmizin mütaleaları 

Tigre cephesi 2 (A. 
A.) _ Havas ajansı 

bildiriyor: 

• İtalyanlar Gondar' ı 
i§gal etmişlerdir. 

Jtalyan umumi ka· 

ıargahı, 2 (A.A.) -

J-Iavas ajanıı hususi 
~uhabiri bildiriyor: 

Dün sabah Gon -
C!ar"a giren motörlü 

"ol. faşist partisi ck
ı-etcri general Stara -

ce'in kumandası al -
tında bulunuyordu. 

Bu kol Asmaradnn 

Jıarcket ettikten sonra 
!OO kilometre mesa -

fc:yi hemen knmilen 
1906 danbcti mev • 

cut kervan yolunu ta
kip ederek aımak su-

İtalyan tayyareleri ba,tan bap yakıp yıktıklaila Hanıar 
ıehri üzerinde (bu resim l>ir ftalyan tayyarwnden alın -

tetiyle 1 2 günde Gon
~ara vasıl olmuıtur. 

Gondar'a takriben mışur. Kenarda tayyarenin motörü görülmektedir. 

~O kilometre mesafeye gelindiği zaman, l Bu iki kolun yürüyüıünün telgrafla t~.n
Starace kamyonları, korunmalarına elve - zim iateleri tayyareler tarafından paraşut· 
riıli bir mahalle sıraladıktan sonra efradı le temin edilmekte idi. Her iki kol da hiç 

faya olarak yürütmüıtür. Bu son merhale bir mukavemetle karşılaımamııtır. 
l>ir günde aşılmıştır. Ras lmmeru ordusunun bakiyesi bu mıo· 

.rondar'dan biraz evvel Starace"in kolu, k w N .. l 1 .... 
u .. . ... . ta aya aıgınmı.vtır. egus, ta yan yuru -

tiçüncü yerli livadan murekkep dıger hır 
Jcola rasgelmiıtiT. Bu kol yerli üç taburdan 
ttre bir de gayri muntazam efrat bölüğün -
tlen onra Gondar' a doğru yoluna devam 

.etmişti. 

yüşünü bilhaıssa kıtaatın geçmek mecburi· 

yetinde bulunôuiu bir geçidde durdurmak 
üzere bunlara güveniyordu. 

[Devamı 11 inci yüzde] 

" Katil 
diyen 

• • 
ısticvap 

benim!,, 
avukat 
ediliyor 

... -tr 
idamın tehiri Amerikayı bir- ı 

birine kattı. Gazeteler meselenin 
aiyaai teairlerclen azalı yeni bir 
heyet taralıntlan tetkikini iati • 
yarlar. 

Nevyork, 2 {Huıuıi) - LinJbcrgin 
oğlunu öldürdüğünü itiraf eden ve 25 
sayfalık bir itirafname yazan Pol 
Vendel barodan kovulmuş bir avukat
tır. Bu adam hakkında baş1ıyan tahki
katın neticesi merakla beklenmekte· 
dir. 

Tahkikat bugün akşama kadar biter 
ve Vcndclin ifadesi kabul olunmazsa, 
Hauptman bu ak,am saat sekizde 
idam olunacaktır. 

Tahkikat bitmez ve karar verilmez
se idam cezasının tatbiki gene tehir e
dilecektir. Fakat jüri hükmün tat
bikıni hafta ıtonundan daha ıleriye te
hire selahiyetli değildir. Hükmün da
ha fazla tehiri için mahkeme kararı 
ve ya selAhiyetli makamın müdaha -
lesi lazımdır. 

Hauptman meselesi, Amerika ef
karı umumiyesini eşi görülmemiş bir 
şekilde meşgul etmeğe başlamıştır. 

Efkarı umumiye bir suçlunun ha -
yatı ile bu kadar oynanmasına karşı 
iıyan etmekte ve matbuat bu isyana 
tercüman olmaktadır. 

Matbuat vaziyeti fU ~ekiJde hülasa 
ediyor: 

«Adalet namına bir oyun oynan -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•rna~adır. Mahk6m bir adamın ~r 

ÜSKÜDAR NASIL SÖNÜYOR 
OskUdarda geçen yıl yalmz 

12 ev yapıldı 

Üsküdar gittikçe sönüyor. Bütün Bo· 
ğaziçini saran illetle o da malal. • • Ne 
denirse densin bu netice elle tutulacak 

kadar barizdir. Vaktile İstanbulun en 
mamur köşesi olan bu semt hakkında 
ileri si.ırülen her rakam ayni hazin hük
mi.ı tekrarlamakta ... İşte yeni bir mi ali: 

Ü kiıdarda 54 bin nüfus barınmak • 
tadır. Bu miktar istanbul nüfusunun on 

altıda birine ı ıuadildir. 

Dıger semtlerdeki inşaat 
bunun 100 misli ! 

İstanbulun nüfusu 883 bindir. Geçen 
bir yıl içinde 1000 e yakın yeni bina ya

pılmıştır. Bunların bir çoğu 'büyük apar
tım nlardır. istanbulun nüfusundan (h. 
küdnra du c;n hi se on altıda bir olduğu 
halde inşa ttan dü en hisse yalnız yüzde 
bir kusurdur. 

gün idam edileceği söyleniyor, karısı 
siyahlar giyiyor, kendisi istırop için -
de kıvranıyor. Sonra yeni bir kararla 
mahkumun ailesi matemden çıkıyor, 

[Devamı 11 inci yüzde] 

Ven del Kimdir? 

Romada İngiltere 
aleyhinde yeni 

nümayişler yapıldı 
. ~on~ra, 2 (Hususi) Habe.ıf \!ehirle

rının şıddetli bombardımanı yüzün • 
den lngilterede ltalyaya karşı zecri 
tedbirlerin şiddetlendirilmesi aleyhin
de başlayan yeni cereyan İtalyada te
sirini göstermiş ve Romada ka2'anılan 
son zaferi kutlulamak üzere şenlik 
yapan fiOO kadar İtalyan talel-esi, ln
giliz elçiliği binası önünde durarak 
şarkılar söylemiş, İngiltere aleyhinde 
nümayişte bulunmuşlardır. Bundan 
sonra lngfliz konsolosluğuna yürü -

mek istiyen talebeyi polis yan sokak
lardan birinde durdurmağa muvaffak 
olmuştur. 

lngiliz elçiliği sıkı bir muhafaza al
tında bulundurulmaktaclJr. Bn hadise 
müna &betiyle Royter ajansı, son 
haftalarda vuku bulan lngiliz aleyh -
tarlığı vak'aları hakkında tafsilat ver-

Belediye tarnfindan tutulan hesap -
lara göre geçen bir yıl İçinde Üsküdar· 
da yalnı:z 12 tane yeni ev yapılnuştır. 
Yani yılın her ayına bir ev düşmektedir. 

Buna mukabil tamirat pek çoktur. 

~;;;;...--------------------------...t mektedir. 

280 kuruşluk paçavra 
adam öldüren insan 

çalmak için 
paçavraları 

Sarayburnu cinayetinin 
failleri yakalandı 

Bundan üç gün evvel Sıiraybumu cİ· 
varında bir mahzende paçavracı Selim 
isminde bir ihtiyar ölü bulundu. ihtiyarı 
kafasına sopa ile vura vura feci bir tekil
de öldürmüşlerdi. Bu tüyler ürpertici cİ· 
nayetin failleri dün yakalanm11lardır. Bu 

husu taki tafsilab dördüncü sahifemizde 
bulacaksınız. Yukarıda resimlerini 
gördüğünüz katiller ihtiyan mahzende
ki bir çuval paçavrayı çalmak için öldür· 
düklerini ve bu paçavraları 260 kuruşa 
sattıklarını söylemişlerdir. 

iki yüz seksen kuruşun 
kıymeti nedir ? 

iki ki~i bir lokantada iki yllz sekten 

kuruşla istedikleri gibi kannlannı do -

yuramazl r. 

Bir taksi otomobili iki yüz seksen lm

rup Beyazıttan Bebeğe gitmez. 

iki yüz seksen kuruşa başa giyilecek 

bir § pka alınamaz. 

İki yüz seksen kuru~ liseye giden bir 

çocuğun bir haftalık harçlığına yetmez. 

Günde bir paket sigara içen adamın 

bir aylık sigara masrafı iki yüz •eksen 

kuruşun iki misli tutar. 

iki yüz seksen kurusu iki kiıi bir sün 

çalı makla kolayca kazanırlar. 

iki yüz seksen kuru bir çocuk oyun· 

cağı güç bela alınabilir. 

Diki i f cna, kumaşı kötü bir hazır 

gömleğin fiatı iki yüz eksen lturuftur. 

Bir ipekli mendil iki yüz seksen ku -
ruştur. 

İki kılo yağ iki yüz seksen kuruıtur. 

''Alman Tekliflerinin 
Kabulü Avrupayı 
Kana Boyayacaktır!,, 

Fransız gazeteleri Almanyanın 1920 de 
yapılan bütün muahedeleri yırtmak 

istediğini iddia ediyorlar 
lngiltere dün Fransa ile Belçikaya erkanıharbiyelerin 
konuşmaları ve muhtemel tecavüz karşısında yardım 

için iki mektup verdi 

Ren boyunda Fransız toprak larından Almanyaya bakı§ 
- Bir Amcrilrnn ga:z:eteıındcıı -

Londra 2 (Hususi) - Almanyanın Lo-,ve Belçika sefirlerine ikiscr vesika tevdi et
karno devletlerine verdiği cevap burada miştir. 

bir anlnıımayn zemin olabilecek mahiyette Bunların birincisi Lok rno dcv]ctlcrinin 
sayılmıştır. Bununla beraber siyasi mnha • Londra topl ntı ı sırasında kararla tırdık
fil, notanın intikal devresine ait maddele· lan mektuptur fngiltere hukumetı hu 
ırinin kafi teminatı haiz olmadığını ileri su· mektup ile. f r.:ınsn ve Belçika bir tccavuzc 

riiyorlar. uğradıkları tah.dırdc derhal yardıma ko • 
Fran nın her şeyden evvel Lokarno dev· mayı taahhut ctmekt<-dir. 

!etlerinin gelecek hafta Brükseldc toplaoıp 

vaziyeti bir kere müzakere etmelerin• ta

raftar olduğu, Flandenin bu yolda te,eb -
büs yapacağı anlaşılıyor. 

lngilterenin Fransa ve Belçikaya 
verdiği mektup 

İngiltere dııı bakam Eden bugün F ranaa 

lngılterenin b ı ırada bu mektubu g 

lcrıne i anla ma imkanlarının azaldı-:.1111 
ifade ctmıyor. lı iltcre bu mektup ile hır 
taahhudu ) erıne geıi r tir. 

Jkincı mektup erknııı arbiyelerin ~ • 
rlişmelerinc daırdır. Bu mektupta erle ı 
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SON POSTA -, 
Hetgün Resimli Makale a insan v~ Hayvan a 

Mahkum Genç Okuyamaz mı? 

• Sovyet - Mowol lttilaln 

• 
S.lh Muahedeleri Yırtılıyor 

... 
Mahlrüm Genç Olruyama~ mı? ... 

L iac mezunu bir genç, bir giin elin -

den bir kaza çıkıyor. Bir ıene hap· 

'9C mahkum oluyor. Altı ay hapiaanede >a· 
hyor, af çıkıyor, ve aftan istifade ederek 
alh ayla miiddetini bitiriyor. 

F aka.t tahsile doymamış bir genç. T ah. 
eiline devam etmek istiyor. Üniversileye 
yanlmak i.ızere müracaat eCliyor. Fakat 
üniversite kapılarının yüzüne kapatıldığı

m görüyor. Sebebini aoruyor: 
- Sen sabıkalısın. Amme hukukundan 

mahrum bir adam Üniversiteye devam 
edemez, diyorlar. 

* Bize bu vak'ayı anlattıkları zaman inan-
mak istemedik. İsim. mahal, tarih zikret -
tiler. Ve vak'anın hakiki olduğunu temin 
ettiler. 

İnanmak istemedik, çünkü cemiyetin 
vazifeai hayatta bir defa ayağı sürçenlerin 
alnındaki damgayı silmek, onları faydalı 

bir unsur haline getirmektir. 
T eaadüfen düştüğü hapisanede bozul -

mamıı bir genci kurtarmak bir borç iken, 
i.ıniversite ona bu imkanları vermiyor, bi
Jiltia 1ıünahını hatırlatarak onu tekrar ha
piııaneye düşmeie teşvik ed iyor. 

Ya Üniversite nizamlarında bir yanlış
lık var, yahut ta üniversite b u nizamları 

yanht tefsir ediyor. Çünkü okumak istiyen, 
kurtulmak istiyen, günahını unutmak ve 

' unutturmak istiyen bir ıenci yalnız affet-
mek değil, kurtarmak hem vazifemiz, hem 
borcumuzdur. 

* Sovyet - Mogol itti/akı 

U zak Şarkta yine yeni hadi!!eTer 

ladı. 

haş-

Saida on bin, yüz bin ıene evvelki Dinogeor iskeleti, ıol

da buıünüa mütekamil olan iki inaan hafı. 
Bu deiİfildik için yüz binlerce aene seçmesi lizım gelmiştir. 

Hayvan tekiller; deiife deiite. tekemmül ede ede inıan11 ka
dar vanmt. insan ıelôlleri de incele incele bugÜnkü miiteka
mil inaan tipi meydana ıelmiJtir. 

Beden ve clİf ıörüıüitte husule gelen bu muazzam değifik-

ligin yanımla dimağın tekamulu akıJlara hayret verKek kadar 

büyüktür. İnsan dimağı bünyesine nazaran daha büyük bir 

tekamül geçirmiftir. İnsan bedeni ıüzelliii ile değil, dimaii 

tekamülü ile övünür. Güzel bir insan sevimli bir mahtôktUT. 

Fakat dimağı münke~if bir insan daha ileridedir. 

Bizi hayvanlıktan uzaklatbran dimajurıızın tekamülüdür. 

(söz ARASINDA J 
Almangada Seçim Günü 
Evini Donatmıgan 
Yegane Adam 
Geçen pazar günü Almanyada İntiha

bat heyecanla 1'.aynarken, pencerelerine, 
haçlı bayraiı asmayan nadir insanlardan 
birisi de Ludendorff olmu§tur. Hiller mü-

·------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

Az Mı Çekiştirdln! 
Edirne vali11i me§hur İzzet Pata ga

yet zemmam, yani arkadan adam çe -
kiştirmesini çok !'c' er imiş. 

lngiltere Kralının 
Taç Giyme Merasimi 
Ve Londradaki Ağaçları 

) 

Japon askerleri son ıünlerde bir iki de- teaddit barışma teşebbüsleri yapmı~sa da, 
fa Mogol hudutlarında tecavüzi hareket _ eski general bunlara ruyi iltifat gösterme -

ler yaptılar. Öbür tarafta Sovyet birliği miştir. 

Bir defa, Burqada ·vali iken, İstan -
bulda Şeyhi!!lam kapısında mühim bir 
mevki sahibi olan kaza .. ke rin biri ke.plı
calarda teda\·i olmak üze1e oraya mi -
safir gelir. 

İngiltere kralımn taç giyme merasimi 
r drcek qene mayıa ayının on be~inde ya
pılacaktır. Buna sebep te Londranın a • 
ğaçlarıdır. Filhakika, Londradaki ağaçlar, 
mayısın on beşinden aonra yapraklanma ·· 
fıa başladıkları için. halkın bu mutantan 
ve müdepdep meraaimi görmesine mani 
olacakları düşünülmüttür. Beşinci Jorj 
tahta çıktığı zaman aiaçlar yeni dikilmit 
oldukları için bu merasim temmuzun orta
larına doğru olmuıtu. 

Mogoliıtanla bir ittifak aktetti. 192 3 te Münihte ikisi müşterek bir tak-
Japonyada hükumet şimdilik harp ta • libi hükumet teşebbüsü yapmışlar, Luden

raftan değildir. Fakat Tokyoda rnuvaf - dorff, mevkii sayesinde yakasını kurtarmış 
fak olamıyan askeri parti şimdi hududda ve Hitler de beş sene hapse mahkum ol -
emri vakiler yapmağa çalışıyor. Bu emıi muştu . Bu hadiselerden sonra araları açıl
vakiler Tokyoyu da arkasından sürükliye- dı ve iddialara göre Ludendorff maiyetinde 
bilir ve beklenmiyen bir Japon • Sovyet bulunan bir adamın arkasından gitmiyece
davası çıkabilir. 

Sovyet birliği ,imdiye kadar Japon ta
arruzJanna kartı lakayt duruyordu. Çünkü 
hazırlanmış değildi. Avrupadaki tehlike • 
de henüz bertaraf edilmemişti. Harpten 
kaçıyordu. 

Fakat Sovyet - Fransız paktının imza -
•ndan ıonra Sovyet birliğinin aiyaııeti cle
iifti. Stalin MogoJistana yapılacak bir 
taarruza derhal cevap verileceğini bildir -
di Arkasından Molotof ayni ıözleri tek -
rar etti. Şimdi bu aözleri Mogolistan itti • 
falanı yapmakla teyit etti. Çünkü Sovyet 
birliği artık Avrupa tehlikesini bertaıaf et
mittir Ve aakeri buırlıiJ tamamlanmı§tır. 

Binaenaleyh Uzak Şark hadiseleri ye • 
niden ehemmiyet kazanmııtır. 

* Salla Muahedeleri Y rrtılıyor 

A lmanyadan cesaret alan Avustur • 

ya - Macariatan da sulh muahede • 

lerile kendilerine yüklenen kayıtlardftn 
kurtu1mağa karar vermişler. Romada top
lanan Macar, Avuaturya ve ltalya baıve -
killeri buna karar vermitler. 

Demek ki cihan harbinden 
ritasında yaptıfl deği§iklikler 
İsteniyor. 

Avrupa ha. 
düzeltilmek 

Bu tashih iıi nereye kadar uzanabilir? 
Muahedeler birer birer yırtılmakta devam 
edene netice ne olur~ 

Avrupa tekrar 19 14 deki vaziyete dö -
nemez, bir takım yanhılıklan düzeltmek 
İııt~ken yeni bir takım haksızlıklara sebe
biyet verilebilir ve müktesep bazı hakla
ra, dokunulabilir. Çekoslovakya, Yu;os _ 
livya ve Romanya böyle bir harekete ta
hammül edemezler. 

Binaenaleyh Fransa ve İngiltere mesele
ai, bu gidiş le bir Avrupa meselesi halini a 
ln ve tehlike tahmin edildiğinden daha zi
yade büyiir. 

Demek b üyük tehlıke l e r a rifesindeyiz 

~·iii"i~";;d;·c;ı;;;;b·ii""i(~;i;;;~;;;; 
lngiliz parlamentosunun bir iç timaında 

nakliyat baka nı Hire beşinci J orj un ısalta ~ 
natı zamanında, yani geçen 25 sene zar ~ 
fında 2,500,000 kişinin otomobil kaza _ 
lan. neticesinde öldüğünü S Ö) lemiştir. 

lngiltere umumi harpte bu kiidar kur -
ban vermemiştir. 

191 O senesinde 30 bin kişi ölınü~ken 
1914 te bu rakkam 200 bine l'i.ıkselm i ş • 
tir. 

ğini bu suretle anlath. 

* 
lnglltere Krahnın Maaraflare 
İngiltere kralının kendi şahsı namına 

yaptığı masraflar funlardır: 
Saraya aenede ilti bin lngiliz ~ralık ıa

rap alınır, 6000 frank beyaz çamaşıra sar
fedilir, be§ bin lira garaj ve ahırlar tahsi -
.. tıdır, 5000 lira da kütüphane içindir. 

Sarayda hizmet eden 25 O hizmetkar, 
kralın phaından para almazlar, hizmet -
Urlar İçin devlet senede 1 2 5 hin Jngiliz 
liralık tahaiaat kabul etmittir. 

Sekizinci Edvard babJ11ndan zengindir. 
Çünkü kendili ayni ~amanda Cornouaille 
dükaaıdır ve bu dük.alık onun tahıına aene
;vl 70 bin lnıiliz liraaı· temin etmektedir. 

* 
Senenin her mevsimini bir yerde ıeçir

mekle maruf bir lnciliz. Miater Keel Pa • 
rise giderken ıimendifere binmi§, kalaba
lıkta yer bulamamı,, fena halde sinirlen • 
miı: 

- Yer yok. diye bilet vermeseydiler, 
bana yer temin etmeden tren kalkamaz 1 
demiş, dinlememiıler. tı'8ni kaldırmışlar, 
o da, imdat çanını çalarak katarı durdur 
muı. 

Mahkeme de İngiliz seyyahının bu ma
zeretini ıayanı kabul gönniyerelc, sinirli ve 
müıkülpeaent aeyyahı, cezayi nakdiyle mah

kum etmiı. 

Tabii, ilk iı;i konağa gidip valiyi zi
yaret etmek olur. 

İzzet Paşa. mak-ttmında, .:ene kendi 
gibi Easaal olan m ektupçusu ile oturu
yormu§. Kazasker içeri) e girince, pa~a 
ayağa kalkar. onu bir c:ürü tabasbus -
larla ağırlar ve yer gösterip oturttuk -
tan sonra, mektupçuya dönüp: 

- Efendi hazre-tlerini tanır mısınız'?' 
diye sorar. 

Mektupçu: 

- Allah ömürler versin! Elbette ta
nırım! der. 

Bu aefer kaza!keı efendi, bizzat: 
- Nereden tanıyorsunuz, bakayım? 

deyince. 
Mektupçu: 
- Efendimizi, para biraderinizle az 

mı çekiştirdik ! cevabını verir. 

*--------------------~---·• RULMACA 

Soldan saia: 
1 - Suyun verdiği ses, ısım. 2 - Ye

rine koyma, süzme. 3 - Huzurluluk. 4 -
'ı' emek emri hazırının kö) lü ~ive!!iile telaf
fuzu, bir ş ilavesile yarı karanlık olur, eski 

* BUyUk Vapur Yapmak Y•ra•• 
F ransız.ların Normandiyası mavi kor -

delayı aldıktan aonıa Jngilizler de denize 
Kraliçe Mari isminde bir vapur indirdiler. 
Bu ~erdi İngilizlere bnakmak istemiyen 
Amerikalılar da, harekete geçerek yeni bir 
vapurun inşasına koyuldular. Bu vapur 
mavi kordelayı kazanacak ve senelerce di, 
reğinde sallandıracakmış. .... ,., ____ _ 
banknotlara verilen iıim. 5 - Bir erkek 
ismi. 6 - Lahim, anlatmalı:. 7 - Azar .. 
lama, inanmış. 6 - Kokulu ot. 9 - Hı

sım, na. 1 O - ÇaL,ma, validem. ) 1 -
Sanatın türkçeai, bir tabir. 

Yukarıdan qaiıya: 

1 - Damar, baıton. 2 - Akideler, ta• 
nımamak. 3 - Yol, pürüzsüz. bir i i]a -

veııile kocaman olur. .. - Yapma yeri. 
5 - Letonyalı, kapL 6 - S.rho, haylu • 
rışı. 7 - Uyandırma. 8 - Yapına, be -
yaz, gece eğlence yeri. 9 - Servetin aakh 
olduğu yer. 1 O - Kırmızı, beraber, bey~ 
gir. l l - Ufalak, tak.un. 

Dünkü Bulmacaom Halli: 
Soldan aaia: 

1 - Nafaka, Bay. 2 - Ülkü, le. 3 -
Atef, aa, umk. 4 - Kira, rasat. 5 - Dem, 
akın, na. 6 - Emel. ana. 7 - Kayıt, •Y· 
8 - is, falaka. 9 - Zam, halkla. 1 O -
Habeşistan. 1 1 - İyilik, talih. 

Yukarıdan ataiv• ı 
1 - Akdeniz. 2 - Meit, Sahi. 3 -

Ermek, al. 4 - Ş., llf, bi. S - Küp, ya
\•er. 6 - Ali, katL 7 - Karın, ahi. 8 -
Ana, kut. 9 - Ua. Alta. 1 O - Alman .. 
ya, kal. 11 - Yekta, ani. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Üniversiteye girecek talebenin liselerden yetqtirilmİ.f ola -

rak gelmeleri lazım deniyor ve bunun İçin liselerde talebenin 

umumi malumatı hazırlanıyor. Geçen rün bir arkadafımız 

anlattı: 

<• Buna herkes gibi ben de inanmıt~ım. Geçen gün resmi li-
selerdcn birinin onuncu sınıfında bir talebeye sordum: 

- Eski halk edebiyatımız kaç kısma ayrılır?. 

Şfttkm yüzüme baktL Ve sustu. 

- Şey, dedi. (Ozanlar) vardı. 

- uChan nedir?. 

Sonra; 

- Ben Frans12ca bilmiyorum. inailiılce lnırundayım. 
- nOzan» Fransızca mı?. 
- Ya nece?. 
Bu defa ben sustum. 
- Tevfik Fikre2İ hanıi edebi devreye koyabiliriz?. 
- Tevfik Fikret bizim en kuvvetli §&İrlerimizdend.i.r. 

- Serveti Fünun ne demektir?. 
- Bize Arapça okutmuyorlar, ded\ 
Hayretle yüzüne baktığımı ıörünce: 
- Beni beğenmiyor musunuz, ben edetiiyattan cı 9 aldım. 

Bu talebenin Üniversite için ydİfmİf olduğuna, artık, 

iSTER iNAN iSTER İNANMA 1 

Nisan 3 

----
M e.zarcının 

Minnettarlığı 

-------E. l!krem-=Talu 

H er münaııebetle hikmet savurmaktan 

zevk alan atalarmuz. İns~ııları mer

hamete, iyiliğe .evketmek sibi temiz bi• 
endite ile: << iyilik et, denize at .. Bahk bil
mezse, Halik bilirlıı demitler. 

Geçen yıl, çocuğunun bir mektep işi için 
bana müracaat eden rençper kılıklı . faiir 
bir adamcağızın haline acımı§, önüne düı· 
müı, kapı kapı dolaşıp birazıcık niifu7. ve 

cerbezemi kullanarak işini gördürmüş • 
tüm. 

O zaman, bana okuyucularımdan bir ik 
kişinin tavsiyesile gelen bu adamın nenia 
nesi olduğunu sormak, arattırmak a kl•ma 
bile gelmemişti. İşi olur olmaz, sadı-ce te
şekkür etti, çıktı, gitti. Ve bir daha da yÜ• 
zünü görmedim. 

Geçenlerde, dostlardan birini son isti • 
rahatgahına tefyi ediyorduk. Şehrin dışın• 

dak.i biiyük mezarlıklardan birine gittik. 
Dostumuzu yerine bıraktık, d önüyorduk 
artık. Tam bu sırada, birisi beni kolum • 
dan tuttu; döndüm, baktım: Bu ! 

- Hoş (1) geldin, beyi dedi ; sa::ı a her 
ım duacıyım. Kızım, sayende ok\lyor. Şu• 
racıkta, bizim kulübede, ne oluı . otu r d<& 
bir kahve iç, dinlen 1 

- Sen burada mı oturuyorsun ') 
- Nah, bizim kulübe §Uf Be~ bmada 

mezarcıyım. 

Adamcağızın gönlünü ktrmak ist~me "' 
dim. Dağılan cemaatin gerisinde kalfl.rak~ 

kapının önüne attığı ııandalyeye oturdumoıı 

O, bir yandan tabakaSJnı uzattı ; h ir yan· 
dan da, kulağımın ta dibine sokulrıral.: 

- Beyi dedi: biz fukarayız amma. çolC 
tükür nankör değiliz. Bize edilen iyiliğin' 

knk yıl hakkını unutmayız. Bak : S.ına şu• 
racıkta bir yer hazırladım. 

- ~?... 

- Evet. İki yanı açıklık .. F ernh .. Cad• 
deye nazır. Lahdi, filanı, her §eyi tamam. 
Allah gecinden versin, ve lakin sayet gü
nün birinde - Tanrının emri bu - lazım ola
cak olursa, adımı bir kağıda yaz, J}nra ke• 
sesinin içınde bulundur, çocukların beni 
kolayca arayıp, bulsunlar!! .. 

İnsanlığın mukadder olan fikib tind en 
hiç bir korkum yoktur amma, mezarcının 

bu kadirşinaslığı o gün bana biraz ı;;oğu~ 

geldi. 

""""' ~ ~t0 .... ~4 
--

Biliyor Musunuz? 
1 - Avusturya hükUıneti, büyük mu• 

harebeye ıebep olan Saray Bosn!l hadise• 
sinden sonra Sırbistana yolladığı notayı kaç 
tarihinde vermiştir) 

2 - Avusturya Sırbistana kaç t:uihin• 
de harp ilan etmiıtir? 

3 - İnsanlar idbara ikbalden ziyade ~a· 
hammül gösterebilmek için daha çok ıe • 
dye sahibi olmalıdırlar, cümlesini söyliyen 
kimdir? 

4 - Elektriklere ilk volta pili ne vakit 
yapılmıştır? 

5 - Fransız ihtilalinde 21 ikinci ka • 
nundan 1 79 3 tarihi size neyi hatn lntır? 

(Cevapları Yarın) 

(Dünlııü •uallerin eeuapları) 
1 - Napolyonun aukutunu müteakip 

Fransız tahtına 18 inci Lui 1ıeçmiş ve 8 
temmuz 1 8 1 5 tarihinde Pariae giı miştir. 

2 - Fransanın Napolyon devrini takip 
eden kraliyetten aonra tekrar Jmpurator • 
luğa dönmesini mucip olan plebisit 20 .;on 
teşrin 1852 tarihinde yapılmııtır. 

3 - Stcphenson ilk lokomotifi 30 il1' 
kanun 18 1 2 tarihinde yapmı§tır. 

-4 - Cisimlerin ıukutu kanununu "aze· 
den Newtondur. 

5 - Eyfel kulesinin yapıhrıa"ına 1867 
ikinci kanununda başlanmış, son çh·isi 
1889 martında çakılmı~tır. ............................................................. 

Ruzveltln VGrdlgl Zlyafetler 
Beyaz sarayın hususi masraflaı ını Rıız· 

velt biızat öd em ektedir. G eçeni de, ço
cuk dadıları şerefine verdiği bir ziyafette 
masra fın devlet tarafından mı, yoksa şah. 
sı tara fın mı ödenmesi lazım geleceği hak
kında süphe hasıl olmuş, ve şu neticeye 
vanlmı§tır: 

Da' e tliler meyanında, muhali f fırkayi 
temsil eden insanlar bulunursa maeraf ı dev .. 
Jet verecek, yalnız Ruzveltin fırkao0ında11 

insanlar bulunursa Ruzvelt ıahsan ödiye• 
cektir. 



SON POSTA 

Balkan 
• \ Küçük itilif antantı konseyınde .Avusturyaya karşı 

Alman Seçimi 
••• Hoover'in Seçim 

•• k ı· ı . k Son vaziyet hakkında muza ere er o aca müşterek bir tebliğ 
çıkanlacak 

. ' 

mühim 
Beyannamesi 

D iktatöryal rejimlerin hiç biri, bf'n• 
ce özenilecek ıey değildir. Fakllt 

intizamlı ve aük.Gnetli bir hayatın manu • 

Yunan gazetelerine göre Belgratta Balkan harici işlerde 
taahhütlere girişilip girişilemeyeceği görüşülecektir - ......._, _____ _ 

_ Atina 2 (Hususi) - Maywn dör- devletleri arasında bir de ukeri itti • tüte.konun Ba._n harici taahhütler 
düncü ~nü Belgratta toplanacak olan fak mUkavelesi yapıllbUı muhtemel • baklcmda yapbiı l.eyanata ilk önce 
Jlalkan antanb konseyinde mühim c:lir. Türkiye ve YunanW.nm itiraz ettik-
müzakereler olacağı bura siyasi ma - Konseyde cereyan edecek olan en lerini, bilihare Yugoalavyanın bu 
lıafilinde söylenmektedir. mühim müzakereler, Balkan paktı noktai nazara iltihak ettiğini yazmak· 

Katimerini ve diğer Atina. gazetele- devletlerinin Balkanlar harici mesele- tadırlar. 
ri konsey müzakerelerine büyük e • ler hakkında taahhüdata gİrifİp giri • Balkan harici itlerde Titüleıkonun 
hemmiyet atfetmektedirler. temiyecelderi noıktamıda toplanacak .. da Türkiye, Yuaoalavya ve Yunuıia -

Bu gazetelere göre Belgratta topla- tır • tanm noktai nazanna iltihak ~eii 
nacak olan kollleyde Balkan paktı Ayni gazeteler, son 7.amanlarda Ti- muhaklcak aPmaktachr. 

Türk - Sovyet doktorları! İtalya! ~ran~dan 
d 

.k. . şıkayetçı 
araSID a teşri 1 meSal Roma hükômeti Lihey 

divanına müracaat etti 
Sovyetler birliği ilim kurullarının mühim neşriyatile, d" • • Paria, 2 (A.A.) - Libeyden Ha -
b_üyük Sovyet - Türk ansiklope ~~ının . tam neşriyah vu ajansına ıelen bir habere göre, 

lstanbul ve Ankaraya gonderılecek İtalyan hiikUmetinin Fnma aleyhin -
deki bir ,ikiyeti Lihey beynelmilel 

Mosko!a, 2 (A.A.) -· 31 Martta ,Türk ansiklopedisinin tam netriyab - daimi divanına vuıl olmuttur. 
Voka cemiyeti merkezinde yapılan bir nm Ankaraya ve latanbula gönderilece- Bu ,ikiyet Futaki Franatz otori • 

toplantıda altıncı Türk tıp kongresi - ğini -~·-~det~ftİr • A. terlerinin ve bilhaua maden itleri ida-
ne ittirak eden Sovy~ dok~r~ hey- . ~u~ ~lçı ~~aı ~~ydın,. ~vyet resin~ Futa bulunan Fosfat kuyu~· 
etinin verc:liii izahat dinlenmıttir. bılgınlennm Turkiyeyı zıyareti ile ha- rmm ıtletilmeai hakkındaki tetebl>üa-

Toplantıda Türkiye büyük elçisi ııl olan güzel neticeleri kaydetmit • lerine dairdir. 

Zekai Apaydın ile Sovyetler birliği tir. • • ltalyaya IÖl'e, bu t~ler Fa -
sıhhat komiseri Kaminıki, maruf Sov- Sovyet sıhhat komiseri ve bütün sm ve Franunm beynelmilel taahhüt-
yet doktorlan hazır bulunmuşlardır. hazır olanlar adına Türk sıhhat baka- leri ile kabili telif dejildir. 

Heyet bafkanı profesör Daniıevski nı Refik Saydama çekilen bir telgraf- Fransız otoriterlerinin bu tetebbüa-
ve heyet azaıından Pr. Bourdenkof, ta Sovyet tıp aleminin, bp sahasında- leri bir ltalyan 101yeteainin hukukunu 
Türk ve Sovyet doktörlan arasındaki ki Sovyet • Türk tetriki mesaisinin tanımak hususunda ıerek Fu • ve 
tqriki meuiyi kuvvetlendirmek için bundan somaki in_kifafına hidim ol • gerek .. Fransa taraf~ kabul edilen 
Sovyetler birliii ilim kurullarının mai• hazır bulunduiunu bildirmit - taahhüde de mupYJI' bulunınaktadıt. 
mühim netriyatiyle büyük Sovyet - ~· İngiltere ve mec-

rası kadar da, insana, bot gelen nadir man• 
Belırat 2 (A. A.) - Havu mababiri zara yoktur. 

INldiriyor: Bazı lngiliz ve Fransız gazetelerinin 11on 
Haber verilditine ıöre, küçük itiWa Alman seçimi münasebetile yazdıklan :ra· 

memup üç devlet yakında, Avusturyaıun d . · k · bö' ._ d '" · , . . .. .. el • • zıları göz en geçırır en ışte yac utu • 
son vazıyeti hakkındaki IOl'Ufll' ennm 1 b · · b ı • _Lı:.%. j nüyorum. Bu gazete er, u seçımı, azı ' e· 
mutabab~mı bildiren mütterek bir teu.._ . b d · k . fa bır komedya, azan e emır ve umAn· 
netredecelderdll'. Halen, Belsnd, Prai ve da ile tanzim edilmiş bir müsamere ve nıi· 
Bükreı arumda faaliyetle telefon muba • . . d .. · l M'' k"' d" . . mayış şcklın e gosterıyor ar.. um un ur 
berelen devam ebnektedll'. . h Ik H. 1 ki hır kısım Alman a ının ıt ere ve 

Salahiyetli mahfeller küçük antant dai- ' . ~. 1 · 
• k • • L-- ' ih" d 1 '1itlerin diledıgı maksada rey verme en 

mı lanmonaeyın~ UCT mayu tar ın ~n evve j I vvet korkusile temin edilmiş olsun, f el· 

top ıyacaguu beyan etmektedırler. . . . k · . kat nasyonal sosyalızm ıktıdar mev ıırıe 
.. Romanyada en~tf~ . g lmeden de bu halk. bir kaç defa serbest 

Bükrq, 2 (A. A.) - Salibiyetli mah - seçim yapmıştı. Hindenburgun zamanın • 
feller, Avusturyanan yap:ı.ğı hareket hak • da, Brüningin başvekaletinde de, ayni 
ım:da ~ütalea. ~ekle beraber ıa: halk, rey sandıklarının batına gitmişti. Fa· 
ze<elenn ekseruı Macanstanm bu hareketi kat bu halkın azim ekseriyeti, yine o za • 
nümune ittihaz etmesinden korkmaktadll'- man kendisine milli yolu gösterenlere rey 
~ .. 

vermıştı. 

Y agoalauyanın prot..tom . Rey verenler arasında bu defa Marıc -
Belırad, 2 (A. A.) - Vreme sazetesi, sistlerle sosyalistlerin bulunmayışı, gayri 

Avuaturyada mecburi askerlik bismetinİD, tabii bir hadise değildir. Çünkü bugünkü 
tesisi meselesinden habaeclerek diyor ki: Alman rejimi. esasen, onlara hayat hakkı 

«Bu Almanyanın açtığı umumi emri vermiyor. Netekim, tek hrkala rejimler de. 
vaki ıiyaaetinin ıiatematik tarzda devamı- bu, hep böyledir. Fakat asıl dikkati çeken 
dır. Yusoslavya, muahedelerin ve Cemi - nokta ıudur ki. Alman milletinin yi.ızde 
yeti Akvam paktmın ihW edilmelerine kar- doksan sekiz küsuru reye iştirak etmiştir. 
ıı protestoda bulunmuıtur. J> Kim ne söylerse söylesin, kuvvet kullan• 

Bu sabahki telgraflar: 

Müthiş Kasırga 

Yüzlerce Ölü Ve Yarah 
Var, Birçok Ev Yıkıldı 
V"şington, 3 (AA) - Şiddetli bir 

kasırga Georgia, Alabamo ve cenubi Ka· 
rolin eyaletlerinde 40 kişinin ölmesine ve 
400 kişinin de yaralanmasına sebep ol
muştur. 

Nevyork, 3 (AA.) - Cordelb kasa· 
bas.ı bir kasırgada harap olmUflur. 50 ev 
yıkılmış bir çok kimse ank~ albnda k.al
mıttır. Şimdiye kadar on ölü ve 60 yaralı 
çıkarılmıştır. 

mak suretile dahi, böyle kesif bir kütleyi 
eandık başına sevk.edebilmek bir mesele • 
dir. Binaenaleyh bir kısam İngiliz ve Fran• 
sız gazetelerinin neşriyatı, bu b1&kımdan 
insafsızdır. Ve u nevi mütalealarda insanın. 
tarafgirlik ve hased duygusu hissetmemeei 
mümkün olmuyor. 

* Bu netriyat hilafına. Alman halkının de-
rin bir vatan severlik hinile hareket etti • 
ğinin mieali olmak üzere zikredilen vak'a· 
lar çoktur. Bunlardan bir tanesini, bir ib • 
ret alınabilecek bir nümune olmak iizere 
kaydediyorum: 

<cMadam Paache Be:ı1linlidir. Gebedir. 

uzak Şarkta kanlı 1 Erkek ve kadın burAı askerlı·k Pariste Bir Çarpışma 

Ç 1 r memurlar Londra, 2 (A.A.) - Dün Avam Paris, 3 (AA) -Tarbes'te atet aalip· 
arptşma 3 Kamarasında, bükUmetin sulh hali lerle Faşist aleyhtarları arasında bir çar· 

Seçim ııünü, saat aekizi on bet geçe bir kız 
çocuğu doğurmuştur. Bir müddet ıonra 

tekrar ağrısı tutmuş ve yirmi beş dakika 
sonra bir de oğlan dünyaya getirmiştir. Bu 
kadın, saat onu yirmi geçe sandık başına 

ııelmiı ve bizzat kendi reyini vermiştir. 

* Amerikada cümhur riyaseti için intihap 
mücadelesi başlamış sayılıyor. Cumhuri • 
yetçilerin eski reisi cumhuru Hoover, ken
disinden beklenen ilk seçim beyanname -
sini neşretmiştir. Bu zat, Rooseveltin iktı· 

sadi siyasetinin merhametsiz düşmanı ol
duğunu ilan etme~ ve şu manidar fıkrayı 
bilhassa tebarüz ettirmektedir : 

Mogolistan hududunda 24 
saat süren bir çarpışma oldu 

Moskova, 2 (A.A.) -· Ufanbator-

lngilterede kadınlar da 
erkekler derecesinde 

maaş alacak 

dan bildiriliyor: Londra, 2 (A.A.) - Muhalefet İf· 
Adzkolom hudut karakolu He Tam- çi partisi namına saylav Arelırinson ta

sikbulak arasında Mogol ve Japon - rafından verilen bir takrirde, kadın er
Mançuri lcıt'aları arasında vuku bu - kek devlet memurlarının ayni derece
lan ve 31 mart günü ile 1 nisan ıece- maat almaları istenmekte idi. 
si devam eden müsademe 1 nisan ıa- Bu takrir reye konulmut ve 148 
babı nihayet bulmuttur. reye kartı 156 rey ile kabul edilmittir. 

Mogol lcıt'aları, Japon - Mançuri Hükumet takririn aleyhinde rey ver-

müfrezelerini ağır zayiata uğratarak 1 mittir. 

hududa doğru püskürtmeğe muvaffak 
olmutlardır. Mogol toprakları içinde -
ki Adzkolom ımır karakolu tekrar Mo
gol kıt'aları tarafından İfgal t"dilmit -

devam ettiii müddetçe mechuri uker- pışma olmuştur. 
lik yahut buna benzer her hangi bir Ateş saliplerin lideri albay de Laro· 
tedbirin abnmıyacağı hakkkmda te- que'un belediye tiyatrosunda nutkunu din· 
minat verip vermiyecegı batbakan lemek için toplanan kalabalık tiyatrodan 
Baldvinden IOl'Ulmuftur. çıkarken komünist mensupları bunları taı 

,Yağmuruna tutmuşlardır. 
Baldvin timdiki hükômet namına Polis ve jandarma müdahale ederek 

bu hususta teminat verebileceğini söy- nümayişçileri dağıtmıştır. 
lemiftir. 

Yeni Cemiyetler Kanunu 
Ankara 3 (Özel) - Medeni kanunu

nun cemiyetler hakkında koyduğu hüküm
lere uygun olarak tanzim edilen ve 325 yı
lında yapılmıı olan 3 1 O numaralı cemiyet· 
ler kanununu hükümsüz bırakan yeni ce· 
miyetler kanunu layihası meclisin bu top· 
lantısında görüşülecektir. 

lngiltere hükümeti mağlup 
Londra, 3 (AA) - Hükfunet Lord· 

lar kamarasında ikinci bir mağlubiyete ui· 
ramıştır. Lordlar kamarası hükumetin mu
halefet ettiği kanun projesini 9 muhalife 
karşı 33 reyle kabul etmiştir. 

Bu mağlubiyetin hiç bir ehemmiyeti 
yoktur. Siyasi bir netice tevlid edecek de
ğildir. 

Gerek reisicumhurluğa, gerek kongre 
reisliğine seçilecek olan kimse, en liyakatli 
insanların arasından seçilmek lazımdır. Ilir 
defa bu seçim yapıldıktan sonra, halkın 

vazifesi, bunların peıi sıra gitmek 
istikametten aynlmamaktır. 

ve bu 

Hooverin beyannamesinde daha mana• 
lı cümleler vardır. Bu arada, lahik reisi ar· 
tiste benzeten bir fıkra. bilhassa dedi kodu 
uyandırmıştır. - Seliın Ragıp 

Yahudi Kommünistler 
Yunanistanda 

siyasi görüşmeler 
tir. Atina, 2 (Hususi) - Buradaki el-

Moskova, 2 (A.A.) - Ulanbator- çiler, Yunanistanın dış siyaseti hak -

Kanunda cemiyetlerin tarifi yapılmak
ta, nizamnamelerde neler bulunması icap 
ettiği zikredilmekte, cemiyet azaaının hu
kukunu koruyucu hükümler bulunmaktadır. 
Kanun neıredildikten sonra bütün cemi· 
yetler bir ay zarfında vaziyetlerini bu ka· 
mına uyduracaklardır. 

Pariste Bir Belediye Peşte, 3 (AA.) - Orta mekteplerde 
Dairesi Soyuldu komünist tahrikatı hakkında açılan taki· 

dan bildiriliyOI': kında müzakerelerde bulunan liderler 
Kuantong ordusu kumandanlığı ta- meclisi mesaisi ile yakından alakadar 

rafından son hidiaeler hakkında yayı· olmaktadırlar. 
lan bir telgrafa göre, Japon - Mançu- Çaldariı yeni seçim yapılmasını 
ri kıt' abnm Mogol topraklarına yirmi istiyor 
kilometre kadar girdiği sülrutle ı;eçile- Atina, 2 (Hususi) - Yunan temel 

Milli vahdete, emniyet ve asayişe mu
halif, din ve itikada müteallik cemivetler 
kurulma!lı yasaktır. 

Şirketi Halriyenin yaptıracağı 
gemilerin planları rek 12 Mogol tayyaresinin Mançuri yasasında yapılacak tadilatı tesbit et -

askerlerini bombardıman ettiği ve bun- 1 mek için toplanacak olan komisyona 
'tan mukabil taarruza mecbur eylediği , bütün parti liderlerinin iştirAlc etme~i 
bildirilmektedir. Bu haber tekzip edil- muhtemeldir. 

Ankara, 2 (Hususi) -· Şirketi Hay
riyenin kendi fabrikalarında yapbra • 
cağı gemilerin planlarını Ekonomi Ba

Diğe~. taraftaı~. hükumet~ p:ırl~rrıen~ ' kanlıiı fen heyeti tetkike başlamııthr. mektedir. 
tonun, uç ay muddetle tatıl edıJmesı --------

Tokyo, 2 (A.A.) - Domei ajansı M d 
noktasında israr etmektedir. Ahali a 00 

Buir gölünün batı cenubunda ve ba -
ihracatı 

tısında dün yeni ve mühim bir müsa- partisi lideri Çaldaris ise parlam~nto-

d ku b ld 
~ b'ld" · ya istinat eden bir kabinenin iktidar 

eme vu u ugunu ı ırıyor: . . . . . ~ . . .. 

D M 
w ı· t kıt' t 12 t mevkııne gelmesı ıcap ettıgını ~oyle • 

ıs ogo ıs an a ma ayyare . . . . .. 
·ı "h k. · · J M k · 1 mektedır. Çaldarısın kanaatıne gore, 

hı b. ad e~~1 .~ttır. apolnl • • andçu Mov cı- bugünkü parlamento kuvvetli bir hü-
etm e 0 u ve yara ı ar var ır. an • A • w. "h . . 
k h 

.. ı_~ · "dd ti t t d kumet vermıyecegı cı etle yem seçım 
cu ov UKumetı fi e e pro es o a . . 
· · hAd• · d yapılması zarurıdır. 
bulun arak bu yenı a ısenın ... urumu ..... ·-·· · ..•......•• , . , ... , ... , ..•.. " 
vahimlettirdiğini bildirmi11tir. berlere göre müsademe Mogol top 

JV!cskova, 2 (A.A.) - Gelen ha - raklarında devam etmektedir. 

Muğla, 2 ( A.A.) - Köyceğizin Ka
raağaç köyündeki Krom madeni ça· 
h!maya batlamıt ve iki ay içinde 

bin ton kadar çıkat yapmıthr. F et

hiye Krom madenlerinden ikinci 

kanun ayı içinde 4121 ton ve tubat 
ayı içinde 9036 ton Milastaki zımpara 
madeninde ikinci kanun ayı içinde 250 
ton zampara madeni ihraç edilmittir. 

Paris, 3 (AA) - Dün gece hırsızlar bat üzerine 9 3 talebe isticvap olunmu;ı 'e 
Paris civarında Bangolet belediye dairesi- bunların on beşi tevkif edilmiştir. Diğerler 
ne girerek kasayı k.ınnıılar ve içinde bulu- _gayri mevkuf olarak muhakeme edilecek-
nan elli bin frankı aşınmşlardır. · lerdir. Bunların hepsi yahudidır. 

fekerlekleri öyle bozuk bir otomobil kı airdıSİ batakhktaıı bir türlü çıkanuJor 



Tütün satııları-
1nız mıitemadigen 
artıyor 

3 ayda eski mallardan 3,5 
milyon kilo tütün sathk 

İzmir ve İstanbulda tüccar tütün 
stoklarını tüketmek üzeredir. ihracat 
tüccarları mütemadiyen ma1 sevket -
mektedirler. Stokların tükenmesi fi~ 
yatları yükseltmiştir. Siyasi vaziyetin 
kar1'ıklığı kar~ısında ihtıyatla hareket 
eden fabrika~örlerin ihtiyat atok yap • 
maJarı da fiyatların yük ti~inde amil 
olmuştur. 

Şimdiye kadar İstanbul piyasasın • 
da eski sene mahsulü aşağı cins tütün
lerden 3,5 milyon ki1o satılmıştır. Bu 
tijtünlerin vasati satıf fiyatı ~O kuru~
tur. 

Çekoslovakya rejisinin münakasa
sını kazanan müesseselerimizden bir 
çoğu partilerini hazırlamışlardır. Ba
~ firmalar da ıtoklarındaki noksanı 
ikmal için mübayaatla meşguldürler. 

ikinci Kanundımheri Almanyaya 
ihracat çok artmıcıtır. 

Engin tutun satışı 
l1tanbul piyasaımda tüccar elinde 

kalmıf olan engin tütünlerin satıfı 
hararetli şekilde devam etmektedir. 
Engin mallann fiyatında kilo başına 
bet kuruş bir yükseli~ "ardır. Bu tü
tiinlerin en büyük mü~tcrisi Tiryestc
dir. 

Polonya rejisi tütün ahyor 
Şimdiye kadar memleketimizden 

pek az tütün alan Polonya rejiıi ge -
çenlerde memleketimizden tütün al -
mak üzere bir münakasa nçmı~tır. 

Polonya 300 bin kilo kadar tütün 
alacaktır. istenen tütünler Trakya, 
Gönan, İzmit, Düzce, Trabzon, Taşo
va, Samsun - Bafra engin tütünleri ~ 
dir. 

300 bin kilo pek az bir miktar ol -
duğu için bu münakasa piyasada mü
him bir hareket yapmamıştır. 

Sarkmtıhk eden 
tevkif edildi 

genç 

Cezalandırılan 
bir doktor 

Ameliyata ihtiyaç gösteren 
hastabklan ameliyatsız 
tedaviye kalkıpyormuş 

Etibba Odası «ma1Um esaslar hari -
cinde hastalar üzerinde ilmi ve kanunt 
kıymeti haiz olmayan ~kilde tatbi
kat» yaptığı kaydiyle Gorek namında 
bir doktoru altı ay doktorluk yapmak
tan menetmiştir. 

Corek operatörlerin ameliyata lü
zum gösterdiği bir takım hastalıkları 

ameliyatsız tedavi etmekteymiş .. 

Doktor bu usulünü tetkikler ve e -
tebbüler neticesinde öğrendiğini ileri 
sürerek bir çok hastalar üzerinde tec -
rübeler yapmı~ söylendiğine göre g(i
ya tecrübelerinde de muvaffak olmuf
tur. 

1011 •oı1'a 

11'/c Balkan 
Çocuk eıirg11me 
Kongre•i 

Üç doktordan mürekkep 
heyetimiz dün akşam 

Pireye gitti 
Balkan Ço

cuk Esirgeme r 
kongresi pazar t >• 
günü Atinada 
toplanacaktır . 

Bu kongre Bal
kanlarda ilk ço · 
~uk kongresidir . 

Memleketimiz 
den kongreyt 
Çocuk Esirge· 
me Kurumu An· 
kara genel mer· 
kezi müdürü 
doktor Mehmet Heyet b.P-nı doktor 

Fakat fChrimizdeki operatörlerden Ali Sancakt _ Mehmet AD 
b.ir kısmı amel~yata lüzum gösterd!kle- rın batkanlığı :ltında doktor Salim 
rı hastalann hır daha yanlarına ugra - Ah t ·ı d kt Jh 5 "d • . . . me ı e o or san amı en 
madıklarını .ve amelıyata12 tedavı ıçın m·· kk b' h · k d" 
G k 

_ .kl . . ure ep ır eyet gıtme te ır. 
ore e muracaat ettı ennı görünce 

tıbben ameliyat yapılması lüzumu Heyet dün akfam Pireye hareket 
kat'i olan hastalıklar için bu tedavi ctmİftir. Kongreye arzedilmek üzere 
usulünü tatbik eden doktor hakkında doktor Salim Ahmet tarafından hazır
vekalete müracaat etmitler, Gorekin 
cezalandırılma~ını istemişlerdir. 

Doktor Gorek, veklletin Etibba O
dasına gönderdiği emir üzerine hay .. 
siyet divanına verilmif, haysiyet diva
nı kendisine altı ay doktorluktan 
memnuiyet cezası vermiştir. Ayrıca 
bir daha bu tedavi uıulünü tatbik e
derse ölünciye kadar doktorluktan 
menedileceği de doktora bildirilmiş • 
tir. 

Doktor Gorek, bu kararın yerinde 
olmadığını ileri sürerek Ankarada 
bulunan Alt haysiyet divanına müra -
caat etmi~i. 

Fakat ili haysiyet divanı Etibba O
dasının verdiği karan tasdik etmit -
tir. Şimdi doktor Gorek Devlet Şu -
rasına müracaat edecektir. 

iki araba çarpıştı 

lanan muhtelif raporlar şimdiden mü .. 
teaddit memleketlerin alakadar teşek -

küllerine tevdi edilmiştir. Kongrede 
Çocuk Esirgeme tcşekkül1erini alaka .. 

dar edecek faydalı kararlar ittihaz edi
leceği umulmaktadır. 

Kaçakçı tayfa 
iki gün evvel limanımıza gelen Ro -

manya vapurlarından birinin kamaro

tu Romanya tebaasından İstaban ka
çakçılık yaparken yakalanmıftır. Ka-

çakçı kamarot gecenin geç vaktinden 
istifade ederek bir pijama ile bir mik-

tar İpekli kumaşı gizlice kaçırmakta 
iken Galata rıhtımı scalonunda güm
rük muhafaza memurları tarafından 
görülmüf, üzeri aranmı;ş ve kaçak eş-

ya yakalanmıştır. lsteban sekizinci 
ihtisas mahkemesine verilınİftir. 

Çemberlitaşta meyhanecilik yapan 
kasap Abdullahın yanında çalışan Bir tramvay kurbana daha 
Sabri idare ettiği 2679 numaralı ga - Bundan bir müddet evvel Jan Gron .. 

Behçet iıminde bir ıenç çarfı için· zoz arabası ile caddeden geçerken berg adlı bir tüccar Beyoğlundaki ta
den geçerken Mebruke adlı bir kıza Abdullah isminde bir ıürücünün tuğ- vakkuf maha1lerinden birinde tram -
sarkıntılık etmi~. bu suçtan dolayı la yüklü arabasına çarpmıştır. Bu vaydan inerken kondoktör hareket 
Sultanahmet au1h hakimi tarafından çarpışma sonunda her iki arabacı ela zili çekmiş, tramvay da derhal hare -
tevkif edi)mittir. ağır surette yaralanmıtlardır. ket ettiği için Jan Gronberg düşıoüş, 

~D==k~=-S=e~r=v=e=,==H=i=l=m=i=n=i-n~m=e~z~a-r=ı=n=d~a==~~~m~a~~~~,trr. 
O İOf Nakledildiği haıtahenede Jan Gron-

Dün dişçi ve eczacı mektebi profesör ve talebeleri 
tarafından ihtifal yapıldı 
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Paçavracı Selimin katil
leri yakalandılar 

Bunlar kendilerine esrar verilmediği için polisten 
şikayete kalkışacak kadar yüzsüz sabıkahlardır 

Oç gün evvel Sarayl>urnu civannda birj darbeleri le ölmüştür. 
mahzende ceeecli bulunan paçavracı boca &rkisle Abdullah paçavra dolu ç.uvati 
Selimi öldürenler dün yakalanmışlardır. aldıktan sonra o civarda bulmı11D mahzen " 

Bunun asıl ismi Serkis olan ve Karakaı, lerden birine gizlenmişlerdir. Katiller 'la• 
Artin, İsmail, Zeki iıimlerini de kendine bahleyin şafakJa beraber mahzenden çıka• 
mal eden bir Enmni ile Giresunlu O..Uan .rak Abdullahın metreainin odaaına ,gitmif. 
oğlu Abdullahtır. Bunların her ikisi de •a- ler, bir müddet oturrnuflar, sonra geri dö• 
bıkalıdır. nüp .. akladıkları yerden -çuvalı sırtlayarat( 

Yapılan tahkikat neticesinde cinayeti Mercana gitmişlerdir. Bu paçaTralan Mer• 
ıu ıekilde işledikleri anlaşılmıştır: canda Kilit sokağında Mişon namındaki 

Serkia nerede yattaiı belli olmayan bir ~avracrya 280 kurut mukabilinde sat • 
eerseridir. Abdullah iee Saime isminde IU• mıılardır. Mişon da bu pa~vralan ııalı gü.ı 
mumi bir kadınla Valde hanında 15 nu - nü toptan paçavracılık yapan ve Silahta( 
maralı odada yqamaktadır. Bu iki aeraeri ağada deposu olan Muko namında bia 
Serkisle beraber paçavracılık yapmaktadır- tüccara satmı~tır. Polisler bu cinayetin pa• 
Jar. Fakat çalışmadan kazanmak istedikle- çavra çalmak maksadile yapıldığını anla • 
rinden cinayetin vuku bulduğu depodan dıkları İçin şehirdeki bütün paçavra depo" 
ıık, sık, paçavra çalmaktadırlar. Vak'a ge- lannda arama yapmışlar, bu aramada Cü"' 
cesi AbduJlah ile Serltis ııündüzün Valde lüm Mehmedi de yanlarında bulundurmuş• 
hanında buluşmU§ ve yine Sarayburnuıı • lardu. :Silahtar ağadaki depoda paçavra • 
daki depodan p11Çavra çalmağı kararla§ - lar bulunup kimden ahndıjı soruiunca vt 
tırmışlardır. Saat bet buçuk ile altı radde- Mişondan alındığı öğrenilince bu iz üze ~ 
lerinde iki seracri Saraybumundaki depoya rinde yürünmüş, Mişon da bunları Serkisl« 
gitmiıler, Serkia 7U tarafta plenmif, Ab- Ahdullahtan aldığını .aöylemif, katiller ~ 
dullah ta sigaruım yalunak bahaneeile de- suretle meydana çıkmıştır. Katillerden Abıı 
po kapısını açbımıtbr. Hoca Selim gayet dullah Valde hanında polis ikinci şube me• 
ıaf clHlne bir tavırla kibriti Abdullaha ver- murlan tarafından Saimenin yanında ya• 
miş Abdullah ta •iaarasını yaktıktan ıonra kalanmıştır. Yapılan isticvapta şeriki di·~ 

depoya girmek iatemiftir. İhtiyar ve biraz münün Serkis old.uğuriu itiraf etmiştir. S~· 
da cılız olan Hoca Selim buna mümaneat lı:ia tc dün gece Kwnkapı taraflannda set .. 
etmek isterken anlannda kavıa ~nuıtır. aeri bir vaziyette dol8fll'ken yakalanmıştır. 
Abdullah Hoca Selimi belinden kavramı~ İkinci şubede Serkisle Abdullah cürÜJllfl 
ve kimse görme9İ!ı diye deponun içerisine lerini tamamen itiraf etmişlerdir. ı 

götürmüştür. Bu nrada Serkis içeri girmiı Hatta Serkis kendisine gösterilen kanJ.t 
ve yan tarafta bir çuval içinde kıymetli pa- bir aopayı eliJe göatererek: 
çavraları görünce her tehlikeyi göze alarak - İşte bununla vurdum. Abdullah ta bqa 

kapının arkasında bulunan bir aınğı almıı saç parçasile vurdu demiştir. 
Ve olanca kuvvetile Hoca Selimin kafasına Selimi öldüren Serkisle Abdullah es 4 

indirmi§tir. Selim bir darbe ile yere düş -
müştür. Sesini çıkannamuı için Abdullah 
ta eline geçen bir saç parçasını Selimin ka
fa~ına incfomi~tir. Selim bu sopa ve eaç 

Yunar ısta.na kuzu 
gönderilecek 

Yunan hükômetinin koy
duğu memnuiyet kaldırıldı 

Yunan hük6metinin Türkiyeclen 
Y unanil!ltana kuzu ithalini menettiği 
haber alınmış ve Türkofis ba,şkanlığı 
derhal keyfiyeti tahkik ederek Atina 
ticaret ataşemizi Yunan hükumeti nez
dinde icap eden tetebbüsatta bulun -
mıya memur etmi"ir. 

Atina ticaret alflfemizin son Türk 
Yunan anla~maaına istinaden yaptı· 

ğı şifahi ve tahriri te~ebbüsler netice -
sinde Yunanistana kuzu ithali mem -
nuiyeti ka1dmlm1ftır. 

Bu itibar1a Türkiyedcn gidecek kuzu
ların Yunanistana ithaline hiç bir ma
ni kalmadığı gibi bundan sonra da Yu
nanistanın Türkiyedcn daha fazla kuzu 
ithalatı yapacağı tahmin edilmekte
dir. 

mekçilerin S1hhiye ruhsatiyeleri 

rarkeştirler. Dün polislerden mütemadiye~ 
earar istemişler, hatta bir aralık kendileıi• 
ne esrar verilmediği için §iki.yet edeceli 
kadar yüzsüzlük te göstermi§lerdir. 

Müslümanlara 
iftar V.eren 
Hıristigan 
Türklüğü tahkir etmekten suçlu 

Çengelköylü Flomen adlı kadının du· 
l'll§masına ikinci ceza mahkemesinde 
devam edilmi~tir . 

Müdafaa şahidi olarak dinlenen aiti 
kişi Flomenin hayırperver bir kadın 
olduğunu ve Türkleri sevdiğini, Ra .. 
mazan günlerinde evinde iftar sofra• 
ları tertip ettiğini söylemişlerdir. 

Müddeiumumi suçlunun beraetini 
talep etmiştir. Mahkeme kararını baş
ka bir gün verecektir. 

Beyoğlu Fransız 
Tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bu akşam 20,45 te 

Zozo DaJınasla bergin ayakları ke~ilmiş, sonra da 
Jan Gronberg ölmüştür. Bu kaza hak
kında müddeiumumilikte tahkikat' 
yapılmaktadır. İstanbul belediyesi içinde süt satışı 

l , ·eya imalat yapılmıyan inek ahırları -
nm hafta ruhsatiyeıine tabi tutulmı • 
yacağı hakkmda bir karar vermifti. Nöbetçi 

Eczaneler 
İı1ı1nbul Belediımi 

~ehir1i'yatrosu 

ŞiRiN 
TEYZE 

Tepebaşı Şehir 

Tiyatrosunda 
Bu 

Ditçi ve Eczacı Mektebinin eski müdürü doktor Server Hilminin Mer -
kezefendideki mezarında ölümünün yıldönümü münasebetiyle dün bir ih
tifal yapılmıttır. 

ihtifale Üniversite prof e1>örleri ile Ditçi ve Eczacı Mektebi talebeleri İf
tirak ctmif, kabre bir çok çelenkler konmuştur. Cerrahi profesörü doktor 
Ziya Cemal tarafından kabrin başında bir nutuk ıöylenmi,, profesör, dok
tor Server Hilminin di~çilik alemindeyaptığı hizmetlerden bahsedilmittir. 

Bundan sonra doktor Suat lsmail, Orhan, talebeden Ihsan Enver ve 
Mustafa tarafından da söylevler söylenmiş, merhum hakkındakj şükran 
ve sevgi hisleri bir kere daha izhar edilmiştir. 

Bu gece nöbetçi olan e-czaneler tun -

lardır: 

İıtaııbul cibetindelııiler : 
Aksarayda: (Şeref). Alemdaıda: (Ali 
Rıza). Bakırköyünde: (Hilal}. Beya -

zıtta: (Asador Vahram) . Eminöni.inde: 
(Salih Necati). Fenerde: (Hüsamecl -
din). Karagümrükte: (Kemal). Küçük· 

pazarda: (Necati) . Samatyada (Teofi -
loı). Şehremininde (Nazım). Şehzade· 

başında: (Üniversite) . 
Beyoilu cihetindekiler : 

Galatada: (ismet). Hasköydeı (Halk). 
Kaıımpatada: (Merkez). Sarıyerde: 

(Asaf). Şiılide (Halk). Taksimde: 
(Takeim), (Beyoğlu). 

Oıküdar, Kadıköy ve Adadakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
{Yusuf). Kadıköy Söiütlüçeşmcde: 

(Osman HulUai). Muvakkithanede: 
(Saadet). Üsküdarda Çartıboyunda : 

(ittihat). 

Bu kararın bazı yerlerde genİf bir 
şekilde tefsir edildiği görülmüş, bele -
diye yeni bir tamim yapmıya mecbur 
kalmı~tır . Bu yeni tamime göre inek 
ahırlarında süt ve ıüte müteallik mad
deler satılmakta veya imal edilmekte 
ise bu kabil ahırlar behemehal pazar 
ruhsatiyesi almıya mecbur tutulacak

lardır. 

BUGüN matinelerden başlıyarak 
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FAUST 
Tllı"kçeye çe\•iren 

Seniha· Bedrl Güknil 

İPEK Sinemasında 

2 bUyük ve son derecede gi'ızt>l film birden 

1- GİZLİ YUVA 
Heyecan ze merakla dolu bir mevzu, herkesin beğeneceği Fransızca 

sözlü bir mm. Ba!;i rollerde : 

ROBERT MONTGOMERY - MAUREN O'SULLIV AN 

2 - UNUTMA BENİ 
lSTANBUL ve ANKARA sinemalımnda senenin en çok beğenilen 

şaheseri. Baş roJlerde : 

BENJAMiNO GiGLi - MAGDA SCHNEiDER 
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Çocug"' unu öldüren anne! Fran~da bir şehrin 
. adlıye sarayını Aşk her şeyden kvvetli 

lngiltere kralı sekizinci Edvard kadına · soydular 
verilen idam cezasını affetti Hırsızlar iflerini gördükten 

sonra binayı ateşe vermek
ten de çekinmediler 

Bir lsveç prensi daha mağaza tezgahtarı· sevgilisi ile 
evlenebilmek için prenslikten istifa ediyor 

1 

...... Bundan bir jki 

yıl önce laveç icra -Mahkeme reisi karan okurken " Misis Swannı 
kanun cezalandınyor. itiraf edeyim ki şu kür

süde böyle faciaya şahit olmadım ,, demişti 

Pariı 30 mart (Huıusi) - Reuen ad • hnın torunlarından 
İiye 1arayının kasalan soyuldu ve bina da 

ateıe verildi. 
Hadlıe ıöyle cereyan etmiştir: . 
30 mart 1ababı adliye kapıcısı Collerı 

ıabahın ıaat altısında methal kapısının 

Prenı Lennart, a • 

\'amdan bir kadın -

Londra, (Husuıi) - Old Baily mah -
kemeıi reiıi, Miıis Swannı ölüme mahkUın 
eden karannı okudu. Ve sözüne fÖy}e de-
vam etti: 

- Misiı Swannı kanun cezalandırmak· 
tadır. Fakat itiraf edeyim ki fU kürsüde p

hit olduiumuz faciaların hiç biri !>unun ı 
kadar acıklı değildi... 

1 
Bu ıözler geçen aalı söylendi. Ve 2-41 

saat ıonra kral sekizinci E~vard kadını af
fetti. Bu suretle kral tahta oturduiu tarih-

Ja evlenmeie karaı 

verdiii için. lıveç 
yanındaki daireainden alt kat koridoruna' tahtı üzerindeki 
çıkhit eınada, bütün koridoru dolduran haklarmdan 
keıif bir dumanla karşılapnıştır. 

Kapıcı derhal koridora bakan odaların 
kapı ve pencerelerini açarak dumanın 
çıkmasını temin etmiıtir. :~kat yangına 
dair hiç bir ize rasgelmemıştır. 

Kapıcı bundan sonra baıkatibin odası· 

İeçmit. prenıliii bı

rakarak belendiği 

ve sevdiği kızla ev• 

lenmiıti. Hali ha · 
zırda prenr Len · 

nı açınca manidar bir kargaşalık_!• ~~r~-ı- nart, M. Bemar 
denberi ilk af kararını verdi. lapnııtır. Döşemeler kırılmış, icra ıılerı ~çın 

Buıün 32 yaıında olan Miı Swann do-\ kullanılan kaaa eritilerek açılmııtır.Aıetılen 
detto namı altındı 

}'apmakta Ye ha • kuz eene evvel banka memurlanndan birile titcleri, ve demiri eritmek için kullanılan 
evlenmif, fakat evlenirken kocuı hakkın- bir takım aletler, yerlerde durmaktadır. ,-atını kazanmak · 

· ı· h b tadır. da uzun boylu tahkikat yapmaia lüzum Kapıcı derhal vak"ayı po ıse. • er ~er-
sörmerniftir. Bilahare kocasının aileıi ef - miı, komiserler, müddeiumumı, polısler Lonc:lra pzete • 
ıadındaa kaç kiıi varıa hepsinin delirerek hidiae mahalline ıelmişlerdir. !erinin verdili ma· 
ömurlerini, timarhanelerde bitirdiklerini Mia Swann Ayni zamanda itfaiyeye de haber ve • lumata göre lıveç 
öirenmiıtir. frsiyet, Swannın koca11 üzerin- öksürmektedir. Akpmları ateı ıelmekte ~ildiii için o da biraz ıonra başlıyan yan • kralının torunlıı • 
de de ayni tesiri ıöıtermiş, zavallı kadın, ve geceleri de uyuyamamaktadn. Hayatını ıını aöndürrnüıtür. nndan biri daha prenslikten vaz ıeçmek Ü· 

daha bir ıenelik evli bile deiilken hamile tanzim ederek, kandiaini ve evladını teb • Derhal hazırlık tahkikatına baılanmış, zeredir. Bu prens 23 yaıında olan Bertil -

tur. 

olmuı, bu ıırada kocası çıldırmıı ve timar· dit eden büyük felaketi karıılamaktan l - kasadan 12000 frank çalındığı, fakat bazı 
cizdir. c1·v• hlt dir. 

haneye aevkedilmiıtir. Kısa bir zaman son- "'h"m dosyalara el sürülme ıgı, ma eme Prens Bertil, büyük babasına müracaat 
ra çocuk doimuı. adı Valeria konmuı • Swann nihayet bir aabah kanhkuıuyor. ~e:nıelerine yatınlan teminat mektuplarile ederek hali hazırda bir mağazada teqah· 

Birdenbire fazla aayıfladıiını iaaediyor h"ısse ıenetlerı"ne dokunulmadıgvı anlatılmış· B b •-
tarhk yapmakta olan Margarita ram e11. ve doktora gidiyor. Doktor derhal hük - tır. Hınızlar yandaki odada mevcut ohn 

Müıfik anne, kızının hayatını temin et- münü veriyor: . l I k ile evlenmek için müsaade iıtemiftir. Pren-
ve l"çinde yüz bin frank bu unan ası . asa· d l ı,· mek için çalışıyor. Aradan seneler ıeçiyor. - V eram 1 b ıin eevdiii luz ken isi e yaşıt ır sanıın • 
nın farkında olmadıkları için ona ır ıey b b h . .. b d p Timarhanedeki adamcağız. nihayet bir Fellket birdenbire sözünün önünde bÜ· .- dır. Babaaı ir a rıye yuz aşııı ır. renı 

B 1 d d Yapmamıclardır. - .. ) M . b" k ld b . tanı•mak ıun ölüyor... u ııra ar a yavıu ört ya • tün acılıiı ile peyda oluyor. Evvela çocu • '" l ld - i e argarıta ır aç yı an en y -

Tahkikat neticesinde an aşı ıgına gore 
11na ıelmiı bulunuyor ve ölümün ne ol - ıvuna haıtalıg"ı a .. Jaması muhtemel, ıon - 1 ta ve birbirini ıevmektedirler. Prenı Ber• 

' s· hırsızlar kasanın bulunduiu odayı evıre • 
duiunu artık anlıyor. O ııralarda anneıl ra da hem kendi.ini tedavi ettirecek ve · k ht r til iki sene önce, İsveç veliahti olan baba-

den iyice tetkik ederek apısına ana . . a hastalanıyor. Hastahaneye kaldmlacaiı ıı· hem de çocuğunu hüyütecek parayı bu ha- 1 K l sına müracaat ederek. evlenmealne müıaa-
uydurmak için tecrübeler yapmış ar. 1 ı • . . . . . b . 

rada, yavru: lile naaıl kazanacak) d ki" . k rt )ardır de etmesını rıca etmıı, fakat velıaht u rı· 
. din balmumun an ıe mı çı a mıı · . . . . . - Anneciğim diyor. Babam lıastaha • Valerie aözleri yaılı annesinin halıne · d · k b ) tm t B b 1 rde en 

• Binaya topraia yakın olan emır pa~ • ,cayı .. a u e ~mış ı. v .u. gı ı ıı e 
nede öldü, orası çok fena yer, ıen de öle • bakıyor ve boynunu bükerek: maklıklı bir pencereden ıirmişler, ve kı • ıon ıoz krala aıt olduıu ıçın prena de k~ala 
celuen beni de beraber al... Ne oluraunl - Annecigvim d11" or. ben .. na dört le• k ·c1 ·· · k ) as hat 

Htli olmayan bir kapıdan yukarı orı ora muracaat etmış, ra , ıenç prenM n ı Hasta anne yavruıunun ipek ıaçlarını ne evvel ıöylemiıtim. Eğer öleceksen be- 1 k ı M M 
Çıkmıılar, beraberlerinde, cürü tü çı ar • ederek her ıeyden önce iki yı lı arı•· ıöiıüne b .. tmyor. Babasız, vuıtuız ıe· ni de beraber aötür. Sensiz yacAyamıya • l d · d L 1 

• ~ mamak için, ıilteler, pencere er en :zıya rit ile konuımamasını iıtemiıı o a ou yo -nelerce büyüttüiü evlldının yüzüne bakı - cağımı pekila bilinin. ·· l · 
sızmaması için ıiyah örtüler cötürmuı er. da harekete IÖz verrnİfb. 

Jor. Ve 9ocuk ölüyor. Ka1anın etrafını ee• venniyen maddelerle Genç prenı ıözünü tutarak iki yıl ıevıi-

tan ıonra büyük babasının Niste bulunma-
,ıından istifade ederek oraya gitmiş. 'e ev-
lenmesi için yeniden müsaade istemiııtir. 

, Netice malum olmamakla beraber İsvcg 
kralının maiyeti erkanından biri Londra 
gazetelerinden birine: 

- Galiba prensin arzusu yerine gdmi• 
1"ecek1 demiıtir. 

Hadise, gazeteciler muhitinde yayılır 

yayılmaz, hepsi de prensi görüp '\ aziyeti 
anlamak istemişlerse de prens, büyiik ba· 
bumdan aldığı cevap hakkında bir şey 
,IÖylememit. yalnız Pariste atasena' al ol • 
,duiunu ve büyük babasını görmeğe gel • 
dijini anlatmakla iktifa etmiştir. 

Prens Margarita ile izdivacına dair so
rulan ıuale cevap olarak: 

- Mis Marsarita ile çok iyi ahbabız. 

fakat kendiaini bir hayli zamandanberi 
.ıörmüyorutn. Bildiğime göre İıtokholm .. 
dadır, demiıtir. 

Prenıin avam ıımfına geçmek için ha • 
,zırlanıp hazırlanmadıjı ve bu yolda bir 
karar verip vermediği henüz belli değildir. 

Fakat iki senç aruındaki sevgi bağının 

eon derece kuvvetli olduğunu bilenler ya
kında prenıin prenalikten vaz geçmeye 
mecbur olacağını aöylemektedirler. 

- Ben yine ıelecejim, diyor. Annen Misiı Swann derhal mahkemeye veri • dd 'h b ld k 
1armıı1ardır. ,aile görüpnemiı, mü et nı ayet u u • ~i ~m~a~rabph~deb~J liyo~ •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İçeriye cumarteai akıamından ıirip ıc -Ve anne, haıtaneden çabuk çıkıp Reiı ıoruyor: 1 ·· 

Prensin ıevıilisi 

ceyi bodrum katında geçirmiş er, pazar gu-•vladının yanına seliyor. Yine çah,ıyor ve - Suçlu mu1Un, suçsuz mu) · ı · · 
nü meydana çıkmamışlar ve önce ıı erım yavruıuna bakmakta da devam ediyor. - Suçluyum... d Baİagını /stanbulda geçir•n 

Birmanyalı ziraat müsteşarı 
rahatca aördükten ıonra, aletlerini • mey-Valerie •ekiz Y•ıına basıyor. Fakat ma- lnıiliz kanunları, lı:endi kendisini "'" • L 

dana bırakarak sfrdikleri kapıdan aaçıp dam Swann artık çalı-mıyacalı: derecede metlqr altında bırakanları aff~memek ı · d 
,._. .,. • ~tmiıler, bu 11rada bütün iz en orta an yorıundur. Tek bapna çalıpm kwnı bu tedir. Ve heyeti hakime, derin bir teeuür ı 

Bir müddettenheri tehrimizde bu
lunan Birmanya orman ve ziraat ne· 

zareti müsteşarı Lav Tim Ma ile zev· 
ceıi T o Mia Tim dün öğleJen ıonra 

ıazetecilere bir çay ziyafeti vermitler· 

• • •• 4 • ıilmek için, d6tcme ve doıya ara ateı ver· 7.,a kadar ıetirmiı, ona mes'ut bir iıtik - ıçınde kadını olUme mahkum edl}'or. k k. · 1 d" 
L-J h la ) 1 me ten çe ınmemıı er ır. 
- azır maia ça ıpnııtır. Sene eri hep Kral Sekizinci Edvardın bayatını baiıı· · Müthiı bir para vurmak ümidinde olan 
fedakarlıkla ıeçmit bin hir mahrumiyete ladıiı kadın iıte bu evllt katili bedbaht le. b"l d''-1 · · · 

haydutlar açılacak asayı ı me IA erı ıçın katlanarak kocaıının bir tek yadiıarını annedir. Fakat acaba ciierlerindeki mel'un lı: 1 
büyütmek için elinden ıeleni yapmııtır. hastalık kralın ıöıterdiii merhameti ıöa -

Fakat Swann farkında olmadan bir H - terecek mi) Hayır, kadının pek az ömrü 
nedenberi mütemadiyen zayıflamakta, ve vardır. 

«;ÖNÜL iSLE·Rı 
EtJ/enmeden 
Evvel 
Baıkalarını 
Seven Gençler 

« 18 yaıında bir kızım. 20 yaımda 
bir ıenci seviyorum. Bu aençle nipn • 
lanmak üzereyİL Fakat bu sırada, ben
den evvel tanıdıiı bir kızdan bir mek -
bap ahyor. Kız bu mektupta benimle Pi
pnlanmak üzere olduiunu haber aldı
İJnı, fakat buna müsaade etmiyeceiini 
.ö7lüyor ve ltendiıile nipnlanmuını 

telı:lif ediyor. Bu tehdit Üzerine endi -
lim ıenç benden muvakkaten aynlma· 
ınaja. ve kızla bir müddet nipnlı ıibi 

:PPdıktan aonra benimle birlepneie 
•anr Yeriyor. Bu karannı da bana teb
lil ediyor. Bunun üzerine ıoaşmyorum, 

Uıanmak istemiyorum, maksadını anla
madım, beni tenvir eder misiniz) 

lstanbul: Ha. Ne. 

Kımm, hu aenç seni sevmedm eYYel 
~atadti'I )usla aamİmİyette çok ileri ıit· 
mit ollıc:u. Bellli de kızı izdiv~ ... adi ile 
alda:mlf olacalt. Sonra da onu bll'akıp 
sizinle aitanlanmaia tqebbüs elmİf ola
c:alt. Tabii bii:ün hayalini, bütün istik
lıalini t•hliJ.eye koyarak bu gence Ü • 

mit ltailıyan birinci luz onun bet lııal'e-

kelini affedemez. Elinde erkeii tehdit 
edecek veaikalar da mevcut olsa ıe • 
l'ektir ki, erkek, onunla nipnlanmak 
mecburiyetini duyu7or. Şu halde bence 
IMı sence pvenilemu. Sizinle evlenme
ie razı oba bile )'arua aizi fena vaziye
te dütürec:elı bir çok lııatalan meydana 
çakabilir. Binaenal971a onu aiz recldedi • 
llİa:, daha iyi olur. 

* Üsküdarda Fikret: 
Gali konllflllafa .. lüzum .ar. Aile

m. sisli kon......- muhalif olahilir, 
fakat eYl-.ı.U. itina etmez. Ma • 
dem ki HYdiiinôı ıenç laa7abnı kazanı
yor, Pli ko11Uf11'11Q11l mahzwlanndan 
INabaedenk evJenmeie t.,.bbia etmeai
ni IÖ)'leyiniz. H .. lau auretle onu im • 
tilaan da etmiı o ......... 

* Sivasta S. M. T.: 
Neye utarnyoraunm. Kadına resmen 

istemekte utanacak bir fe)' aörmÜ)'orum. 
Birisini aönderip keadiaile evlenmek ia • 
tediiinizi bildiriniz, meaele balleclilebilir. 

* Hasltöyde Naim: 
Kız sizinle evlenmeje razı İle ailesi • 

ni dinlemeie mechur dejildir. Niüh dai
resine ıider, nikihlanacaiınızı bildirir -
ıiniz. Yalnız kızın ] 8 )'atmı s~it ol
ması prttw. 

TEYZE 

ufak hir para ile iktifaya mecbur • mış -

tardır. 

1 
dir. 

1 
yeni Neşriyat Henüz yeni evlenmit olan müıte • 

pr, refikaıiyle beraber balayı aeyaha
'-K-ül-tür-. _H_aft_uı--~B-u-:h-a~ft-a~lık:--e~d-,eb:-:i .. ya~t. tine çıkmif ve bu aralık lıtanbula da 

ıanat ve fikir mecmuasının 12 inci sayısı uiramıştır. Mes'ut çift İstanbula hay-
zenıin mündericatla çıkmııtır. Bu sayıda ran kaldıklarını ve ilk fırsatta memle
Muıtafa Şekip, Peyami Safa, Münir Se -

F ·d M ketimize tekrar gelerek çok miaafir -rim, Enver Ziya, M. en un, · 
Rcıit Öymen, Fazlı Hüsnü, Ahmet perver olduklarını gördükleri asil 
Rahmi, F. Çiçekçi oğlu, Muzaffer Say - Türkler arasında uzun müddet kal • 
man, Şerif HulCiainin makale, müaahabe mak istediklerini söylemişlerdir. 
ve ıiirleri ile Thomas Mannın romanı var- Misafirler şehrin muhtelif yerlerini, 

dır. t t.:.• müzeleri, camileri, sarayları gezmişler Kapital'dan HülUalar - nı>aniyet a.ı • 
taphaneıi neıriyatmdandır. Kari Marxın ve çok beğenmişlerdir· 
baılıca eıeri olan Kapitalin emtift baheinin Bu gezintileri esnasında, bayan 
hülaaaııdır. Kerim Sadi hülasayı kitabın al· T 0 Mia Timin garip ıaç tuvaleti bil -
manca metninden yapmıştır. Kitapta ay - hassa herkesin nazarı dikkatini celbet-
rıca oriıinal reıimler vardır. mittir. 

Mukaddes Orduıilı - lnsarıiyet ki - Filhakika, bir sarık teklinde sarılan 
taphaneıi n;ıriyatındandır. Bu kitapta Ke· l b 

ve tedrici bir surette ince en u aaç • rim Sadi İstanbul üniveraitesi profesörle -
rinden, Kesler Noymark, Röpke, Rüıtov, }arın uzaktan görünÜfÜ, son zaman -
lbrahim Fazıl ve Ali Fuada M"rkeizmi an- larda bazı kadın hatlarında görülen 
lamadan baltaladıkları için hücum eotmek- yeni şapka modellerini andırmakta • 

tedir. 
İt iiriir Ken- Jüriir - Orhan Selimin 

ıon çıkan kitabıdır. Kitabı bastıran yaz -
dıiı mukaddemede Nazım Hikmete yapı· 
lan hücumlara çevap veriyor. Suavinin 
yaptıit ıüzel bir kapak içinde neıredi) -

dır. 

Birmanyalı çiftin lıtanbula hasret

tikleri müddet bitmiftir. Buıün de 
,ehrimizin henüz görmedikleri yerle· 

rini görecekler ve yarın Ankaraya ha

reket edeceklerdir. 

karı Birmanya merkezi Rangun, aşa• 

iı Birmanyanm merkezi ise Mandele1, 

tchirleridir. 

Parlamento 98 azalıdır. Kadınlara 
da rey hakkı verilmiftir. Birmanyanın 
ancak 4 nazırı vardır: 

Dahiliye, maarif ,maliye, orman ve 

ziraat nazırları. Devletin diğer idari 

te~kkülleri tamamiyl~ lngilizlerin o
lindedir . 

Birmanya ahalisinin yüzde altmı~i 
okuyup yazma bilir. Bu va~iyet diğer 
hiç bir müstemlekede görünmez . 

mittir. 
Gençlik Martı - Şimdiye kadar Öz

leyiş, Suna, aynlık ıibi eserlerile kendini 
tanıtmıı olan ıenç musiki sanatkinmız 

Necip Celil, BedriMoyan ve Hikmet Er -
tezin müıtereken yazdıkları gençlik mar -
ıım beıtelemiıı ve notayı riya~ya çıkar-

Resmimiz misafirleri yanyana Kadıköy su tarifesi ibka edildi 
göstermektedir. 

SON POSTA - Birmanya Hindi Kadıköy Su Şirketinin :3 nylık t.ui .. 

Çininin bir parçası olup lngiliz müs- fesini tesbit edecek olan komisyon, 
temlekesidir. Nüfusu ];3 milyondan dün saat 13 de Metrohanmcla toplan· 

biraz fazladır. Arazisinin mühim bir mıf, fakat tarifede şimdilik bir deği • 
mııtır. kıımı dağlar, ormanlar, çöll~rden mü- fiklik yapmak lüzumu görmemiştir. Talebe birliiine ittihaf edilen bu marı 1 1 

•e-kkildir. B~lıca istihsa madde eri; . s· k . .f k · 
gençler arasında söylenerek esasen tamt· >piTr-ı"nç -'ker kamııııı, pamuk ve tütün- Elektrık ~ır 1 ~tıdetarıMe omhısyo~~ 
mağa ba~lanml§tı. • y- T d b ·· t ) etro amma 

Bize çok güzel bir musiki eseri daha dür. Memleket, yukarı ve 8f8Sl Bir - a ugun aaa • 
veren l':ec;ip Celili tebrik ederiz. manya olmak üzere ikiye ayrıbr. Yu- toplanacaktır. 
Yeni neıri) at 





so 

Son Postanın T efrika11: 7 

- Ooooh 1 Sallaaaan ... PulldaAfın . . . 
Kara oğlaaaan 1 ••• 

" Tarihi tefrika ,, • o. 4 "\AZAN: KADiRCAN Kafh 

Kimse, Türklerle harbetmeye, düşman-
lığını kazanmaya cesaret edemiyordu Futbol turnuvasına şimdi- Bu sefer etraftan bir ıürü b*fka 

Fakat artık tahammülü kalmamıı- aürüyor, bunu bir tarafla o1arak boz· den 15 millet kaydedildi mahalle çocukları .~op~nıp .gelmitler, 

Ya&an: Oaman Cemal 

saat önce o sarhoş herif, bu çocuğu o
radan kovarken ona karşı kendi yüre
gi neden o kadar titremif ' e timdi hiı
Ji neye titriyordu? 

ta. Sık &ak Akclmide Wr..,. bir 1 v •• 

1
.. sarhoşun salıncak uzerındekı bu mas· 

manın uyıun oımıyacaamı soyu • b laklan bhbhalula yrec1· y·· üd"kl · ı la 
kaç ..-inia ..,........, kwean • yordu. BaskıDlar Ye diier küçük On birinci Berlin olimpiyat müsabaka - la ra . nı • ıyor-J ur .. u Crı yo.un orta rına ~oğ-
lar tarafında ,.bleaap atiall . 1 1 . . t ""l lıall--1" larmın futbol turnuvasına '<>n he§ millet rclı. Bir arahlt, çocukJara f&yle b.iar- ru bir donemeç yen vardı. Burası uze-

meae e er ıae aıyaıe yon e caı- . . _ı. • • k t fi l l " ··1·· k 1 b' d dflli ....... ..,...... 11aa..1r· V I T . N" • ~· . . kaydedilrmştır. m · rı sı a an ar a ortu u a.mca ır u-

_.
.!L •

1 
• _._ L:.. L!......L..• 1 Le· ebı inb. ıtekun rayetro Zeno ııı Bunlar, Bulganstan, E.stonya, Fenlan- - Ulan hanım evl&tluı, defolun va köşesiydi. Yanındaki biitün kadın • .-ı enn ... ~ -..a ••· bö lelikle ·· tba ecliLn · d le · iti I b" hal __._. ~ ., or 1 lf, ev tın diya, Molanda, Hindis'tan. Japonya, Nor- bakayım on.dan ne ftl' burada hokka- ve çocuklar orayı dönüp te ortadan 

tına J • ır .--ı#GI • t«efi kurtuılmtftı. vcç. Awaturya, Pern, Polo .. ya, Portogal, bu mı oynuyor> kayboldukları zaman uzunca boylu, 
1c bllıa Mutafa P.,. eiz -.Wı: İsveç, Macaristan, Amerika, Almanyadır. Çoc.iun biri: esmerce kız yanındakilere: 

_ 
3 

_ - Vetwdikliler ..-hetieyi 7.aten Daha ~i~ çok miUetterin htbol tuY-ııu· - HokbhM delil. c:anbaz oynu- - Ay ay dedi, tarağtm düşm\.İ!f, 
J..._ -l--J Bo ,__1 ı.. valanna qtırnk ~deceldHi mulıatkaktır. • d' d'" l · d k Bi T U9Zlll~nııtr.. llD••lf o ... ar aı- . yort şım ı onu uze teyım er en ~urada 

r oplallb Vt ...... ıe onlar kuvwtti olduklan " Mae Ytlzme şamp1yentan _ Gelinem 0 ,.,_ eenin ait.ilenin düşürmüşüm, dönüp alayımı 
O sün aaray a.luaunda MIJll ltir çan.ak i.teciild.rl saman wlaede 1932 Los Anceloa olıınpiyadında yiiz- ehrahını..... Birden geriye dondü ve d~nemeçi 

kalabalık vardı, kınam H1:Wı , dinliyorlar aı? me musahakalanna işliral.: eden Ameri - Çocuklar hep birden: geçer geçmez Hasanla yüzyilze geldi. 
mavi talYarh ve aarı palMlçhl Boa- Diye Mrh- Sonra 9küne :fU -,e • kalı yüzucülerden on ~ki yaşında Ma'ri Hasan kıpkırmızı oldu, dili tutuldu. 
tancıbatı • ..&a sola -iııler -.ı- k"ld d --=· Rergerdıen ~a lMtgune kadaT yeplbn - Atma camlar beyliktiıl Hiç bir şey söyliyemeyecekti. Fakat 

-• ·-v-·, ı e evalB ~.... · e m·· b L 1 ıL Deyince herif .U--Ln üzerinden l"ft-vesirlerle la chı la k yur:m uaa *"* art.- eh gMÇ -.ı2l ,.. - •-.s• .- kız ondan cesur çıktı· 
on rm • • nnı al'f•· - Papanın yıllanlanberi IHri.ti • )'ilan Japon yüzücülerinden on bir ,ya11an- cultlara bir araba ltiifür daha aavunlult- Aff d . . d~' be . d" 

l170rdu. yan de-.ldlerini birlefti~ ü~en. daki Niti de Berlin olimpiyatlanna ha - tan 90Dra .ı.naıiuı yanıbatmdan elin- b - k e ersğınız, dü-~, :ı .. ~ şım 
1 

S 1 k 1
1.11. ·•- L..!>-11_ • k ..ı.. ..ıı_~._ . uracı ta tara ımı 'i" .. nn""tı'um gör ırma ı a ••••r ft aamur KUl"K- mıze saldırtmak ntediiini clayuyo • zırlanma tadırlar. CK: ~ biıu ilerideki mulak.tan au .. . .. ' -

ler içınde, bellerinde altın saplı han- uz. Daha öne~ de muahed-eyı'" •ırttık Ayrıca dokuz yatında harikulfid,,. bir doldu,... aidıla on bet on alt& y&f- dunÜ%G~u}ed. ~.ı ••.. ~ ·· ·· ·· 1 i ·ı· B Si d · · d k" .. _L. - orm ım nercae dO•Urdunuz) 
çeri rile sadrazam Sokullu Mehmet •an olmadı mı? ikinci Muradın kral yuzucu o. an . ngı ız . e~ty o ısmm c ı Jannda aimaiy-• bir aeac:i kınnın ya- f . • T 

Pa
&A • T '~l M t f p· l Lıc:cd• 'i. ., v h lcız da olımpıyatlara ıştırak edecektır. kası~_._8 ·-ldı· - şte, ışte buralarda, •u bet OD a. 
r-• vezır ı..a a uı a a ve ıya e ııı. ısı 11 e yaptıgt mua ede on tun )a · .. . . naa - • d1mlık yerde! 

Pa,alarl~ derya kaptanı Müezzi~ - bıle sürmedi. Papanın vekili kardi - POf1 hımcd~ı ~ haz~ıuyor - Gel beraber 1&lianalım H()fb- ikisi birden yerlere bakınırlarken 
zade Alı Pap, Pertev Pata ve dı • nal Sczarini, lncil üzeri.ne el basıla- Loa A~celos elnnpıyad1nda 00~ b~r dem bacıl kız yine sordu: 
v 1 • ld"l _,_ • . .. muvaffakıyet kazanan Japon bliniciıen. v_ bi__.__ •ıL· • L 1 __ ._ l ger erı ge ı er. l'ax verılen yemmı bozmanın günah . . . . . . rı.ız n1C11 auunıp s:urtu acag o - - Sız beni tanıdınız mı} 

B 1 b 
. d Berlın olımpıyatluı lÇın Japonyadakı hd • d f'~'-- --L- L _ _J__ k 1 

un arın epsı e uzun zaman değil, .sevap oldug"'unu söyledi Sul- 1 ki b"t" ·-1 d" J b" .. 1 . \l. auat -aavv ona o IUlOIU' • 
1 aan -• zır ı arı ı armı;ıocr ar. apon ın1e1 en o- ._. -•L L--.:Z..-- L __ 

leylerbeyliklerde, kaptan paplık - tan Muradın tahtını 14 yatındaki limpi)at müsabakalarının yapılacağı sa • nl•fb ~• aTIUll ----~· ruz.bca aal
larda bulunmuf, tecrübeli adamlar- oğluna bırakarak Maniaaya çekili- hada idman edehilınek için Sonos vapurile ]anan •1~ kuvvettJle ayaklan 
dı. §İni fırsat bilerek aralarıada toplan· Mugı\,> aya hareke't etmişlerdir. ydden kesıldı ~ aonra kız alt~, olan-

Seyhislim Ebussuut Efendi de ge- dılar ve memleketimize hücum etti- fenarbahçe bu akşam Ankarara ~ k~vvet ve :;:.ıgıfla ~--~:._r•!.~nuoln 
lince meclis tamam olmu1tu ler "di u:ıcnne yuvar · e8ti TI1&111 DU& -

p d" h b t ı t ld • ld · tı yor muf, kmn yeldimıeeinin yakaaı bat-
- ~ ıı~ k ~ op ~n ıyad et.~ u- Bu ıözler herkeıi heyecana ge _ Ankarada iki müsabaka yapacak olan tah af8ia yırtılmıf, herifin dud.iı pat-

- Tanıyacak. gibi oluyoruml 
- Nereden tanıyorsunuz) 
- Çocukken bir bayram günü .. 
- Tamam tamam ... Araba ile ... 

Kahtan eye gitmiştik t 
- Hani arabamızda bir de darbuka

cı abla vardı 1 
- Bize sazdan birer de küllh yap-gu uzere a eı ar aıın an nyaset · • • Fenerbah,. .. tabmt ba akş·- '"' ·nltaraya l ~iL..-! d!--L•~ · '- · •_..ı_ 

d
. d tınntfti. """ -.. I"' amlf, ~. ınauen aıynıt ıçıllQC 

e yor u. hareket 'edecek. tık maçı da ctllNlrtesi .gü- kalmıfb. tlrmıftı f 
Derya kaptanı, Venediklilerin çe· Ebuaauut Efendi bir fetva ver • nü gençler bit-ıiğüe oymyacaktw. H .6 k bald d h d Artık tarak aramayı falan unutmut-

l 
. . erı n arısı, ızı ve a a ora a 

virdikleri dalavereleri, Malta kor • di. (1) kincı ve son maç pazar günü Çankaya b"l . h . .. .. lar, bu bir~ 8ÖZclen IOllfa dönemeçe 
h t t h lif b

. L la 
1 

ı mern nesı varsa ~psı oraya uşuş- k f la L --•--
sanlarının yaptıklarını ve devletin veya u a mu te ır taıı;;ım yapı a • .. .. . . gelmiflcrdi; artı az 1r>onuşmlll&llU' • 

Sonunda ıu karar alındı: caktır. tu .. ; ote taraftan .kızm&n bu hal·ı·nı dı. 
can damarı olan Mısır - lıtanbul yo- K f,, d •. d • L...a k 1 b dol ba 
1 

. V _..1·• b' -'• • .. ...1 ·1---'•- a ııe e uç ı arecı ve on üç futb lcu .goren ~·çat l ı ır IDBCI cı goz· xd .. .. l . d' 1 .. unun emnıyette olmadıa·ını anlattı encuıse it' caÇ& coa..enMK;CIK vw d 
0 

1 . fal t "bi _ 1_. _._ __ L ı,_ VD e yuruyen er tım ı on arı gore· . var ır. erı &fi l'I -ır-uu-f ~ ..uyup ki d" 
Lala Mustafa Pata ile Piıale Pa- Kıbrıs adası konanlara yatakhk va- henüz yerden kalkmaya uğraşan herife ce ~. ı. 

f& ve Müezzinzade Ali Pata eskisi zif eıi cördüiüadea ve bunlara Ve- 1 alabildiğine tokatları. tekmeleri indir- · 
d:•-ı •-- Bir Dok~n - Naııl oldu Cla biribiriınizi unut-

ıibi hemen harbe baılamak lizım ne 1& in=ır- enrel oLaaGddarmd&a, iW'll ._ meje bafladı. Kepazelik artık ayyuka 
ıeldiğini, Kıbnı üzerine cidilmeai • "fürk kıyılarile Türk pmileriııin em· GUnltik Cuma çıkıyordu. Tam bu aralık orayı kup· mamışız t 
ni söylediler. Fakat henüz ik_ .. , ön· niyetini temia el1Dek .._..bu.-.. Noa•-nn...1-n (*) tan k:al-b=hiın arasından Huan orta- - Yine uaut~I 

T • .,. u. .1...1. l le L-- 1.-__ L - Allahaunarladık 1 
ce Türk ordu ve donanma1t Matta nın teılimi "Ye t.a suretle iki dedet ya et-. e iy: .,.. manzarayı •~ ~-'- ·b· ·ı ·· k - Güle .. amma timdi nerede o-
muhaaarasında muvaffak olamamı•, •raaında bir harp olmuma meydan IMlfll ı aı eye ac:;.terere : :r ~ turuyorsunuz~ 
orada büyük zayiat vermekle bera _ verilmemesi bildirilecekti. - Görüyonunuz ya, dedi; demin, . . . . 

b T 
biç bir keıbehatim hiç bir günahım - Befıktafta. · · Llkin bia bir hafta 

er, urtıUt reiı te yaralanarak öl - 1570 yılı L-hanncla M-:ı..-ut ~-. Ck ' ı 1 M tfl _...._.. lııir .. • ' L.--.ı- · ~ n_1u b' L- -L---ua anm r- yokken bba waba 9Özlerle beni bura- DWlMMI .mıann&. · · D91A1 ır _,, __,..,, 
müıtü. Sokullu Mehmet Pap her VUf (2) v-... edi•e annderildı". ha 'M ........... h J .... b -L--f -- .. •- LL ._~ dan koYan herifin halinil Demin o be- llOhra yane uraya ç.....-. 
iti ölçerek ve tartarak yapan, ileri- . Pil ... - ıMil...a .ad... K 1---L ka.e • dönd.:• :1-..:..1-. 

V dk t 
L- 11.-Llıf L- ~ _.._ J • . ~''- 1L.... • a.ı-L -ı· b____. .... _ ko---L-n L--a·. ız, .mı cn:a yı u, u•nua 

yi dütünen ve gören bir adamdı. ene ı sena oıu ua u:sa11 .. r • - ...: ... • -• -· •• unıumn vana: uan e- 1.-....1..Jr.. el f lıald faW. Wr (I .. •) ailp'dô• v-.. - Haydi defol oradan. siz hepiniz yürüyen ailesine bafandan Çlwyqaa 

Kıbrısta da, Maltada olduiu pbi ele !••ın a ena e • ' mlta • ._... iıl 1M *"'* .... _. bir ( ..... ) 90,_uzı küçilk tarait p.eıerek: 
bir teY seçmemuiadm pki•iror • kere,e bi~ ... ~ sörmedea kabat ..,_at • Ml)luaq .... M .... _. Demifti. Hal.ki ~e tördünüıt: - Buldum buldum, tarağı bulchuftl 
du. Bu ite sirilecekae her ihtimali etm'7eceiinı bıldirtJt .. 1 r -. · --'ıııit lak i ,_ o· ba.. ba.. it- ya L.....-•-11_ ,.... ,.. sa Pli - O kendiıi ( ... ) soyunun en ha· ıye gıra gıra ""Y ••• a umt-• 

de dütünerek en ince noktalarma ka.. ı.:i devlet arasında arp ilan edil- - ....... b ....... lıııa.... .... lisiym~l dı. 
dar hazırlıklı bulunmak gerekti. mi! bulunuyordu. ..._ •l'dlam • ••'- Olaa ._. Hnaıun bu eözünü clu-nlar hey- Hasan o hafta ayni yerde çocukluk z l ... • R'f'k etait. J -· .. _~ 

aten yı lardanberi prek padi • BuJaal Veaeclildilmtirkiitwaif, ra- 1 _ •• wlMi •mit~. retle onu ıiiftl'lerken umnea boylu, kardeti. baynun arbdafl kızla Ud msıa 
tah, ve gerek dijer nzirler Kıbna hatlannı bçiitauftl. Fakat aninea z _ T......_ illerde it« --••. esmerce kız yanındakilerin kulak.len· daha kısaca gftrii~blldi. Fakat bu 15-
üzerine gidilmuini istedikleri hal .. biriıi vardı ki o ela Papa betinci Pf nlfıM:ı hldiii Jirinden ko•--· na bir ,eyler ft.ddadı. Sonra içten ge- rüfmeler, on yıl 8nceki fkkidgftndahalilk ~:-
de Sokullu Mehmet Pap bunun önü- idi. J - Hnu:llia ~ &nal.p bql .W. lett bir aülümeeme ile Huaftfl tülüm-- ram g<>rütme1erinden pt e .,.,. 
ne geçmiıti. Ç6nkü Maltadald mu. ._... Wır meyil ... cıa ~i. ka türlü olmadı. Hasan ona yine: 
vaffakiyetaizlilin üıtiinden çok bir .~itel Giıliyeri, mütaau.~ l>ir '!l°· 4 - Hı..- h•raı Ws .._,......, * - Öyle d~l mi kardeşim 1 
zaman reçmemiıti. Zaten onla Ma- mıniken papazıydı. BoloDJı, Pavı ve Wll ... ...._"net~~ Gün batıp ay doğarken, dönü,te, Diye hitap etti; kız da ona: 
caristan ve TranıilYanyada harL-. Panada ilahiyat tahsil etmiıti. Sert 5 - Kulandıiı zaman,arda lüzumun- Hasan uzunca boylu, esmerce kı:z aile- - Öyle kardeşim! 

o.: b · 1 dan fazla ahla'kaızlılt ve fenahia kar • 
diyordu. Awlbırya imparatoru taw ıat i, inatçı ~ir tabiati Y~dı. Dia 

11 
meylini amYıyoı. sinitı kırk, elli adım kadar gerisinden Diye cevap verdi. Yani bundan tam 

Maksim1iyan ile ancak 1588 yılı !U· .upuaa her feJI JaplJOr, cınayeder- Bir hastanede a'tb ay fiddedi bh teda- ağır ağır, vakur vUur, yürüyor; uzun- on yıl önceki bayram vazİ.}etinde esas· 
batında ıulb İmza edilebilmiıtl. On- den ~ile çekinmiyordu. Buaclaa & vi aördii. Şimdi muntaum l:tir idare ca boylu, esmerce kız ela ikide bir ge- h bir deiişiklik görünmedi. O zaman
dan sonra Arabistanda çıkan bir layı önce <:om. •• claı.a aoara Pw • altında havatmı '9Çiriyor. riye dönüp keadiıini aüdyordll. Kıtın ki çocukça iıtatüko, pek u, belli belir· 
lc:arsaplık İM heniz hllbütln bu. gamcla -.ri .. yae meaurlaju yap- Aziz kaıi!erim, eroin diMal hlereleıri- şimdi en çok merakını uyandıran şey aiz iıtianalarla aynen muhafaza edildi. 
tırılmıı degwildi. ti- ( ıAMD• var) ni harap ecl~n ve sonunda c:İbnet ppan ..-..ıun yeni luya(etitdi Yalnız kız ikinci gör~mede Hasana 

bu zehir tehlikelidir. k L! L k L L __ _J_ • bu • f' 
Li)a Mustllfa Pa- ı"le Pı·yale Pa-

1 
) p 

1 
Bu çocu iıU üç saat önceır.i ıyaıe- gelecek banacws yme raya mıaa ır 

:r- ( 0 Şak bu fetvadan bahsederken • 1aft lıeUp tini, nasıl. nerede ve niçin böyle değiş- gelip akrabalarında bir ay kalacakla -
• f& Maltadaki muvaff akiyetaizliğin Hazreti Muhammedin Mekkelilere yapb- ( *) Ml saldaJ'llllZ, 111· 

d k k • 1 on yıllık muahedeyi yedi yılda bozdu • lıM 1'ir •IMim• ,.....,.. ~•MziJ.ım tirmiş, iki uç saat Önce baya~ı günde- rını müjdeledi. 
acısını a çı arma istiyorlardı. E- ,,.,.... S ... ta -......a ... DGtltl' lik kıyafetle oraya gelmi,ken simdi ne- 1'-
aasen Malta ribi uzak Ye cıplak, kü- ·unu, mü !umanlara faydalı olduğu tak - lrir llleldor libi iMcW- ,.aifı•illr. d bö ] b 1 k l 
çük bir ada için dövüımektense ı~de muahede bozmanın günah sayılıua- en ··ye yepyeni. ~yram ı esvap a- Hasanla kitmirı, narince kızın ikin· 

- lıgını yaZJ}Or. Halbuki Mekke1ı1er, Hat - i"'2"::::: rını. bayramlık Eeıım, bayramlık pa- ci orii melerinın üzerind n upuzun 
Kıbııs gibi büyük ve çok güzel, çok etı Muhammedin himayesindeki Hauc ~ ............ 11a ........ r) puçlarım aiymifti) Biraz önce Hasa- b" g 1 k kı!b d.ha ~iııı latanbul 
zengı"n bı"r ad .. . .. .. ek d • b"l . .. '-1 k d 1 • ld .. ·L: • d' de b ır ayrı ı r e-r·· '"' a uzt:rıne yurum a- t1.a ı esme tecavuz etmeıı; e en ı erı mua- ş· li H-"- • d koni nın o ugu gua .. m ı uzunca oy- · b L~h d h k •h• 
h d 

- d h . b 
1 

. d . . lf lllllevul e erana Ye k....-e ır yem tr oa ara a a avuf1DUr- ve 
a ogru i i. Ordu ve donanma bu- edeyı ozmuş ardı. Turk evletınin sıya- lu eamerce bıan zihni üç cepheli iıali- · b h l d bir·-...1· 

d 
· . 

1
.. 

1 
._ . . şftı· Halk · d bu ' T bu yenı a arın cuma arın an ıyul 

ray\, :zaptett'ği takdirde ıon muvaf- etın e 1se mus uman ııı; davası banz hır _.ı e\i n e akşam •at 21 de Yordu; biri: h il kad l 
faki tsizli "Yin verdiği k zgınhk ge _ 'er almamı tır. Böyle olsaydı miıslüman • doktor Muhittın Celal tarafından (Sosyal B d .. . . l . Hatantl\ ha~rl ma a e ar af an 

k . H lcırla çarpı .. mazdı. Halbuki hırishyanlık her yardımın sosyal önemi) mevzulu bir konfe- fk~ ':8~ap egıştırme mese esı. · · bir gaE sandıiının ika yamnn bostan· 
çece h. ele Akdenizin farkında ır atta biri miş, isli.mlara verılen soEÜ rans veri.lecek, bunu müteakip piyano ve mcısı: lardan a,ırdıkları birer fasulye sırıfıı 
art k bir tek korsan gemiıinin gö • bozmanın e' ap olduiu papazlar tara • kemanla bir konser verildikten sonra &- Bu çocuk, tl hundan altı yedi yıl çivilemi.,ter, içlerinden en biıyiıklerini 
rulıresine imkin kalmıyacaktı. fından tasdık edilmiştir. imkan bulsaydı yan Babikyan tarafından muhteliF garp önce bir bayram i\inü tenteli muhacir de kendilerine reis yapmı l r: mah ,Ue 

Sokullu Mehmet Pata bili hare- be inci Pi T delerden önce hücuma geçe- mu!nki parça1an taganni edilecektir. arabasında tanlflP iki 8ÜD bayram kar· aralarında tuhımba talımı diyorlardı. 
•ete seçme zamanının gelmediiini cek. Venedikliler de bu hücumun buıncla detlik ottikleri •TlfUl çocuk. mu} Tabit bu talim1er, hep cekPtsiz, yelek· 
dütünüvordu. 1540 tanberi deTam bulunacaklardı. 809 fto91a Metbaaeı Üçüacüeü: tiz, pantalonlannın paçal sıvalı ya-
ejip gelen sulh muahedesini ileri d (2) Pol Şak ~u çavutun adını Kubad ~ Mldlrl: Setim Rlıaıp Eier bu çocuk o iee firndi ona kar- lınayak. hafa kabak yapalı nlu. 

ı) e yazıyor, yan ııtır. Sahipleri: A. Ekrem. S. Rapp. H. Lltll şı nasıl danamnah; o cleiilae ta iki üç ( A,..._ Hr ' 





10 Sayfa SON POSTA: 

"Son Post•,. nın Tefrlkaaı ı 43 Yaz•n ı A. il. 

Vapurun güvertesinde 
doğru uzanmış: -

toplananların, parmakları karaya 
Müjde.. diye haykırıyorlardı. 

Demiş; ve onun (Yemen) e gönde
rilmesi için verdiği şifahi iradeyi, bir 
tezkere ile serasker Rıza paşaya bil
dirmi~ti. 

Cemil, bütün bunlardan bihaberdi. 
O; kalbinde dayanılmaz bir acı, ve 
gittikçe kökle.~en bir kinle büsbütün 
başka türlü düşünmekteydi. 

Birdenbire silkindi. Alttnda ezim e
zim ezildiği ağırlıktan, kendisini kur
tarmak istedi: 

- Şimdilik, hiç bir şey yapacak va
ziyette değilim. Hayatları bana bağlı 
olanları daha fazla muztarip etmemek 
için bir müddet sabretmeliyim. Zaman 
her ~eyi halleder. 

Dedi. 
Salonda, kampana çalıyor, yolcu -

ları teşyie gelenlerin veda sesleri işiti
liyordu. Birdenbire Cemil şiddetle sar
sıldı: 

- Annem. Annem niçin gelmedi}. 
Diye mırıldandı. 
Dışarıdan gelen acı bir feryad, kula

ğına çarptı. Bağrı, dayanılmaz bir a
teşle yanan bir kadının, hıçkıra hıçkıra 
ağlayarak: 

- Ah, evladım .. Senin hasret acıla
rina nasıl dayanacağım? .. 

Diye inlemesini, annesinin sesi san
dı. 

Kapıya atılacak, dışarı çıkacaktı. 
Fakat göğsüne, bir çok eller dayandı. 
\(e kamaranın kapısı kapandı. .. 
· Güneş; Eyüp sırtlarında, serviler 

aTasmda sönüyordu. (İdarei mahsu
sa) nm yarım asırlık köhne (Adana} 
vapuru, Sarayburnu akıntısını güç ye
nerek ağır ağır Marmaraya doğru dö
nüyordu. 

Gün~in son ışıklari, Fındıklıdaki 
sarayların camlarına çarpıyor: kızıl a
levler gibi parlıyordu... Kamaranın 
küçük penceresinden bakan Cemil, 
gözlerini bu kırmızı alevlerden ayıra
mıyor; kalbinin damla damla eriyerek 
o alevlerin içine aktığını hissediyordu. 

Akıntı, vapuru ağır ağır Kızkulesi 
acıklarma doğru atıyor; ~imdi bütün 
s~hiller, meçhul bir merkez etrafında 
dönüyor gibi görünüyordu. 

Artık, o kızıl alevler de sonuyor; 
saraylar, uzaklara doğru._ sürükleniyor-

du. 
Kadıköy - Adalar postasını yapan 

iki bacalı (Nüzhetiye) v:ıpuru, bü
yük bir gürültü ile, Adana vapurunun 
dümen sularından geçiyordu. Güver
teyi dolduran şapkalıların, şen laka
yıt işaretlerle tatlı tatlı konuştukları, 
gülüştükleri görülüyordu. 

Adana vapurunun arkasında bı-

Bizim geri geri çekildiğimizi görünce 

kahkahayı salıverdi. Arabacı: 
- Çıkalım. dedi, yoksa dediğini yapar. 

Bahç~ye çıkınca da: 
- Gördünüz mü nasıl gülüyor? dedi. 

Bizi alaya aldı. Bilseniz ne küstahtır~ 
Amma biz gene evin her tarafını ara -

dık. Çiftlik bir katlı idi; odaları, ambarları, 
ahırı gezdik. Lutkins orada yoktu. Tren 

• vakti geliyordu. Bill beni istasyona ~ötür
dü. Yolda, işi beceremediğimi düşünme -
dim bile, zihnim hep Bili Magnusson"la 

meşguldü. New Mullino' a gelip orada yer
leşmeği düııünüyordum . Böyle babacan, 
halden anlar, temiz yürekli bir arabacının. 
saraç Beinge'nin, İsveçlinin, sözü de yüzü 
gibi saf yüzh!rce köylünün dostu olmak, 
onlar:n i~ine bakmak fena bir şey mi? 
Hazine bulmuş gibi titriyordum. 

Bt!n Lutkins' e ehemmiyet ve~miyordum 
amma Mr. Hodgins o fi ~inle değildi. Er
tesi sabah beni çok fcrıa kar~ıladı. Davaya 
o gün J,akılacaktı. Lutkins olmayınca bi -
zlm tarafın kendini müdafaa ety,esine im-

kan yoktu Bana eşek, ar-tal dediler; par
lak istikbalim o gün az kaldı, m ahvolu -
yordu. Mr. Hodgins önce beni boğmağa 
ka '.!. tı amma, sonra biraz ııükfın buldu, yol 
amelelifrinin benim için daha münasip bir 

raktığı köpüklü iz, Nüzhetiye vapuru- tap vücudunu zorla sürüklüyormuş 
nun pervaneleriyle tokatlana tokatla- gibi, sivri bumu ile bu korkunç Ş~p 
na köpüren denize karışıyor: küme denizini güçlükle yara yara, o tavla 
küme dalgacıklar, biriblıleriyle çarpı- zarlarına doğru ağır ağır ilerliyordu. 
şıyordu. Ve bu çarpışma; tıpkı haya- Biçimsiz bir tekne üzerine kondu
tın saadet ve felaket dalgalarının biri- rulmuş tek bir kuş kanadmı andıran 
biriyle çarpışmasına benziyordu. yelkenleri bir tarafa yatmış olan 

Cemilin de saadet ve felaketi, biri- (Zambuk) «1» lar, Adana vapurunun 
biriyle bir kaç saadet içinde çarpışma- yanından bir kırlangıç gibi süzülerek 
mış mıydı""> O gün, o kapalı araba i- geçiyorlar; yarı çıplak, tunç rengi vü
çinde Cenanın ılık hararetini duyarak cutlu zambukcular, denize halat atıp: 
ve onun vücudundan taşan koku ile - Kaptaaaaan t.. Vapura bağla da, 
mest olarak Çamlıcaya giderlerken, ne çekelim. 
yüksek bir saadet hissetmwti. Fakat, Diye, zavallı Adana vapuru ile eğ-
ondan bir kaç saat sonra da; çılgın, leniyorlardı. 
aşifte ve canavar ruhlu bir kadının Cemil, küpeşteye dirseklerini da
kudurmuş hırsına kurban olarak de- yamış; çenesini avuçlarının içine al
rin bir felaket uçurumuna yuvarlanı- mıştı. Boş nazarlarını, bu bomboş u
vermişti. foklarda gezdiriyor; koyu renkli bakı-

Cemil, derin derin içini çekti. Lum- rı andıran bu geniş denizin kızgın gü
bozun önünden geri çekildi. Yatağına n~i altında parlayan dalgacıkları üze
uzanarak; kendisine bön, bön bakan rinde sürüklüyordu. 
yüzbaşı Sadık efendiye: Şu anda, kafasının içinde ne var-

- Ne yaparsın, yüzbaşım"">.. Ha- sa, boşalmış gibiydi. Günlerden beri 
yat ... devam eden üzüntülü düşünceler, san-

Dedi. ki dimağını yemiş, kemirmiş; ve bi-
Yüzbaşı Sadık efendi de elindeki tirmişti. 

doksan dokuzlu tesbihi sallayarak mü- ( Arka.tı var ) 
tevekkilane ~evap verdi: 

- Ne yaparsın, biladcr?.. Bu da J B A D Y O 
geçer yahuuuu... . 

Her tarafta: 
- Müjde .. Müjde .. M'u}cle1 .. 

Sesleri yükseliyor; vapurun gü-
vertesinde toplananların parmakları 

karaya doğru uzanıyordu: 
- Müjde!.. İşte, Hudeydc görün

dü. 
- Daha görünmesin mi, yahuuu). 

İstanbuldan çıkalı, bugün tam otuz 
sekiz gün oldu. Otuz sekiz günden be
ri; denizin üstünde, şu siyah tekne
nin içinde çalkanıp duruyoruz. 

- İnşaallah, artık bugün ayağımız 
karaya basacak. 

- Karaya mı}.. Şuna, karaya di
yeceğine; cehenemin kapısına ayağı
mız basacak : desen e, 

En doğru sözü, bu adam söylüyor
du. Çünkü; denizde oldukları halde 
her taraf yanıp tutuşuyordu. Her tara
fı çepe çevre denizle çevrilen ve yal
nız bir tarafında uzaktan kara goru
nen şu gök kubbenin altı; ateşleri çe
kilmiş olan koca bir fırına benziyordu. 

Uzaktan görünen kara, rengi belir~ 
siz bir ışerid gibi uzayıp gidiyordu. 
(Yemen) in iskelesi olan Hudeyde 
kasabasının beyaz evleri, bu sarı şerit 
üzerine dizilmiş, tavla zarlarını andırı
yordu. 

Köhne (Adana) vapuru, ~anki bi-

Bu Ak,amkl Program 
İSTANBUL 

1 7: İnkılap dersi, Üniversiteden nakil, 
Hikmet Bayur, 18: Manon operasından bi
rinci ve ikinci perdeler. 19: Haberler, 
t 9, I 5: Hafif musiki (plak), 20: Halk mu
sikisi (Osman pehlivan). 20,30: Stüdyo 
orkestraları, 2 1. 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi verile

cektir. 
ANKARA 

19,30: Çocuklara teknik öğütleri, 19,45: 
Karışık müzik (plak neşriyatı). 20: Kar
piç ;:ehir lokantasından nakil (orkestra), 
20,30: Ajans haberleri. 20,40: Karpiç şe
hir lokantasından nakil (orkestra). 

BUDAPEŞTE 

18,30: Farogato ve piyano, 19: Tatar 
şarkıları, 19,30: Konf., 20: Macar şarkı -
lan, 2 1, 15: Ernest Dohananyinin idaresin
de ve viyolonist Erika Morininin idaresinde 
ve viyolonist Erika Morininin İ>ttirakile sen
fonik konser, 2 3, 30: Salon orkestrası. 

BOKREş 
12,35-15,10: Orkestra ve haberler, 

l8,15: Plak. 19,15: Plak, 20: Bona, 
20, 15: Konferans, 20,35: Rumen opera • 
sından nakil, 23,45: Ecnebilere haberler, 
2 4: Konser nakli. 

VARŞOVA 

17,15: Orkestra, 17,45: Çocuklara, 18: 
Konf., 18,20: Koro konseri, 18,50: Spor, 
19: Sözler, 21: Senfonik konser (Hendel, 
Mendelson), 23,30: Posta kutusu, 23,50: 
Muhtelif postalardan nakiller. 

MOSKOVA 

18, 30: Rus halk şarkıları, 19, 45 : Festi-

meslek olacağından bahsetti. Hemen New 
Mullion'a gitmek için emir aldım; fakat bu 
sefer muhasebeci muavinlerinden birini de 
yanıma kattılar. Vaktile Şimal kampların
da çalışmış olan bu adam Lutkins'i tanı -
yordu. val neşriyatı, 21: Konser, 22: Çekçe emis-

Tren küçük İstasyonda durunca baktık, yon, 23,05: lngilizce, 24: Almanca. 

Bill orada, eşya başında bekliyordu. Lut- PRAG 
kins'in anası da onun yanında, ayakta du- 17, 1 O: Mor-Ostravadan hafif musiki, 
ıuyordu. Gürültü ile güldüklerini duydum. 18, l 5: Yaylı kuartet, 18,40 : Konf., 19. l O: 
Arkıtdaşıma Bill'i göstererek: 'Almanca neşriyat, 20,20: Halk şarkıları, 

- Çok iyi bir adam, dedim; dün bü - 20,35: Sözler, 20,50: Popüler Çek musi -
ti.in günü onunla geçirdim. k' · 2 3 20 p· k · 2 3 50 Rusça ısı, , : ıyano onserı, , : . 

- Oliver Lutkins'i bulmak için sana o haberler. 
mu yardım etli~ 

- Evet. Bulamadıksa kabahat onun 
değil; doğrusu elinden geleni yaptı. 

Muhasebeci gülerek: 
- Elbette, elbette, dedi... Yahu Oli· 

ver Lutkins işte o!.. 
Beni asıl meyus eden cihet, Oliver Lut

kins' e celpnameyi verdiğim zaman anası ile 
onun koparrlıkları kahkaha oldu. Bana, 
y<'di yaşında bir çocuğa bakar gibi bakı -
yorlardı. Sonra benden, onlarla beraber 
gidip kom!)ulanndan birinde bir fincan çay 
içmemi rica ettiler. Lutkins: 

- Ona sizden bahsettim, dedi, bir gö
reyim diye içi titriyor. Dün New Mullion' -
da eizi göremiyen bir o kaldı da ••• 

BERLİN 
20,20: Bando (Serenatlar), 20,45: Ak

tüalite, 2 1 : Haberler, 2 1, 1 O: Eğlenceli 

konser, 21,45: Brahma konserı, 23: Ha -
herler, 23,30: Hafif musiki, l: Dans plak
ları. 

4 Nisan Cumartesi 
1STANBUL 

18: Dans musikisi (plak), 19: Çocuk 
saati, hikayeler, 19, 30: Çocuklar için muh
telif kolay eserler (plak), 20, 30: Stüdyo 
\lrkeslraları, 21, 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ,ajaMının 
gazetelere mahsus havadis servisi verile

cektir,-

Niaao 3 

Şirketi Hayriyeden: 
4 nisan 1936 tarihinden iti haren cumartesi ve pazar günlerf 

yapılacak araba vapuru seferleri : 
CUMARTESİ GÜNLERİ: 
Üsküdardan 
Kabataş 
Sirkeci 
Sirkeciden 
~abataş 
Üsküdar 

8,25 
8,45 
9,05 
9,30 
9,50 

10,10 

13,30 
13,45 

14,00 
14, 15 

17,00 
17, 15 

17,30 
17,45 

17,50 

18,10 
J8,15 
18,30 
18,45 

19,30 
19,4S 

20,00 
20,15 

PAZAR GÜNLERİ 
Üsküdardan Kabata.şa Kabataştan Üsküdara 

S D S D 
8 30 9 00 

10 00 10 30 
13 30 14 00 
17 00 17 30 

. 19 30 20 00 
Fiatlarda fevkalade tenzilat: Binek otomobillerinden: 
Yalnız gidiş için 150 kuruş yerine 100, 
Gidiş ve geliş için 250 " ,, J 50 kuruş alınacaktır. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Pduha.mnıen layınet 

Sarıyer : Yenimahalle yeni Selimiye sokağı eski 
31, 35 maklup yeni 39 - 41 saydı bir ev 

Lira 

ile ahınn 4/6 payı.... 960 
Aksaray : Kitipkasım Değirmen sokağı eski 34 yeni 

54 sayılı arsanın tamamı. 99 40 
Aksaray : Kitipkasım Kara boyacılar sokağı yeni 1 

sayılı evin 4/12 payı. 200 00 
Rüstempaşa : Mahallesi Limoncu sokağı eski 14 yeni J 8 

sayılı dnkkinın tamamı. 700 00 
Kumkapı : Muhsine hatun Çeşme sokağı eski 4 yeni 

14 sayılı evin 1/4 payı. 300 00 
Büyiikdere : Yeni mahalle Mektep sokağı eski 44 yeni 

52 sayılı arsanın tamamı. 180 00 
Yukarda yazılı mallar 1O/41936 cuma günü saat J 4 de pefin 

para ve açık artbrma ile sablacakbr. Sabş bedeline İatikra.u dahili 
ve % de beş faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. isteklilerin 
% de yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yabrma· 
lan. "M" "1749,, 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6. ncı Ke9lde 11 Nisan 936 dadar. 

Büyük ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Bazı kimseler tarafından Piyango bilet numaralarını havi cetveller 

tertip edilerek ihtiva ettiği bütün numaralarda iştiraki tazammun etmek 
üzere sabş yapıldığı ve alakadarlara bilet verilmeyüp yalnız bu cetveller 
verildiği işitilmektedir. 

Bu suretle yapılan satışlarda direktörlüğUmtlzün ala.kası olmadJlmı 
sayın halkımıza bildiririz ••. 

l_in_!ıisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
410 kalem muhammen kıymetleri müfredat defterinde ya.zıh ip 'Yara· 

mıyan demirbat eşya. 
842 kalem cinsi müfredat defterinde yazılı ife yaramıyan muhtelif tıfya, 

Y ukanda miktar ve izahab yazılı etya toptan veya perakende IUl'd:iyl~ 
9/4/936 tarihine rastlayan perşembe günü saat 10 da pazarlıkla Atılacak .. 
tır. İsteklilerin qyayı görmek üzere hergün ve pazarltk için de tayin olunan 
gün ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mü, 
bayaal Müdürlüğündeki Alım Satım komisyonuna müracaatları ilin olu· 
nur. (1675) 
~---......_ __ -------------- ---------

....., 
. Saçların tabii renklerini ıade 

eder. Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tubii renk verir. Ter ve yıktın· 

makla dahi kat'iyen çıkmaz, daima 
sabit kalır. Yegane zararsız ve 
tanınmış markndır. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu • İstanbul 

Fatsa tcra ve !nas Memurluğundan: 
Fatsa Hazinei maliyesi ile mOteaddit 
eşhasa borcundan dolayı 9tıl933 ta
rihinde iflılsına karar verilerek tas· 
fiyei hesabatı ruyet edilen mOflis 
Bursalı oğlu Hayrının borçlulan hak
kında takibat yapılmasını ve mas 
masasının devanı ettirilmesini isteyen 
alacakWann icra ve! iflas kanununun 
217 nci maddesi mucibince masaya 
ait masrafları peı;;in .vermek şartiyle 
tarihi nandan itibaren 30 gQn zar
fında Fatsa icra ve lnas memurlu• 
ğuna müracaat etmeleri aksi halde 
ifHlsın lrnpatılacağı il~n olunur. 

ADEMİ 
İKTİDAR 

-·--------

Tafsilat; Galata P. K. 1255 HomıobiD 





SIRTINDAKi AGRI .. .. • • • • .. .. • 

Sizi bu akibetten kurtanr! 
Uışleri, dif etlerini ve bOtiin ap evvel& temizler, aoara 
güzelle,tirir. Diperi parlabr, dit etlerine tabii renklerini verir, 
ağu kokusunu keser, mikroplan yiizde ytb kat'iyetle lldire
rek dif lerin çilrlmeaine, dit etlerinin k•n•ınaana ve atız 

hutalıklanna mani olur. 

OOLAYISiLE 
ı adeta felce uğnyan çiftçi kom
ıunun verdiği ALLKOKS yakısı 

sayesinde iyileşmiştir. 

Çiftçi F. A. bize anlatıyor: Samanla -
nnu toplıyacağmı cin tam İf umamncla 
antun müthif bir airva tutuldu. O ıün an
cak itin yanauıı yapabildim. Diğer taraf • 
tan bava bomlmaia bafladaiından yağ • 
mur Jaimaaa çok muhtemeldi. Bana bir 
kaç amele vermelİllİ bir çif~çi do.tumdan 
rica e!tim. Bu zamanki amele fddamndan 
dolayı hiç kümeyi vennİ)'ecejinİ ve fakat 
aimm pçirbnek için bana bir ALLKOKS 
plmı verecejini söyledi. Filhakika bu ya
kıyı ain:ran yere vuettim. &tesi sabah 
alnın büsbütün geçmİt oldujunclan itime 
baktım ve otlanma tophyabildim.11 

ALLKOKS :rakıları adal&bn airıla
nna kartı çok müeaair bir devadır. Bu 

yakı adeta otomatik bir masaj gibi İf 

sörür. Saçbja aıcakhk aayeainde •in· 

pn yeri telkin .. ainJ'I büab6 -
tiin defeder. Y alo iki aaaiye içerisinde 
acıaıa ve kolmaus .t.hal çıkarılar. Siz 
itinize babrkea ,.ala da bncli itini 
sörür'· AIJ KOltS m:ıı-eli , ..... ecsa
nelerde .,. ecza depolannda 40 kunta 
aabbr. Kamua bir ...._ içeriaincle lar
mızı bir kartalı s&t-en fürika mar
kuaaa dikkat edllni•. 

• il 

1 1 
Baş, dif ağrılan, nezle, kırgınlık ve üşiltmekten mütevellid bltla 
utıraplann batlama• ile beraber aklmıza gelen ilk Uim ollMbchr. 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

ı--E-~se-n-.-t-e-si_r_, e_n_k_a-t'_i_n_e_ti-. c-e-I 

.. .. .. .. .. ...... .. 
35 yaşında bir kadın 

18 Y•flnd• S•rıf1n Bir KıZ1n 

RADYOLiN -~~;.~--~-ı:u-... _' Nişanllsını kaçırıyor 
Hly•net 

diş macunudur. 

ADAPAZARI 

-

nacatı gayet sıhhi, temiz, yumuşak, 
ekonomik aybafl bezleridir. Her 
eczane ve parfQmerl matazalann-
~~da kutusu 80 tunıştur . ..__, 

TURK Ti ARET BANKASI 
Tamı•• Nen• .... .,.... 1.111.000 T. L. 

BN •iiSAİT 
Ticari krediler 
Senet iskontosu 
Senet tahsllAtı 
Teminat mektupları 

IABTLABLAı 

VE 

Kumbara hesabı 
Cart hesaplar 
Tediye emirleri 
Vadeli mevduat 

Faizleri her ayın birinde 6denen 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 
1 IÇln B•nlra glfelel'lu .... acaat 1 

Merkezi: 
lstanbul Şubesi: 

ANKARA 
D6rdUncU Vakıf Han 

Şubeliri : Ankara, Adapazarr, Bandtrma, Bartın, Bip, Bolu, BozDyUk, B1r• 
ouzcı, Eıklfehlr, Gemlik, lzmit, KUtahya, Safranbolu, Teklrdal 

isten bul Beledly••I hini •rı 

Bebek Bahçe Ve Gazinosu 
Senelik muhammen kirası 1200 lira olan Bebekte Bebek Gazino 

ve bahçeai 938 senai Şubabn sonuna kadar kiraya verilmek &zere 
açık arthrmaya konulmufbır. Şartnameai Levanm MOdlrllljilnde ga. 
rlYtir. Arttırmaya alrmek isteyenler 180 liralık muvakkat teminat 
makbuz Yeya mektubiyle beraber 14 Nisan 938 Salı ~ uat 15 .. 
Daimi Encimende halanıtiahchr. "1860. (B) 

tstanbul lklnol lcra Dalrealnden : 
Paraya çevrilmesine karar verilen 

Küçük Bebekte marpr Değirmenci· 
yanın 888 numaralı köıknnde 810 
lira kıymetindeki muhtelif hane et
yalan 16 Nisan 988 tarihine teaadtıf 
eden Perşembe gtıntl saat 18/30 dan 
itibaren söztl g898D evde hazır bul11-
na0at ·alan memuna taraluıdu pa· 
raya oemıeoett 11111 ebuıur. 

(itll'I) 

M ... lr•n• 
3S ,..Iannda IMalanaa Ba
~ s.cicle. 19 yqlannda 
IMr ....,.n kızın zeqin, bir 
tücc:ar olan nipınlwnı a -
prtmalı .. qluna rakip 
olmaia bmıuttu. Bayan 
S.CW. zeki ve el.... idi. 
MM:Mdına nad oldu. ÇClö• 
ki. o da ,......., bdat 
tmt '" ,.,..m ana aörihı· 
mele muvaffak olmuıtu. 
O, Biocel tabir edilen ve 

her hefereye aençlik ve .. dlik veren 
kıymettar bir cevherin Vi)ouada ketfe • 
dildiii hakkında yazılan malr•Weri oku· 
mUfbL Cilt iGin elzem bir - olan iflxa 
cevherin T okalon kremi ı.ldlhncle bu - Viyana Oniveraiteei protetöri doktor 

lunduğunu öğyeninc:e hemen her sün mun• K. Stejekal. bu ~ ........ .Abt· 
tazameıı Tokalon kremini kullanmaia le HÇilmi, aenç hayvulana cilfuiıa S. • 

bqladı. Bir ay zarfında barafüluldan ta· tiheale muvaffak olmUfbn'. Hes ...... 
mamen zail oldu ( ve cildi laer pnıa lmaa yatmazdan evvel cild için elzem Wr a • 
cildi kadar taze ve açık bir lııial .W.. tur olan Bioeel Tokalon kremi bl w.lr. 

Cilt. Biocel ce'Yherini bJlaeclinc:e yi1 • ta her bduı. bu ~ ve 1MuarkWrh•• 
zün adaleleri zayıflar ve .....-ıuklarla kolayca kurtulabilir. Solm"I cildiıııi SeD9 • 

çizgiler meydana çıkar ve dide bu cemeri lettirebilir ve 1 o -20 7af d ... .-& - • 

iade edince bunlar tamamen ail olur. riinebilir. 

lstanbul Mıntakası V arida 
Tahakkuk 1YH11 J811~1.11 

Adalar Km. -nrhlrw .t.WHecle W1a ram meçhul .......... .-ld ... eMft ne umumi w.a talaı1riacle 
takdir ecliha ppi. .. irwllan n .. ftlll ~ ......,, .... 
rilmiftir. Mezktr pyri .a iratlara yarmclab ı6ten on bet 1911 •,.. 
(resmi tatil g6nleri hariç) itim ohmabileceji bina veflİll .,,,,..,._ 
meainin 29 unca maddeli deWeleti ile hukuk uaal muhakemeleri baa
nunun 141, 142 inci ..,.,W.W.ri mucibiaee illa olanv. 

Gayri afi 
Mahallesi Sokaiı No. Ciui V aridab Niabeti Veqıili Sel•• 
B.A. Nizam Kem.ıiye 1 A. oda 50 L 11 4.88 ~ 

ojha s-. 
............... A. Haae120 12 11.12 il. Aaa 

Güzelliğin 
Strrı 

Ventl8 markasını tafl1an ı krem, 
pudra, ruj, rimel, allık, lllrme, bri
yantin, brnak cllAsı, aban, lOIJon, 
esans ve kolonyalar ud kadın gtı
zeWğlnin blsımı olda. Berkeı onu 
sevdi ve şimdi herkes OD.11 kullamyor. 

Evliya Zade Nureddla Eren Ec
....,ı Kim,_...,• Allt~ lilfif:de~ 

... ı.tanbul. ~kapa. 

(1734) 


