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YUNANİST ANDA YENİ 
BiR ISY AN IKTI 

• 

çıkardıkları Giritte işçilerin 
karışıklıklar bir 

.. 
ısyan 

r•1ahiyetini aldı 
GrevcöDer T<ersa= 
lfileyö ene g~çörcdlü 
Girit Valisi grevde siyasal 

saikler görüyor 

isyanın çabuk bastır iacağı 
u 

Bir bombardıman tayyare filosu 
Hanyadan yol~ çıktı 

Bu akşam gelen relgraflar Yu
nanistanda yeniden teessüfe de
ğer hadiseler olduğunu bildiri
yor. Telgraflar, süratle bastınla
cağı umulan bu hadiseler hak
kında şu malUnıatı vermekredir: 

Atina, 5 (A.A.) - Havaa a
jansı bildiriyor: 

Gazetelerin haber aldığına gö
re, Kandiyede kuru üzüm amele
ıi içinde çıkan karı,ıkhklar, bir 
iıyan halini almııtır. 

Grevciler, hükUnıet dairesini it 
gal ve büroları tahrip etmiıler

dir. Grevcilerle müıellih kuvvet· 
ler arasında vuku bulan bir mü• 
sademede 25 kiti yaralanmıttır. 

Bunlardan beti jandarmadır. 

Girit kumandanı takviye kıtaları 
ile Hanyadan hareket ettiği gibi 
iki torpito muhribi de Kandiyeye 
doğru açılmıttır. Vali dahiliye 
nazırına çektiği telgrafta grevci· 

lzmitteki kağıt fabrikası 

Hem kendimize, hem dış 
tecimimize yarıyacak 

lerin ıiyaıal saikleri olduğunu 

bildirmi! ve sük\inetin bucün ia
de edileceği kanaatini göstermi~
tir. Bir bombardıman tayyare fi
loau da Hanyadan hareket et
mittir. 

Ati na, 5 ( A.A.) - Reuter a
• jansı bildiriyor: 

Kıındiyedeki grevcilerin çıkar
dıkları kantıklrklar teyit edil
mektedir. Grevciler tersaneyi ele 
geçirmiılerdir. 

Hitleritı propaganda Naz.rı 
Göbel• •Öz aöylerlren 

' 

Y ağmıır mevftmlerir• 1 4 merk~z.i olan AJiMıbaba iıte uu 

" -r' · nıekt•tlfr. 

Habc~ş ışi bitmedi 

harp hazırlıkları 
sürüp gidiyor 

Bir loglllz f'"laLClt!~! ne göre, ltalyada 
Bı~ak kemiğe dayann: ~: 

Musoliniye karşı isyan hareketi 
çıkmajJ muhtemelmiş! 

Paris, 5 (A.A.) :r.ıa ı...o , .u--Lulnın 1 
Londra aytarı Adlı .. ~, ··· .130 celf ı • 
ve 1896 Adua meyd '" ın ııharebe.«d • 
ne girmiş bulunan " " ' auha.rtp ı\. , • 
tanhndan dün 1erth ,,,, ,.o furts. . 

ver teplantıya büyü:, h ı • l\l.abahl: ırı 

iştirak ettiğini bild:ı-r"•• • -.Jınf\R n 
nqretmektedir· 

Adisababadaki (it•• '''""" , .. nn · 
}erinde muhtemel m .~ .. .,ı~r• t.Jt ııO 
eJ hareketler ıörlihrı .ı.ı .. jtr. Rl\~lıl'J\ 

İtalyan hücumunun '.ftfamra . Adlg · 
Jrat demiryolunu bir ÜI "tuü \uJ · 

lanacağı sanılmaktadır. Aksumun I • 
talyan askerleri tarafından zaptı, Ha 
befler Uıerine pek büyük manevi bir 
etki <tesir) yapacaktır. Çünkü 
Aksam münbit bir bölgenin merkezi 
olduktan başka Menelik zamanında 

ltalyan askerlerinin HabeşlM tarafıa 
dan kıbçtan geçirildiği alandır. 

Bir kaç gündenberi Ual - Ual yakr 
nında sınır üzerinde önemli mikdar • 
da Habeş askerlerinin toplandığı br 
dirilmektedir. 

Mezarlardan cıkarılan Kafa ke-
• 

miklerind ~ yapılan araştırmalar 

I~ 
s 

Yahudi 
Düşmanlığı 

Nazidpropagan- eır 
aclları 

dahinin kafnsında 
araştırma~" r 

(Yazısı 4 ücü sayfada) 
Ecnebi gazetelere 
ateş pttskllrllyor 

(Ycauı 2 nci .aylada) 

Tanınmı, • ·"'" o ıntenln kela kemlOI ve bu kemlfiln ~a!re 
alt h•~•' Gartnde tatbik edllml• ••kil 

(Yazısı 11 nci sayfada) 



Yunan kralının 
uyuşma tekliflerini 
Venızeıos reddetmiş 

R ABER - Akşam Postam 

Sof yada 

Bir zengin 
yahudi sarraf 

öldürüldü 
Sofya, 4 - Sofyanın belli bat· 

Eski Yanan Krali Y c.rgi, bu • ~ ay İçinde özel bir heyet incele- h z ... in y abadi sarraflarmdcın 
aünkil chlruma balrarak YUD&DİI· meler (tetkikat) ,apacakm. Yolio Simintoya evinde bojup 
tana döaıeıi -udunun ualdı • 6 - Seçimde eler hiirriJetps· ö\dürdüler ye ıoydular. 
imı alrtlbce Veniseloaa birtakım Ter parti çoiunfak kuamraa Ve-
tekliflerde bulunmuı ve bu sefer tir~iz0elos büldlmet bqına ıelecek • •İ.::. ';':iı~'d~:?::;~ ~:~;: 
o~ Jard~ına dayanmak iste • Ltlla cadd•indeki dfikkanını •· 
mıttir. Venbelosun •ı siyasa. fikirleri 

Bu teklifler, Anekaartitoe gaze- de ka1»ul Olun.-ktır. at dokuzda kapayıp eYİne yoDan· 
teainin yazdıjına ıöre, tunlardır: Bu ıueteye pre, Venizeloı bu mıı ve dükkinmda bırakmaia ce 

1 - Kral Yunaaiatana a1ak ba· teklifleri kabul etmemiftir. ıaret edemediii mücevherat, be-
.,_. maJıkGmlan ti bi.._,de, Ja,metll talrrilit ve 

sar u ia,an iç.in Çald2'rla Yugoslav• paralan çantası ile birlikte evine 
pnel af illn etmele .CSz verecek· ıarıa QörO•Uyor ıötürmiiftür. 
tir. Bled'den ıelen haberlere aöre, 

2 - Parlimento111 dajıtuak Yananiıtuı Baıbakam Çaldarla SimintoJU süql•denheri ta ..... 
nisbt ıeçim sistemiyle yeni hir dün Yuıoalavm Anne Kraliçeei at altında hulıuulmmUJ olan ka· 
parlamento tc-plıyacaktır. Mariyi görmüı, hem Yugoslav tillerden üçü maymuncukla kapı· 

3 - Yani parlamento kralın Batbakanı Stoyadinoviçle röriif • yı açarak evin içiııe caklanmıt 
Y......u.taaa .. -..inden üç •1 milftür. bulanaprl&rmlf. Sarraf içeri ıi· 
IOlll'a toplamnıt ollakbr. Çaldaris bundu soma bükO. rince ilw'iDe pil .... ıtlar, aizım 

4 - Halka ...m,.l plebilmeai met naibi Prena Pol tarafından mendillerle trkamqlar ve boia • 
içia Jelli~~~' ~en_ise • kahul eclilmiıtir. rak öldürmütlerdir. 
ıo. Ye a ..... parti teflennm bınat Sarrafın aileei tehclili laa-.ada 
aincelderi ltir temerldb bhineai Çaldarıa Y go•lav- ı.1..x- • • d L!__ '-·-ı 

yadan a~ııdı 0 .. ,.. .. 1&• " • IWD8• uu UDllla· 
tarafmdan yapıl9Caktu. •• . mıt ve katiller Simintonun çan • 

1 - fayan üzerine ordudan çı • S.l~t, 5-;- Yanaa ..... kanı tası ~lacleki ,.cıs hini..,. len 
kanlmıt olan 111ba1larm e1di7.et • Çalclarıa Bled den Mlnlhe ~reket d-" --•-
lilerlni tekrar ord a alinak bere etmittlr. \ k~etln ... para, albn Ye ... e-

111 yı çalıp kaçmıılardD'. 

Lehistan la Dan~iğin 
arası açıldı 

Notalar ahnıp ·veriliyor, Lehistan 
hududa asker yığıyor 

Varıo.-dan alınan h=.b~rler" 
sar., Leh orduları Dancli hudu· 
dunda tahtidata bqlımıı~t.r Dan 
çiı hududunun 30 kilcme:t.re uu· 
tına külliyetli miktarde. Leh kuv· 
vetlerinin toplandıit ve I.ıh de· 
nanma11na (hazırol) enırinin ve-

rildiii bildirilmektdeir. 
Lehistan hilktmetiyle Dancit 

serbeıt fahri ıenatoau aı a.ında 
notalar a!ınıp verilmektedir 

Dancigdeki Nazi t..tkilit., Üf• 
lerine Lehiıtana kömür ve doku· 
ma sipari~ini yasak etmiıtir. 

Finans işlerı hakkında 
Teftiş heyeti reisi Cezmi 

Erçin'in söyledikleri 
Bir mubarririmi~, Mali~: e Veki· görülmektcdil'. Bi.:.~e dahi, veı-wt 

l•ti Te:ftit HeJeti Reisi ('cani Er· ı5ld.auMl., \ltCa; boatMıncUll1, 
çin ile drüterek, moii ltlerimiı beyle bir tema,W meftUUbahis 
bakkıiıda ta maltmcb e.\mqtrr: midir? 

- Maliye Vekaleti ü; ecnel::i - Bu aulinizle çok eeaslı bir 
mütelıuaısı ıetirtmi1tt. Bunların 1-haa temae etmiı oldunuz. Verıi 
laaliyetleri ne netice ve~mittir? matrahlannm tabitinde miiraca • 

- Geçen·~ t.tı.liıe Vekileti at edilecek uaOI ne olmalıdır? Su-, 
Franaadan üç uznısrı (·atıtehaa • alin cevabı biri nazari, diieri a • 

Nazi propa
gandacıları 

Ecnebi ' gazetelere 
alet ptlsklrllyor 

1 Varnadald 

Ladislav töreni 

sg) ıetirdi. Banl~dan ~bi Mali· meli iki noktadan verilebilir. Na• 
ye :V.eklleti tefki?ltı V• 'fazife Z&riJeye tire, 'nl'Iİ beyaıınameye 
taluimab baklanda bir liriba ha· ve safi kazanca veya huılata ıö
zırlamaıa memur edilmitti. F ran· re alınmalıdır. Bunu temin eden 

Ba b&dl•, buradaki sensin ya • MaliJ• ftaaretinin ıeflıÇ mü • uaGI de heyannamedir. Har~i a • 
hudilerl tok lroriatmtlfba. Hl • fettitleria&I• Wri oları bu u.t, mmıf den IODl'a, lnrçok memle • 
kamet katilleri henO. yakalaya • Mösyö H. Alpliand, takriben bir ketler beyannameye müıtenit v.,. 

Leh • Macar Kralı Ladiılla'ın mamııtır. f: ' .... kadar Aakarada ve ~ vi • Iİ tarhı uulüne girmitlerdir. Bizı. 
hatır&11 için tertip edilmiı olan Vugo•lavvada llyetlerimiad• tetkibtta hlun • de de, hza~ vergisinde ticaret 
tören Yamada batlamıttır. Bu ta- at'lar da. Gerek Aakaradaki mesa ı11 ,.e sanayi erbabmdan mühim bir 

A•m•aranm propaıanda baka- ren Bulıar • Leh • Macar ittiha • Haber verildifine ... ,Y.... ıırumda, ıerek ..,.Jıati eena.ıın· kısım beyannameye tabi tutul • 
nı Göbelı "düımanlanmızı yere la~....... lılı al•m•, da ... disine bJr Tlrk Maliye MG· maktadır. 
vuracajız,, diye bqhyan yeni bir dmın bir ıembolü ıayılmaktadır. ..pmda IHe w - affetfden f9ltltf refakat etmekteydi. Bu '-•l "Amell nzfyete ıellace; filha· 
söylevinde "tiddetle harekete ıeç. Bu tirenin tertibinde önayak 0 • •İJU& mafakemlamma ..,_ f.11t itW bitirmi9; t.porumı vc.:.;a1P.te kika, bey:ınname uaulfinden ric'at 
mekıMW!Ntı- Bir kııım )'Cl6crn. lan Leblerdir. !;a7lencliiU.. sa'°" bıe et •t feaebbüaleri meYCUt • 
cı ıılt#AI• ,.,,bize aaldırıyc;rlar. Lehiıtan, Bulgaristanı Slav Birli· af iradesi hazırlanmaktadır. 1.-nlftir. Rapordaraur.fii .umuaı\ .. . tur. Fakat bir kere beyanname u-
Bu-.la~ fUDU hatırlatmak iıteriz ii pefinde kotmaktan vuıeçir • yede maliye tetkilltı ile •cife 1 ıulUne girildikten sonra, hu uıOI· 
ki, Almanyada hikim olan yaban- meğe çalıımaktaclır. Dobrı·çeye bom talmlmab tetkik" talttn edilm"k- ti den ıeri dllnmek pek mütküldür. 
cılar delildir. Bialz.. Bunlar, • ta w daha fula p,.... aa1\ye Hele lkbsacl itlerin ıdmınh l,ir 
kendi i1lm1le atraPmlar:, de- • . h ba atan tayyare tefldlitmclan müllıem olarak wı ı •Jr takip ettili •e kazanc i • . . fumın sebebını anlatırken usual Ltif1--' t.. I lm-'...a-d 1 ri 1 L_J • • , __ i .. mattır. u..:!JI . H"tl • -"1-..ı te1U enıe uu unu a&UI ır. re e n n .-mı:: a ınııp ç11U11&1aı os-

AI h--'--k ! f" h tefe.-au erın ı enn .-... 11na ıe- Dı!I-- 4 Dobriced L.!ı d"I" d 1 d .._ ___ _ man U&U çu arı ıe ı ve Ü· • • • • • • • UUAl"ef, - • ....- eıuifer iki mütellauıa ise, h~ . ter ı ı OYl'e er e, uv7-...-e a-
kamet Mkanlanndan Fran); da. ürdıiı mıJb bırhk yanında, fayda· dirildı.&M-. ....a.- temmma _._ • ı · · L• • • ı d" B · aulünGn mahafuuı makellefler 

h 1 idi ~. .. ..... v .v . .., uua ıı erını uıtırmemıı er ır. c:ı· · • 
katolilderi kutederek: "Düıman- sız ve atta zarar 1 0 u ... nu soy- otuz birinci sünü Mat 16 Jardan Ch. Piclıarlea verai iılerh . cephesinden pek zaruri olur. 
lamma yılanlara yapılan mua- mittir. da bir ya~ bombar • le, P. Moa de hazine ve muame. Mallye memurları• 
meleyi yapacatıa. Onları ezece- Almanyada yahudl drman tanaresı ~u!.eu • Korda~ litı nakdiye itleriyle meflUI ol • I nın çall•malarJ 
~z.,, tehdidini savu1111Uftar. aleyhtarllctı lı bir Romen köyünun tarlalan ü· maktadır. Şimdi her ikisi de f • • - Yapbinua teftit ıırumcla 

• • • "Deyli Herald,, ıueteainde o• zerine 500 metre Jiikaeklikten tanhuldadır. Kendilerine hir İdı \c Maliye memurlarının meeaiıinl 
Berlln 1-Propaıanda Dtzırı kwıclujuna ıöre, Yahudi aleyh. bomba atmıftar. Maliye Müfettiıl refakat etm.dc . . nasıl bulchmua7 

Ga&elı d•.ia Euende pzetecilere Bomb tJ af ki ted" j 
--ı .arı . . tarblınm clurmadan ilerleme.ive a pa ayınca etr ta Y• ır. - Maliye memurlarmın vazi • 
,....,an emııtır: 1 d Y-L--~n-. • t Hlleri telif, lmrb ve heyecan al· - Maliye Bakanı hntçe nut · ,' reler·m·ı vap--'- h...._an-?aJd ••r· - "Almanlarla Yahudilerin ev. son zaman ar a mnıaucnn n • 1 ma& __.... _ r'"I 

lenmeleri hundan sonra katiyen kifi üzerine, Frankforttald Yahu· llUf, ahali tarlalannclan nlerine kuncla ve bazı verıi lwnmlannın ; retleri yerindetlir. Anbraclakiler 
müumeh& ile ıörülmiyecektir. diler lnıiliz Konaoloalujundan k~ıllD&la batlamıtlardır. müzakeresi •ırumda, Kamuta1m j nasıl ~ııırorlana Anbn. dqın-
lrlammn ıeletek neailleru bozul. yardım istemiflerclir. Askeri tanare homhaJI atar ~nümüzdeki kıt devresinde buı dakiJer de •1111 lmnetle al.deleri· 

d atmaz demal yGbelmit ve hulut- vergilere dair ulahat ananla..'"' ne veril• nsifeleri ifap pyret 
muına dA razı •lilia. Kuneti· Konsolos lnıillz te);auı olan· lar arauaa ..,._. ı.,w_. ımı nılW ....,........ a. .... -.ektedir'- .. , malfre me • 
mlzi tamdıiımız ıibi dGtmsınmı- yanlara da ~ardım edecek vaziyet tur. nunlar hazırlanıyor mu? ...l•rmda pl1f81a itllmfrle ekı-
zı dya tanyoruz. d b" • te olmadıtım bildirmiftir. H.-.ı,w Ramea ukerl Dlbet·. - Mali•e ~amam muh&aıtU -ft...ln... ~-azı UML· .. &:-len tir • aptirmz ıey sa ece ır temız· 'F'~ eclikl ı· • .......... .., ~ ~ ._ 
lik ameliyesi, bir tasfiye kürü- Diğer taraftan Nazi teıkilltma ~ tirem erlnı .-.. Delerle •1-'t o!tlulu .a, · ı•' "-9-i bir,., ... .,.. 
clir.,, ıireli daha iki fi) olm11t bir Al • 18,._..tıinlir. levlerde (nutuklarC:c), he~..cl .,.,. J• .._cla .. _ ......... llü • 

Göbelı Almanyaya yapılan hü- man da tevkif olunmut ve birkaç Bomha hldiwi bitin Dohri· ıiler iissiacl• inccl.,,.t1er~ı (tet· ktaıt lia J tldaueııda, era • 
camluclaa ı.Juederken ıövle 11 .. 111içinkampa8'ridmittlr. cede Çefİt Pfit tefairlere JOI aç- kilratta) hfanuldufu ~ı\;ça lfa· da •cali c:mll~ ......... ı. 
mittir: Bu Alman, Yahudi mal sahip. llllfbr. de edilmlftL Bunlu mr.Um•w. laWlll lı .. ....,. -'anar 

- •EYlere mitralyhle il~ leriae hqYUraraka "para verirler- • • • '!' .ArUl ........ e l:.1':-it itleri. *1;11 ..... •d• da, ..ı.aa 
edilen 1•, Al....;a clelil.iir.111· • keadUerini Nazi llticumundan Yakankl JUi disilclikta IOllra ha,....ı.. ftlWiai••• vwp d • ._ IAn ••• ~ e-
sim ... Iebtlmiade, llqb hir koruyacalmı,, a8ylemiftir. ta mıllmlb alclılu darlan, buag .. .,.p1aı • w-ı l•ılr, ~- aWiet 11" elde 
de•ı.tln 1-Jr&I• hiç bir aman Vi,,..._ "Deıli Herald,, aa· ettllrlerl maltalı9m »r.J'I Mft 1 • e11 ..... ta1611r.,, 
yırblmPhttır. BamaüariTetler. l•latılan yahudl __... •IWlrildlllae ,an, Ro • ratlan ...,._ ........ ~ 1 p el 
hatka ( .. clnt) mllletlerintlir. OldCJı manyada Korbaldeau ieimli bir edften mtlblleflc.rla ftdretlerl D • 

Birkaç Yalaadi mapzumm 1'- llerlinden RIJter Ajammm köye, bir tayyareden bomba diif- hathca ..-..ıanı •. M.&~ Ba • . tlftlnh ırlWll 
k caalarmı alımek i~la Loadra-t f.Udwd\ihı.e ~· bir ,,..at,J• ~Y -.u.ıı l.\ıll..1' o\~ • J,tns_. w\Di ~- ı,. • ..,.. • dolra detU 

claa ilerlene kadar ıelmele ne la. Dıavede hOcuma ,.....tdan aen- .. tw. • =~ ,talqıı1•• .r.t ti- ... 9e .... ıwıl •clbıw ..... 1 .... b 
ama ftrclı? ~lannda 8elfut ra.d,..,. çıkarıl• •latılaa Doltor · 'rauana i.-1',.., .. ewillO.- ,,,._ " ; ~ tllwt •• '""° ""'· ,..._ ~üarap ..,._i 
,...... evl~D ,mddıimı ..... XJapfeld adiı Yünatli, at .... ,.. ~- i•AW. ... fir. ~ ••-Si, Yeplsfsrd a • uW ... U'Mlllllm Wriıi 
Wllrlenli. ralarm tairi1le ha.tanede llmif- Bomba, köJiln aizma düımtlf, Jiada ....... ll:aalıa l&J6aJart ....ı 61111• ~· 

Fn....ıara plmoe; onlar 1.a • tir. kiia..,e çarpmamıttJr. IC• ı ı 4'L tiRl:a •dU.W. olw. ı.ata1••· H ... Pads tltin 
tibl dMatluinl keadl ....ıM.t. d Fakat o civardaki bütün P•• beymnnarne u•ulOn ~ • ..,.," mllklı• mil. 
ı.w.. ~itlerin• cmneı. daha Al manya a reı. lanbn.., ı.a 101.ta..,., ... , d•n vaas •.o•• '•11t1 ,.... Clrel u. Mtlllde, 
la111a1ı olar.,, M I k k I d olmuttur. blllr mı t ,-.... o1aa liçmenlerin ko • 
Mak na•n Hltlera 880D D 8 ma 1 Sonra, banan, Mr Romen bom· - Son aenel .... •~-. ...a .. J •wls ,_..mı, 1i1eceklerini, 1 n • 

iytee uydu 1 !!~~ AJaw elle .. -..• tmd- tapare•~ oldafa ~ !=:!~; t:ll ,-;; ~--::;M ~ - ! =••-an, attit me.hallerini r " · • 
Beıtla, 1 - Mal'ef&I Fon Ma· ,adald Muon loca.ı bpablmıt • bomba atma aleti birdenbire açıl· yanname • .. ,.. fenpı ·~ · · d• 1111lrmitler, bazı yei·· c · • -

kuzen ''çelik mllferler tetldlltı,, tır. Bu suretle .Almanyada hiçbir dıiı için bombanın yanbılıkla lerek nfıtrf lcarlnelf'ft' WtJıw er- i autlar, ıerekli ıörülen : : · · . 1 

aüa tatffa etmlttlr. Marepl, itti- Muoa..Ar.ı!v 1'.almamııtır. dGttillil anlqılmııtır. li~--, ·· · ~ ~ ·· • '"'' 411111"1 'uvlan -irler venaıiı; ... .:ir. 



Habeş işi bitmedi 
Harp hazırlıkları 

sürüp gidiyor 
!!!_r lnglllz gazetesine, göre Italyada 

Bı~ak kemiğe dayanmış: 

usoliniye karşı isyan hareketi 
çıkması muhtemelmiş! 

liabeş • ıtaıyan 
Cl""ası halledllmie 

deQildir 
fıek çok kimselerde "Habeş - ltal -
~ davası Cene\Tede artık sulh yo -
>lıt la halledildi!,, gibi hir kanaat u -
2ı~~buştrr. Fakat bu, doğru değildir. 
~ Cenevrede pamuk ipliğine bağ -
ılır il iş, Habeşistan meselesi delil
~ lial Ual ihtilifıdır ki, bu, kos
«1tr llabeş dansının ancak bir cüz'ü 
I@ • Diğer taraftan, ltalyanın müs -
~eke hırsını Habeşistanda teskin 
'ittir vardır ki, bu, hiç de halledllme
'li • Nitekim, son haberler, ltalyan 
~~ (askeri) hareketinin devam etti
"-1 gösteriyor. Habeşliler de korun 

' ~relerini aramaktadırlar. 

lyada yeni asker 
hazırlıkları 

aöstermlştlr. ltal7an fqizml, barış 
ve lstiklili istiyen Habeşistanı kana 
ve ateşe boğmak istiyor.,, 
Nümayişçiler paviyonun büyük sa -

lonuna girmişler, burada kar§Ilaştık
ları ltalyan muhafızlarla dövUşmtiş -
lerdir. Bu arada Musolininln resmini 
yırtan bir nümayişci hafifçe yaralan
mıştır. 

Yakayı haber alan polis nümayişçi -
lerl dağıtmış ve içlerinden birini tev -
klf etmiştir. 
beşinci hakem 

Paris, 5 - Paris Solr aazetesinln 
haber Yerditlne ~lre Habeşistan - 1-
ta lya meselesini görüşecek olan ko -
misyonda beşinci hakem, Yunanista -
nın Paris elçisi ve Cenevre delegesi 
Politls olacaktır· 

HAia sevkıyat 
Napoli, 5 - Nazario Soro vapuru 

1500 işçi ve mühim miktarda harp mal 
zemcsf ile Erltreye dofru yola Çtkmıı
tır. 

ıtaıyan - .Japon 
avtı•maaı 

tt ltaıya - Habeş ihtilafını silmek i -
-~ ~hıslar Kurumunun bulduğu for 
bıa lii ltalyanlar bazı itirazlarla b -
'al etmişlerdi. ltalya isteklerine çok 
Ilı tılınakta ,.e bunlar yerine ptiril -
l' eıse süel hazırlıklarına devam kara-

11\ı \·erdiğini anlatmaktadır. ltalyan gazetelerinden "'Tribuna,, 
ı 8ayıendlğine göre, yeni sınıflar se - yazdığı bir yazıda Japonyayı ele ala -

1 tt'ber edilecektir· Yan resmi çevren- rak demektedir ki: 
e~ bu şayiayı teyit etmektedirler. "Eğer Avrupa, İtalyanın bugtlnkU 

) "-Oınadan ~elen bir haber şöyle dl- kararının ne derece yerinde, ve önemli 
Ot: olduğunu anlıyacaksa, bunu Japon -

ı.~ıcltaJyan çevrenleri, (muhitleri) sile) yanın Habeşistana nUCuz etmeğe baş -
~l'ekit yapılmadıkça, Habeşistan me- lamı§ olması dolayıslyle anlıyacak -
'elesinin memnuniyete değer bir su - tır.,,. 
:ıe b~ılamıyacağı düşünceaind8P 
ll tı çevrcnlerin dediiiae lııakth-... 
iti abc .i tan ltalyanın kuvvetini dene -

elj 'e öğrenmelidir., 
) lngilıere, Jtalya, Fransa arasında 
hl1>ılaca1< konapaalara on güne kadar ra. 

rı ı:; te başlanacaktır. 

1 
Para sıkıntısı 

\' taJyanın Londradan para aradığı 
ı: ~~ tqebbltslerln netkesi& kaldığı 
t•lız gazetelerinde görülmektedir. 

t ı,.,.iliz gazetelerinin yazdığına gö -
~İ l.ondra bankerleri, Jtalyanın finan 
ti durumunu ~k ciddi bulduklan i
,/' herhangi yeni istikrazın tehlikeli 
I a~a.- ı kanaatindedir. 

~flgilizler, itaıyayı 
Ufna gibi gör.üyor 

) !)"\ li Herald finansal muhabirinin 
tıı "' • ·a göre, ltalyanın paraca du -
, t.ı u Londrada o kadar ciddi telakki 
) ~."'.tedlr ki, fngiltereden ltalya
d' lhrarat yapan tacirler, bunu dur -
~ 'tı~.p düşünmektedirler. 

•. 11 n~iliz tecim bakanlığı mUmessllle
)1 cı, l~ömür ihratat~lan görüşmeler 
)'Jıınış mevcut heaaplar temizlenince
~ ~ ltadar Jtalyaya kömür ihracatı 
~ tnenin nasıl olacağmı soruştur -

lardır. 

tvm\.tsollnlye kareı 
isyan ihtimali 

>beyli Herald: "Banka muamelesi 
t al>an müesseselerden gelen haberle
~ bakılırsa, M. MusoUnlnln siyasası
' karşı muhalefet o kadal' silratle 
-:::aktadır ki Jtalyada bir isyan ~ık 
-. ı artık imkansız sayıla~ de -
~lttedfr. 
:azete şöyle de,·am ediyor: 

~ Son günlerde kömürle bakır ve nl
~:ı tlbl mtthlm madd~lerin ithali hü
lt "-et inhlsan altına alınmıştır. Bu 
~~dbtrıer M. l\luaollniyi ne gibi dddl 
~l0rtoınik zorluklar karşısında bırak -
bru isbat etmektedir.,, 

Hi.tlqa 
Avusturya hududun

da manevralar 
yapacak 

Esrarengiz bir ıeık 
te.=rübe edecek 
ltalyan ordusu büyük manevrala -

rını gelecek ay Avusturya hududunda 
yapacaktır. Manevralarda beş yüz bin 
asker bulunacaktır. Kral, Musolfni, 
erkanı harbiye reisi manevralan takip 
edecektir. Söylendiğine göre manevra 
larda esrarenıiz bir ıpk tecrübesi de 
yapılacaktır. Karada ve havada mo -
törleri durduran, hücum hatlarına za
rar verdltf söylenen bu ışık, harp o -
)ursa Habe§lstanda da tecrübe edile
cektir. 

Ateş bahası 
Beşlklaşlan Taksime 

15 kuruş 
Halk şikayet 

ediyor 
Betifctaı ile Takıim araıında 

itliyen tramvay f irk eti otobi!sleri 
ilk İ§lemeğe batladıkları zamanki 
tarifeyi hili muhafaza etmekte
dirler .• 

Bunıµı için Betiktat ahaliıi bir 
çok imzalı bir mazbata hazır~1,7a
rak Bayındırlık Bakanlıiına ve
receklerdir. Bu mazbataya imza 
koyanlardan bin: 

- "Talrsim ile Beıiktaı ara~ın
daki ücret 15 kuruıtur. Halbuki 
çok defa birkaç kiti birleıio onar 
kurut mukabilinde bir takıi tutu-

HAHF;R - .~kşam rostası 

KURUN - (Hem kaçar hem küf· 
reden adam) başlıklı Asım Usun ya • 
zm Bulgarların Türk düımanlığın • 
dan ba}ıfftnwktedir. 
Aıun U•, Bulgar dıı bakanlılında 

'l/Ükaek bir po1tu olan Bojinofun Trak 
ya Bulgarların olduğu ve Bulgarlara 
verilmesi lazımgeldiği hakkında çı -
kardığı kitap için diyor ki: 

Bu lı.itabın iki dost deı:letin dostlu • 
ğu bozamıyacağını çllnkü bu fikrin 
Bojinofun ıahsi fikirleri olduğunu 
•öylügorlar. 

Bulgar dıı bakanlığında JMmur o • 
lan bir adamın çıkardıiı kitapdaki fi. 
kirlere, o adam yerinde mahalaza e • 
dUdikçe, Bulgar hükumeti de i§ti • 
rak etmif demektir. 

Bu meseleyi bir kalem geçelim. 
Ya Varnadald hddüeye ne dlgelbn.. 
Buglln eski Leh kralı Ldtlilltfa adına 
yapılmakta olan USrene ne dlyecek • 
ler? Bu tören doğrudan doğruya Slav 
tılkelerinde Türk dütmanlıiı uyandır. 
maktan baıka naaıl bir erge (mabat) 
Ue yapılabilir? Böyle olunca bu töre
ni hazırlıyan Bulgar hükilmetinin 
Türklere karıı dost olduğuna kim t • 
nanır·? 

CVMHURIYET - Bolazlann tah
kimi işinde yanlış bir dtııi1nce baılık· 

:l AGUSTOS - 19~.; 

Dörtyolda f ect bir 
tren kazası 

Ve kuduz vakası 
Dörtyoida:n bildiriliyor: ı 
Erzin nahiyeıinde Mehmet ka

rııı ve kızkardeıi ile berab~r ara· 
ba ile çiftlikten köye dönerken 
Toprak kaleden lskenderuna ıi -
den timendifer yolu üzerinden a • 

rabayı g~irmek iıtemittir. Ara • 
banın tekerlekleri raylara cAkıl -
dığından durmak mecburiy<.tinde 
kalmııtır. Bu s.ırada süratle gelen 
ıimendifeı arabaya çarparak hay
vanlar da dahil olmak üzere için
dekileri ve arabayı parça parça et
miıtir. 

Şimendifer makinisti tevkife
dilmittir. Tahkikat baılamı,~1r. 

Gene Erzin nahiyesine kuduz 
bir kurt hücum etmittir. 

Kurt ıecr. saat 8,30 da k&".•aba· 

ya girmİ!, 3C kadar sığır ve f_.:rçok 
köp~ği yaralamııtrr. Kurdu ya
kalamak için dışarıya f n:ıyan 
halktan da birkaç kiti yaralr nınıt 
biri ölmüıtür. 

Kuduz kurt sokaklarda aabaha 
kadar önüne rasgelene salJ rnuş
tır. Bütün köy halkı kurda ateı et· 

tiii halde bir türlü vurmağ~ mu
vaffak olamamıılardır. Anc ... k or-

talık ağardıktan sonra kurt1a yal
nız batına mücadele ed ,,, bir 

adamın attıjı kurıunla kudu,, kurt 
alnından yaralanarak ölmiittür. 

Belediye yaralanan hayv"nları 
derhal öldürmüt, ahaliden yara
lananları da tedavi albna almıt-
tır. 

Kezbanın papasa teslim ettiği 
eşya yok olmuş ... 

Fenerbahçede Jozef isminde dar evvel taıraya ıiderkea ,ahst 
bir papaı polis tarafından yaka- eıyalarım bir sandık içinde papaa 

lanmıt ve hakkında tahkikata baş- Jozefe teslim etmiıtir. 
1 tı Kezban avdet edip sandıit pa-
anmıt r. • 

pastan alıp açtıfı zaman bır kı· 
Kezban iıminde bir kadının 

iddiasına göre, bundan üç ay ka· 
sım eıyaıının yokolduiunu g6r -
müt ve zabıtaya haber vermiıtir. 

lı Abidin Davcrin yazısında Deyll ----------------------------
Ekapreıin Boğazların tahkimine da. Sovyet uçagv 1 Garip bir hal·. 
lr yazdığı yazıyı uzun uzadıya anlatı-
yor ve ~oüa~!~r~ bizim niçin tahkim Kutup yollle A merl Blrblrlerlle 
etmek ıstedıgımız, bu fikrimizi kabul 
eden deıı1ctıcrıe etnııuen devletlerin kaya niçin gidemedi dUğUş~nler şimdi 
düşünceleri çizUiyor ve neticede dnıi- Kutpptan ıeçerek Amerikaya birbirlerinin 
llgor ki: ıitmek üzere yola çıkan Ruı uça-
1!~ğaz~arın barı~. Z~anında, tahlci- . ğının benzin Ve yağ tevzii tertiba- akl~~tıe.rlle ~ğ~şJyorl 

nunı ist&yenlcr, Turkiyege ve Kara - t b l .. .. d · lngılız eıkı muharıplerınden bir 
d · d l u · ,__ fı .. ının ozu ması yuzun en gerı ~ 
enız ev 11 t1r11U1 -W.J! .,.. ~ dah Al k' i ."m ~B9 l:"> 

·~ • .1. 1 be ı ml ~a ·~~ı ,,1 • d&mnd W.etl.nn-t,,.etlbde kaldrlriif ll'UP a maıı es ı mwı Lnpıe-
zı runr er ti e gen tltlWıoa eru, r, • · ·· k b•lh • 

tahkimat istenıiyenler ise, TOrklyeye ve dün yazmıttık. Makinenin naııl ~nı gorme "Ye ı •HA Tazıyetlc-
Karadeniz devletlerine karıı fena ve sakatlandığına dair Anarlolu a- rı hakkında malUnıat almak üzere 
tecavüzl emeller besllyenlerdir. janıının verdiği izahatı yazıyo- Berline gitmiıtir. 
Boğazlar Türkiyenin ve Karade • ruz: lngiliz muhariplerine söylendi· 

nizin kapısıdır. Ko1nf~ evinin kapıaı, ğine göre, bugünkü Alman temer-
açık kaldığını kimler ııter, kimler ia. Moskovzı., 4 (A.A.) - Kuzey k'" k 1 d :1.- I 1 

1• d" d • 1 1 d. 1ct·· 1 .. 1 .. U uz amp arın a ma .. .,ua o ana. temez; ma um ur. enız yo u gene ıre or u u • _,_. h • I d. I . 
. . R S S S b d rın yansı eaKı mu anp er ır. nıı· 

ZAıff AN - 15 bın venmlıye 150 ya. • • . 2 ucatı mürette atın an liz eıki muharipleri, bilh&Ma bun-
tak adındaki başmakalesinde ıirket • bir rapor almıttır. Bu raporda u- I I l"kad d 

l i r.ı • ar a a a ar ır. 
lerden alınacak o an ın milyon lıra çağın benzin kaçırdığından ;)nce- . . • 
ile şehrin De hattd Türkiyenln en bU- ki tahminlerden fazla benzin yo- Almanyadakı eskı muharıp tcş· 
y#Jk ihtiyacı olan haıiane yapılmaaını kilitları hakkmda incelemeler 

gatılmıt (istihlak etmiı) bulundu-
istemekte ve artık 15 bin veremliye bir (tetkikler) yapacaklar, liderleriy-
yatak isabet eden memlekette bundan iu bildirilmektedir. le konuıacaklardır. 

baıka yap~cak bir şey olmıyacağını ıöy Mürettebat bu hidisenin se • Birçok Alman eıki muhariple-
lemektedır. beplerini bulmağa ve ortadan kal- • • b 1 d x... _.s: 1 k 

Istanbo1un Anadolu 
kıyısında 

rının u un u15 ... .uy enen amp • 
dırmaia muvaffak olamamıılar, lara da girmeie teıebbüa edecek
yola devamdan vazıeçerek Lenin- lerdir, 
ırad bölgesindeki uçak alanların- --.,.----------
dan birine inmek için izin iıtemit- Geçml• 'ol•un Sivri sinek 

mücadelesi 
~ iki genç 

izin verildiğinden uçak Lenin- Boğ u 1 m ak 
ıratta yere inmittir. 

iyi sonuç verdi 
Sıtma mücadele heyeti 1929 

senesindenberi Anadolu ya\caıın
da yaptığı ıivriıinek mücadelesi 
neticesinde önemli ıonuçlar almıt-

Uçak karaya indikten sonra u- Tehlikesinden 
çut sırasında benzin tevzi siıtemi- kurtarıldı 
nin iyi itleyememesini incelemek Dün M;'U'mar&dan lstanbula ıel. 
için bir komiıyon kurulmu,tur. mekte olna "Talii yaver,, motörü 

--o-
tır. Futbol heyeti 

Mücadele heyeti baıkanı bu ) 
husuıta bir gazeteciye tunları söy- top anıyor 

İstanbul futbol heyeti önttmOzdeki 
lemittiry: çarşamba gUnll Beyoflu1.. halknlnde-

- "lstanbul sıtma mücadele sa- ki mıntaka merkezinde saat altıda ilk 
ha11nda evvelce oturulamazdı. toplantısını yapacaktır. Futbol heyeti 
Halbuki Haydarpaıadan Pc:ndiie üyelerinin çarpmba günkü toplantı -
kadar olan ıaha lstanbulun en ıü· ya gelmeleri rlta olunmaktadır. 

zel ıayfiye yeridir. Sivriıiaekle- --o-
rin izalesi yüzünden her ıiln biraz Hlndlstanda 
dah~ fazla buralara rağbet art- 3000 ••cinin i•vanl 
maktadır. Bombaydan bildirildiiine gö • 
Bazı ıivrisinekler vardır ki dank re, Misor'da altın ıahalarmdaki 3 

Y etilköy açıklanndan ı~erken 
motörün kaptanı iki ıenc!n deniz
de ölümla pençelqtiklerini ıör
müı ve derhal dümeni bu iki ıen
cin üzerine kırmııtır. Kaptan Meh. 
met motiirün sandalına bint>rek 
kendilerinden geçmek üzere bulu
nan Osman Nuri ve Mehmet Ali 
adlarında bulunan bu iki ıenci 
kurtarmıı ve ilk tedavilerinı mo
törde yaptıktan sonra lstanbula 
getirerek zabıtayı haberdar et~it
tir. 

,
1 
t"ükaelde ıtaıva 

11 ~Vhinde gösteri 
) .. tfiksel 5 - Sergideki İtalyan pavf-

yoruz. lık hastalığı ile sari hümmayı nak- bin İKİ grev yaparak altınların 
Yapılan tahkikatta Osman Nu

ri ile Mehmet Ali ~abahleyin bot. 
la Floryaya gitmek için yoln çık
mıtlar ve tiddetle esen rüz«?ir yü
zünden bot alabora olmuttur. Sa
hilden epeyce uzak olmaları ve 
botun sular.a kapılarak kayholma
aı, kuVYetlerini keamit ve boiul· 
mak üzere iken motör imdatlarına 
yetiımiıtir. 

"tlu •. 
ltaı onlinde toplanan komtlnlstler 
~ Ya aleyhinde nümayişler yapmıs · 
ba dır. Kom8nlsı mı•Jardan biri, 
~"iyonun mermer merdivenlerinin üs 
rıı:e çıkmış, o dvarda çok kalabalık 
Ut~ halka hitap ederek ,ayle demiş-

Bütün nııkil vaaıtalan tarifele- lederler. Biz bu hastalılda da saklandığı yere ve büroya saldır· 
~ · ni indirdikleri halde tramvny müc:-.dele ettik. Bugün orahn her mak üzereyken Misor hükUmet 
ıırketine ait olan otobüıler itle • türlü sivri~inekten temizlenmit bir poliıi tarafmdan kendilerine ateı 
mele baıladıkları zamandanberi haldedir.,, açdmqbr. Oç kiti yaralanm11tır. 
hali eski fiatını muhafaza ediyor- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bir kiti öldürülmüttür. 
lar. Biz de bunun üzerine Ba- le tahammül edemedim. Belki bir Grevciler, mahalli mahkeme 
ymdırlrk Bakanlığına tikiyet edi- ders olur diye burnunu, yüzünü binasını ate§e venni§ler, ,:.; ğer em-

L......::ı....Kı...,..__._-..s.....:-..;AlaliJ&a.UMııı~-VıOl'JIL . ...!amü:lım:t,nanmaktadır. kestim. demittir. lake büyük zararlar vermiılerdir. 
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VOLCUIL.UIK INIOTLARD MDmaırr snuııauııolf\1 !kabri nı~an açoDdu? 

Seyahatin zevkleri 
ve üç büyük derdi? 

Mezarlardan ·çıkardan 

Kafa kem-iklerinde 
Romanya ve Polonya toprakların • 

dan geçiyoruz, çoluk çocuk ve bir kaç 
arkadaş beraberiz • 

Kalabalık yolculuğun bazı: iyilikle
ri ve fenahklan var. iki tarafını da 
biraz anlatacağım. Blribirlerlni kay -
betmeler hemen herkesin başından ge 
çebilir, Bu kaybolmalar partide yaşı 
küçük, orta ve ya, ilerlemiş olanların 
sayisiyle mütenasip olarak artıp ek -
silebileceği gibi; tecrübeli, tecrübesiz; 
dikkatli, dikkatsiz, dikkafalı, uysal, a
celeci, yavaş olanların ölçüsüyle de 
değişiklikler gösterebilir· Herhalde 
böyle bir kafileye reisJik etmeği hiç 
kimseye tavsiye etmem. lstanbutda 
bile cümbür cemaat gezintilerden ka
çarım, hele bu gezintilerin cuma pa -
zar günlerine rastlamasından benim 
kadar korkan az bulunur diyebilirim. 
Bükreşten kalkarkalkmaz ilk işim 
mevcudü gözden geçirmek oldu. Kös
tence safasmdan sonra, elinden gelse 
hepimizi bfribirine köstekliyerek hal
kanın ucunu bana vermek kuruntusu
na düşen küçük oğlum Güner, kont -
rol işinde daha sinirli gözüküyor. Bu 
sinirlilik gittikçe artmak üzere ve bü
tün yolculukta devam ederek Günerin 
en iyi başarabildiği iş oldu. Onu gü
ler yüzlü ve rahat gördükçe kafilenin 
tamam olduğunu ve, telişlı veya kav
gacı gördükçe kümede eksiklik oldu -
ğunu hemen anlıyor, ve vaktinde ça -
resine bakmağa koyuluyordum. 

Kalabalık yolculuğun bir başka üzün 
tUsü de gırtlak bahsinde: Herkesin 
iştahına, arzu ve zevkine göre yemek 
listesi başardığınız dakikanın hatırası 
nı unutmağa imkan yoktur. insanla -
rın günde üç defa yemek yemesinde ne 
büyük bir isabetsizlik olduğunu ve, ye
mekleri hap şekline sokarak bir defa
da yutturmağa çaJışanlann ne kadar 
hakh olduğunu, bu üzüntülerle karşı
la~ttlWiii sonra iman ile kabul ediy?r 
ve, gönülden diliyorum· 

Mevzu bulmakta sıkıntı çeken kari
katüristlere böyle kalabalık bir yolcu 
kümesinin sofrasına düşmek yeter, kı
saca ben de anlatacağım. 

Çorba deseniz, bir kısım aman gel
sin derken, bir kısmı yüzünü buru~ -
turur· Bir kısım çorbanın hassalarm
dan bahseder, bir kısmı ise bu ne ol
duğu belirsiz su kütlesinin münase -
betsizliğini anlatır. 

Etlere geçelim, kuzu pirzolası cin -
sinden ateşte kızartılmatann yolcu -
luklta hasretini çekenlere, bunun im -
kaasızlığındaki sebepleri anlatmak ka 
bil değildir. 
Çırpmya, Kağıthaneye, sulara Çam 

irca ve Yakacığa gidip hemen çalı -
çırpı üzerinde işini kolayca görenle -
re bu işte zorluktan bahsetmek çok 
aykırı düşüyor. Şu her vakit en hafif 
yemek olarak seçtiğimiz tavuk eti bi
le, çatal bıçakla ayırmaktaki güçlük
ten ve, el ile sıyırmak imka118IZ1ığm
dan dolayı en ağır külfetler sırasına 
giri~r. 

Balık bahsi daha acıklı; ayıklama 
deyip geçmemeli, bu işi bir davet ma. 
sasında usulü üzere başarmak her 
kese nasip olmıyan bir muammadır; 
en büyük sıkıntıdan kurtulduğunuzu 
sandığınız bir sırada gırtlağınıza ya -
pışan kılçık görünmez kazaların en 
belilısıdır. Bilmem kılçıktan korkmı -
yan var mıdır, yutkunursunuz git • 
mez, tükürürsünüz çıkmaz; eliniz er -
mez, gücünüz yetmez; böyle bir aki -
beti çocukluğumuzda hepimiz bir ke
re savuşturmuşuzdur. 

lş bu kadarla kalmaz, balığın taze 
olmaması daha uzun bir bahis teşkil 
eder, en hafif bir barsak bozukluğu ile 
kurtulmuş olduğumuzu bile düşün-

sek, yolculukta en rahatlanacak yer 
olarak aradığınız kıyı köşenin daima 
baş~aları tarafından işgal edilmesi 
gibi akibetlerin, ne feci gülünçlük -
lere varabileceğini tasavvur edersi -
niz. Halbuki yolculukta taze balık bul 
mak bir kısmet meselesidir· 

Sebze faslı daha az firaklı değildir, 
haşlamaya alışık olmayan biz şark. Jf- ı 
lar, yolculukta salatadan baş~ ye -
şUUk yiyemJyoruz. Listenin en11na ıe 

lirsiniz; tattılar sırasında komposto 
ve pastadan başkumı anJamak bil -
mece halletmek kadar uzun sürer, 
şarka gelen bir garplı "kadıngöbeği" 
gibi hiçbir mtinasebeti olmıyan tatlı 
isminden ne anlarsa, biz de bu tatsız 
ıstılahlardan ancak o kadar anlıya -
biliriz. Hamur tatlılan ile muhallebi 
ve arkadaşlarına alışık gözler için bu 
tatlı boşluğunu doldurmak pek zor -
dur. 

İçkiler hususunda en çok sıkıntı 
susuzluktan ileri geliyor, memba su
larının en nefisine malik olan lstan -
boldan ayrılınca, karaya çıkmış balık 
gibi çırpındığımm, ve bir bardak su , 
için lstanbulda beş kuruş vermekten 
şikayet ederken fazlasını bile seve se
ve razı olduğumuzu içimi çekerek ya
zıyorum. Arkadaşlardan biri her is-
tasyonnun su musluğunda soluğu a -
byor, yol uzun sürüp susuz kalınca, 

köpeklerin niçin dillerini dışa.n sar -
kıttıklannın sırrına erdiğini söyliye -
rek bizi kahkahalarla güldürüyor. 

Yatmağa gelelim; yataklı vagona 
girenlere ne mutlu, ben elbiseyi çı -
karıp uzanmağı, yarı uyku addede -
rim. Yataksız seyahati yataklıdaki -
lere anlatmak, açın halini toka tarife 
benzer. Ter, ayak ve nefes kokusu, iki 
sigara dumam arasında bunalan bir 
kompartiman kapısından içeri hiç ba
şınızı soktunuz mu? Altı kişilik insan 
salamurasını gözönilne getirin· 

Sarsıntı ve sıkıntı ile sersemlemiş 
bu zavallıları geceyarısından sonra 
seyredin, o zaman bir fikir ve bir hü
küm çıkarabilirsiniz. Bir tarafta sı -
zan, öbür tarafta lıorlıyan, yanında
kinin üstüne yuvarlanarak genişle -
meğe çalışan, hele uykuda tekme, yum 
ruk atanlarm şerrinden kurtulmak i
çin koridorda nöbet beklemeği tercih 
eden böyle bir kafil e ne ~ıeyahat her
halde gıpt.a edJlmefe değmezl 

Yolculuk kalabaJığınm bence bir 
tek meziyeti var, bavullann pek ko -
lay aktarma edilmesi, ve hamal para
sından tasarruf! istasyona götürülüp 
de inip binme kaygısı çıktığı zaman 
denklerin azameti ve taşmmaSTnın 
güçlüğil hiç hissedilmez olur. Karpuz 
sergilerinin önünde arabalarm ne ko -
tay ve çabuk boşaltıldığını ve dük.kıl -
na nasıl bir maharetle istif edildi -
ğini bilir misiniz; işte kafile yolculu
ğunda eşya aktarması da bu kadar 
lcolaylaşır. 

Romanyayı cenuptan şimale doğru 

trenle geçiyoruz, hava tatlı bir sıcak· 
lıktan yağmur sıkıntısına doğru dö -
nüyor. Bir çok ekilmiş tarlalar, bir 
çok kömür ve şeker fabrikalariyle 
meşhur şehirler takip ediyor. 

Birinci geceyi vapurda geçirenlere, 
ikinci geceyi trende yataksız geçir -
mek mukadderse, Bükreşte dinlenme
ği tavsiye ederim. 

Yapılan araştırmalar 
Bizde ve başka memleket lerde nasıl yapılıyor? 

Hayvan cinslerinde vücuda na- düğü zaman 56 yqındaydı. 1921 bu eserde, kuvvetli ve asil bir k~' 
zaran beyinin küçüklük ve}'a bü- de Dantenin kafa tuı ve iılreleti fa olarak mülahaza edilmel;tedı i 
yüklüğü nasıl zeka üzerinde mü- muayene için açıldığı vakit, ltal- Kafanın beyni alan kıımı, h8'~ 
esair oluyorsa, insanlar da aynen yan profesör Frauetto da bunu itibariyle göze çarpacak mı.hİYe; 
öyledir. Bazı ırkların kafa tasları gözden geçirmek üzere çağO"ılan tedir. Burnunun gemik kısı1al~ 
biçimsiz ve içlerindeki beyin'.er de bilginlerden biriydi. da büyülrttlr. 
tabiatiyle arızalıdır. · 1 Şairin hakiki ve en doiıu ev- Dantenin diğer resmi, 0&11t.r 

Antropoloji diye tanınan ilim, safıru elde edebilmek için kafa la· nin Vela tarafından yapılnı'' b~~ 
insan cinsleriyle uğratmakla ve ıı üzerinde yapılan tetkik!er bü- tü ve onun üzerine Danten:n ~' 
kafa taslarım tasniflere tabi tut- yük izlere yol açmııtır. Yukarda- fasının çizilmit ıeklini gfü·erır· 
maktadır. ki resim, profesör Frassetto ta- Dantenin kendisine bu derer.e :~ 

Türk ırkı, Brakisefaldir. Dün rafından yapılmııtır ve D.,nteyi gun olan bir büstü bulunmadıl1 

de haber verdiğimiz gibi, latan - yandan göstermektedir. Dante, ıöylerler. 
bulda birinci olarak Mimar Sina- . 

nın mezarı açılmıı, dahi san' at- ı . • t k A \ı/I t ı b • k ~ı 
ki.nn kemikleri muntazam olarak zmı agı a rı a~ 
bulunmuf, çıkanlmııtır. Ana do- · · . 
ludaki öğretmenlere (mua!limle
re) de tamimler gönderilmif, be
lediyelerin yardımiyle tarih'!el (ta
rihi) mezarların açılıp bu~unan 

kemiklerin lıtanbuldaki antropo
loji müze&ine gönderilmesi bildi
rilmittir. Bütün bunlardan ıu an
latılacaktır: Büyük medeniyetler, 
B~~tefaller tarafından kurul
m..:.1cur ! 

Fakat bu u!ıurda uğraşmalar 
yalnız bizde d6ği1dir. Avrupalılar
da, dahi saydıkları büyük başları 
toprak altında çürütmekten, yılan
lara, çıyanlara yedirtmektense, 
hürmetle çıkararak, tetkik etmeği 
ve müzelerde saklamağı hem ak
la, hiue uygun, hem de faydalı 
bulmuılardır. 

lzmitte yapılan kağıt fabrikası 1 oynar. Onun için ve ıevkiyat no~· 
şimdiki halde ancak günde 35 tai nazanndan fabrikanın tz111ittl 
ton kağıt istihsal edebilmektedir. kurulması tercih olumuttur. 
Halbuki Türkiyenin gündelik ki.· Balkan devletlerinde kii~ 
ğıt sarfiyatı 70 tondur. Fabrika, fabrikalarının bulunmaması biı 

1 

çalııan elemanlar daha ziyade.ih· deki fahrikalann da kağıdı uc~ı' 
1 tm 1 • ·· ·· d h rt'e tısaı kazandıktan sonra iıtihaali ma e e erı yuzun en a 

45 t kacakt Ç.. k"' f b . mehzül. miktarda aevkiya.t yap• ' 
ona çı ır. un u a rı • b·ı .,.. 

ı ecegız. 
ka bu kudrette yapılmıttır. ~ 

. . .. : · Altı ay ıonra temeli atılacak 
Şımdiki halde fabr~~da 30 ya· lan ikinci fabrika da gelecek 1efl1 

hancı ve 300 kadar Turk uzman bu.vakit itlemeğe bafhyacakW' 
çalrımaktadır • Bu fabrikanm i!leme:ğe batlanı• ' 

Memleketimizde kağıt fabrika· ııyle memleketimizdeki bütün J<İ' 
sının Y.aıJ>ılmıt olmaıı kaolin, f&p iJt ihtiyacım temin edebileceği ' 
ve ıoda ıanayiimizin inki!afma miz si'bi uzak yakın tark ve gat1 
yardım edecektir. Kiiıt İm!llitı İ· bütü~ J'&bancı devletlere de ihr• 
çin odyn ve ~" ·~ A91.Yk.~ir. rol ca I,~bileceiib. 

AJağıki yazıdan anlaşılacağı ----------------------------
üzere. garp san'atının en büyük "Ders olsun diye,, (!?) Kanser üsta.dlarından Şair Dante'nin is- K b ' 
keleti mezarından çıkanlmıı, üze- . arı s 1n1 n u rn u-
rinde ara,ıırm~ıar y~~ılmııtır. n u kesm ı·ş .. Tedavi 

Son gelen hır lngılız mecmua-
sından aldığımız bu husustaki ma· lzmir, 3 - Tepecikte. Yıkık . ediliyormuş 
lumatı aı,,.ğıya yazıyoruz: mektepte oturan at cambazı Hur- Franıız ve dünya tıp ilemi, kitJI 

Kafa tasları üzerinde tetkikat- §İt, karısı Ayıenin burnunu ve yü. yaıer,ıM:Revelia'in kanser .ero , 
ta bulunmak, antrepo}oji bilginle- zünün muhtelif yerlerini bıçakla munu bulmak için önemli çe.lqıo'' 
rinin her yerde hüklimet yardımla- kesmittir. lannı ilgi '(alika) ile takip et' 
riyle yaptıkları ıeydir. Hurıit dün tevkif ediler-ek Ü· mektedir. 

1933 Y.Jlmda Bolonya üniverıi• çüncü istintakta sorguya çekilmit- Hatta a:öylenCliiine ıöre M. Jıe' 
tesi antropoloji profesörii F:-asset- tir. Hurıit ifadesinde: velia uzun yıllar ıürcn tecrübeltf 
to, on üç yıl müddetle, meıhur da- - Karnn fenalık yapJyordu. ·den soma k~rin mikrobunu ı/ 
hi şair Dantenin ~eıiml~ri, yüz ka- Birçok defalar bu itlerden vazgeç· ymn&ğa ve bu müthiı hastabi1 

hbı, ve bakiyel~rı~le ugraımıf ve mesini ve namuı dairesinde otura· yenecek seromu bulmaja mu~f' 
eserler ne§ret.mııtır. rak çoluk çocuğumuza bakmuını fak olm\14lur. Bu rivayet üzerirı' 

Dahi 9air Dante, 1321 miladi söyledim. Fakat o dinlemiyor, bil- aoıyaliat meb'uslardan. Monta:ı ' 
yılında Ravemra'da ölmü2tü. Öl- diği gibi hareket ediyordu. Bu ha· non >:annida doktorlardan 'bir Jıf' 

Sabah erkenden. tren Lehis!3na giri Japonlar bir ka• 
yor. Kollarında sıyah kordela taşıyan Takas sutlst lmall 

Takaı ıuiiıtimaline ait 1200 
sayfalık fezleke ile 36,5 kiloyu 
bulan tahkikat evrakı bir ay evvel 
Sekizinci lhtııas Müddeimnumtli·· 
gıne verilmiıti. Müddeiumumt 
fezleke ve tahkikat evrakını tet • 
kik etmiş, suçluların cezalancİml• 
malarını istemiştir. Fezleke ve 
dosyalar ilk tahkikatın açılması 
isteğiyle maklıeme istintak hi • 
kimliğine verilmiıtir. 

file olduğu halde kimyageri zi1" 
ret etmi! ve saatlerce SÜl'en m~ ' 
lekt aytıf1Dalarda · (münakqalat" 
da bulunmıJ!lardır. 

bütün Leh~il~r ölen şefleri Pilsudski- r•ıkato•• ru•• cı•dd ı·ye 
nin matemını tutuyorlar· 

Karkavdan pek az sonr~ Lemberg - aldılar 
ten geçiyoruz· Bu isimleri, dünya har
binin dört senelik bin bir faciası ara
sında bugünkü gibi hatırlıyoruz. Yıl -
larca önünde ve etrafında yüzbinler -
ce insan kütlesinin çarpıştığı bu o • 
valarda eriyip giden vatan evlatları -
nın pıhtılaşan kanlarını görür gibi o -
Juyoruz. 

Bu kötü tarihi çocuklarıma anlat -
mak arzularımın boğazımda düğüm • 
lendiğini hissediyorum. Bakir bir ne -
şe içinde gülüşen bu saf dimağları, 
gene onların saadeti için süpürge to -
ğumu yiyen ağzımla zehirlenmekten 
ne çıkar! 

Leh gümrük ve vize kontrollan çok 
çabuk ve hafif geçiyor. Öğleye doğ -
ru Alman topraklarında olacağız; ye
ni bir ruh ve sonsuz bir energi ile kay-
naşan 65 milyonluk ilim ve sanat a -
damnnı barındıran bu ülkeye merak 
ve heyecanla karışık bir his içinde ve 
gittikçe artan bir hızla ilerliyoruz. 

Dr. ~rldun NEŞET. 

Vaıington, 5 - Bir Amerikan 
mizah gazetesi geçenlerde Jaıpon 
imparatorunun bir karikatürünü 
ne§retmitti. Japon resmi daireleri 
buna kızmışlar ve Amerika Hü • 
kumeti nezdinde tetebbüste bu • 
lunmutlardır. it o kadar ciddiye 
alınmıştır ki, mezuniyetle mem • 
leketinde bulunan Japon Elçisi 
sürat1e Vaşingtona dönmeğe mee· 
bur kalmış ve Amerika HükUme-
tiyle temasa başlamıştır. · 

Evrak gözden geçirildikten•ıon· 
ra mahkemeye verilecekti;. Suç • 
luların bir buçuk ay sonra torcu· 
ya çekilebilecekleri anlaıd .t 
maktadır. 

Mecmuanın sahibi ise gazeteci· 
1 .. • , ~·111111111111JJ1Pıntruıı1ııımıııftnntllllllllW_ ....... -.-; 
ere şoyle demıştır: İ Şişli Etfal hastanesinde 

- Amerikada karikatürlerin 

1

, Göz mütaha.smı doktor. 

~anasını herkes anlar. Reisicum - 1 Rı/at Ahmed Gö#be7k 
hur Ruzveltin birçok karikatürü - İn C Halk F kası da im ll-.. . •• • ır ın:rasm 
nu netrettık. Buna kızmak fOY)e s.:si liai'Şmlji&i ~ BllliiiüliA . Jla-
dursun güldü ve dostlanna ver - ) yene !'aatlert saat 15 ten lR. e kadar 
mek üzere bu mecmualardan bir· 1 :..ııııı11111111111mııııı.11uımı ıııı11ıw11"11111111111111uıııuııııııı•ıı1'tllaW , f 
çok satın aldı.,, · 

Bir in kimyaıgerle yalnız koıı"' 
f&D meb'uı ayrıldıkta~ sonra ar ' 
kadatlarma hef.ecanla: 

- Rüya mı ıörüyonım biluıetl'' 
·F&kat bu adanim fÖ)ıreti Putö' 
rünkünü geçecektir. Dem.ittir. 

Doktorlardan biri de: 
...:.. Muhakkak bu, tıp ilemiııd~ 

bir ihtilaldir, diye cevap <verıııit 
tir. 

Bugünkü Son Postadan ald•i'
1 

mız bu habere göre Fransız :kid'' 
• · ld ...... t• .)et' yaııet'ının e e ettıoı ne ıc .... 

Cll tı' 
nazaran kanıer bundan ıonra t 
mamiyle kabili tedavi baıtahkl" 
l • • L-!l al'uma gırmıı ııu unuyor. 

~~.,...-.,...-~~~~~---~ 

Kupon larımııı 
saklayınız 

Bunlar ıize hiç ummadığınız ... 
- menfaatler temin eder •• 


