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:~00feransta itaıva kont er ansa niçin aleyhtar? 
ilk saf ha r·---------------=-------------...... 

• 
Dün bitti lngiltere, Yunanistan ve bizimle blok yapıyormuş, 

bunu askeri hazırlıklarla karşılayacaklarmış 1. Başlıca ihtiltıf iki madde 
. il.zerinde ve ilç devlet 

arasında 

Japonlar ve Ruslar fikirle
. rinde ısrar ediyorlar, 

İngiltere henüz s~n 
sözünü söylemedı _ , 

Boğazlar konferansındaki Japon 
murabbası M. Sato 

Boğazlar konferansı dün birinci safha· 
eını bitirmi§ ve Milletler Cemiyetı Kon ~ 
eeyi ile asamplesinin toplantılarından son
ra tekrar çalışmalarına devam etmek Ü • 

zere mesaisini talik etmiştir. Tali heyetler 
ür:erlerine aldıkları vazifeleri yapmağa de
~aın edeceklerdir. 

(Devamı 1 O uncu sayfada) 

" Son Posta,, Montröde 

Italyanın Konferansta Ç~t~J~~··y~İ~··Ü;;;i~d~·bi~ 
temsil edilmesini isteriz otobüs faciası oldu 

Fakat Boğazlar Konferansının mevzuu olan Boğazlar 
emniyeti davasının hiçbir talik, tavik ve tehire taham
mülü olmadığı hususunda Türk milletinin titiz bir 

hassasiyet gösterdiğini de hatırlatmak isteriz 

Fransız delegeleri Montrö istasyonunda 

/
• talyanın boğazlar konlerctnıına. karfı vaziyeti henüz tebellür etı e
miıtir. Bu vaziyet ancak, Milletler Cemiyeti konseyi ile cuampl sie 

nin toplantılarından ve zecri tedbirlerin bir neticeye bağlanmasın4 an 
sonra anlaşılacaktır. lta~anın boğazlar konferansına İftiralı edip et· 
miyeceği, ancak o zaman belli olacak ve konleranı ona göre istika nel 

alacaktır. 

28 yaralı var, dördünün hayatı tehli-
kede, otobüs parça parça oldu 

, Faciadan sonra otobüslln hnli 

Dün tam saat 14,20 de T opkpı - sı olmuş, Sirkeciden 29 yolcu ile Ça· 
- Çatalca ~osesi üzerinde ve Davutpa- takaya hareket eden şoför Edibin ida• 
şa kışlası önünde faci bir otobüs kaza- (Devamı 11 inci sayfada) 

Cenevrede KonseJ 
bugün toplanıyor 

lngiltere Dış Bakanı ve Habeş İmparatoru 
Cenevreye hareket ettiler, Eden Paristen geçerken 

Fransız hükumeti erkanile görüştü 
Rüştü Aras neş' eli Diğer taraftan lngiltere ile ltalya siyasetleri arasındaki müba) mt:t 

devam etmekte, ltalyan gazeteleri lngilterenin Türkiye ve Yuna11is • 
fakat birşey tan ile anlafarak ltalya aleyhinde ,bir blok teıkil etmekte olduğunu 

tiler. Mister Eden bir tayyare ile Parise 
İngilterede hükumet gitti ve orada İngiltere sefarethanesin .. 

aleyhinde mitingler de Fransa başvekili M. Blum ;v:e hari •. 
ciye nazırı Delbos ile görüştü. Müla .: 

söylemek istemiyor söylemektedirler. 
Jurnale d'ltalia dün bu yolda dikkate değer bir makale yazmq oe 

hazırlanıyor katın çok samimi olduğu ve mükale -
Londra 25 (Hususi) - İngiltere melere Cenevrede devam edileceği bit 

dı~ bakanı Mister Eden ile İngiliz mu- diriliyor. ' Yunan diplomab Politis, 
"Hava evvelki gün güneşli 
idi. Dün bulutlandı. Bugün 

de açıldı ,, dedi 

Tevfik Rllştü Aras ve Londra Bllyük 
Elçimiz Fethi Montröpalas'ın 

balkonundaJ 
Montrö 25 (Sureti mahsusada gönder~ 

diğimiz arkadaşımızdan) - Dün konfe
'rans muhitini saran bulutlar, bugün zail 
olmuş gibidir. DııJ İşler Bakanı Tevfik Rüş-

(Devamı 1 O uncu sayfada) 

0

italyanın lngiltere siyasetine karıı askeri hazırlıklarla mukabeleye 
ha~ır olduğunu anlatmııtır. 

ltalyan ~azetelerinin neşriyat 
Roma, 25 (Hususi) - Jurnale d'İtalia gazetesi bugün (Taymis) in yaz

dığı bir makaleye cevap vermektedir. İtalyan gazetesi Taymisin Boğazların 
tahkimi meselesinden bahsederken <eAkdenizde ihtiraslı bir devlet vardır. On .. 
dan korunmak icap ediyor» demesinden «hu devlet olsa olsa İtalyadır» ma
nasını çıkardıktan sonra bu iddiayı reddederek şunları söylüyor: 

<cBu iddia Habeış meselesi yüzünden ileri sürülüyorsa bu mesele İtaly.:a 
için dahili bir meseledir ve Akdenizin emniyeti ile alakadar değildir. Hal
buki Akdeniz, lngilterenin deniz kuvvetlerini buraya taşımasından sonra 
emniyetsizlik içinde yaşamaktadır. Habeşistanm ltalyaya ilhakı, İtalyanın 
kuvvetini, şüphe yok ki arttırmıştır. Fakat İtalya bu kuvveti aklı selim ica
batı dairesinde kullanacaktır.» 

Jurnale d'İtalia, bunu müteakip lngilterenin Fransa, Türkiye ve Yuna
nistan ile birlikte İtalya aleyhinde bir blok teşkil etmek için çalıştığını an -
latmakta ve «acaba Türkiye, Yunan ordularını topraklarına kimlerin gön
derdiğini unuttu mu h sualini irad ettikten sonra makalesine şu şekilde de-
vam etmektedir: t 

«İngiltere vaziyetini değiştiriyor, Akdenizin şarkına Kuvvetlerini yığa
rak İtalyaya karşı cephe ahyor. Görülüyor ki Akdenizde tehlike İtalya ta
rafından değil, İngiltere tarafından ortaya çıkarılmaktadır. 

İtalya bu tehlikeyi askeri hazırlıklariyle karşılar. Mes'uliyet, tpanya 
müstesna olmak üzere Akdeniz devletlerine aittir.» 

Bugünkü (Ulus) gazetesinde • • 
ıntışar 

rnhhas heyeti Cenevreye hareket et· (Devamı 1 O uncu sayfada) 

Dün geceki güreşler 

1Müsabakalar güzel 
oldu, güreşçilerimiz 7 
mü~abakadan 5 inde 

eden Başmakale ı 
ı. 

Almanları mağlup 

~ttiler Ankara 25 (A.A.) - Falih Rıfkı Atay, 
yarın sabah çıkacak «Ulus» da İntişar ede· 
cek «Konferans ve İtalya» başlıklı başyet
kesinde, Roma hükumetinin, vaziyet ay· 
dınlanır, aydınlanmaz konferansa mü • 
messil göndereceği hakkmda Türkiye Ha "' 

riciye Vekiline mektubu ile Tevfik Rüştü 
Arasın konferansta bir an evvel ltalyan mu · Y Af'U' ve lbrahim giireıirlerken 

rahhaslannı görmekle Türkiyenin bahti • Üç müsabaka için şehrimize gelen Al -, ı\lman, Türk takımları beraber olarall 
yarlık hissedeceğini bildiren beyanatını ha- manyanın Dortmund güreş takımı dün ge- ri ge çıktılar. Güreş federasyonu reisi Ah
~ırlatmakta, Giornale d'İtalia'nın, Türk ia· .ce ilk müsabakayı Jaksim atadyomunda m~t Fetgeri misafirlere <choş geldiniz)) de-

(Devaml 1 O uncu sayfada), ,yapu. (Devamı 11 inci sayfada) 



• 
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•• ' Resimli Makale a Hayat arkadaşlığı: a , 
Sözün r u 

Boğazlar meselesi 
Akdeniz meselesi 
Oluyor -
B oğazların tekrar tahkimi mesele -

sinde alakadar olan iki grup devlet 

'\lar. 

Evlenmek isteyen her genç erkek, kendi -

ne seçeceği hayat ark.adaşında bir çok vasıf

lar arar. Bunların en mühimmi, bu hayat ar

kadaşının tcmiy ahlaklı, temiz seciyeli, ve her 

kadaşının temiz ahlaklı, temiz secıyeU, ve her 
erkek, mazisi gölgeli ve macerah bir kadınla 

hayat arkadaşı olmak istemez. İstememek

te de haklıdır. Çünkü mazisi bulanık olan 

bir kimse bu bulan.ıklılı evinde de yapar. Ya

hut mazinin bir lekesi yüzünden aile baya -

bnda da bir takım çirkin fedakarlıklara bo-

Bunlar da 
Olmamalıdır, derim. 

Er mel Talu 

T ürkiye Cümhuriyetit Halk Par .. 

tisine, Halk Partisi de, hiç bir 
sınıf farkı gözetmeden, bütün Türk 
milletine dayanır. 

Bunlardan bir kısmı doğruoan doğruya yun eğmeğe mecbur olur. Türkiye Cümhuriyetinde, her de
mokraside olduğu gibi, yurtdaşların 
cümlesi de hakça müsavidirler. Türk' 
mahkemeleri ve bütün resmi makam .. 
ları bir ferdi ötekine tercih ve takdim 
edemezler. Biribir !erinden hak arayan• 
lar cümhuriyet hakiminden gayri, kim .. 
senin delaletine baş vuramazlar. 

alakadardır: Romanya, Bulgaıistan, Yu-

nanistan ve Sovyet Rusya gibi. 
Bl.r kelime ile, genç bJl' erkeğin, 

temiz, seciyesi ve ahlit:l aaflam bir 

ikinci derecede değilse bile bilvasıta a- arkadaşı araması çok doğrudırr 

la kadar ofan devletler vardır: F ramıa, in- Fakat, hayat arkada§llllll bu vası!Jarı 

gillere, Japonya, ltalya gibi. haiz olmasını isteyen her erkek, ona ha-

Montreuxde cereyan eden müzakereler- yat arkadaşı olacak kadının da onda, ayni 

de bu iki grup devletler ayn ayn cephe vasıfları ve ayni şeraiti aradıtlıru bilmelidir 
ve kendini de ayni prensipler ve ayni esas - Ahlak temizliği, seciye sağ1amlır,rı arayan lkendi hayatında t.abakltuk ettırirse aradığı

her insan, bunları evvela kendı şahsında, nı bulmağa liyakat kazanır. 
Bunlar, kat'i prensiplerdir. Bu ıılmış gibidirler. 

Birinciler boğazlann tahkimine taraf -
tardırlar. Çünkü onların da emniyetleri 
hoğazlann müdafaa bakımından kuvvetli 

olmasına bağlıdır. 

Fakat bilvasıta alakadar olan devletler, 

bu vesile ile ortaya yeni bir mesele çıkar
mak istiyor gibi görünüyorlar. Onlar bo • 
ğazlar meselesinj bir Akdeniz meselesi ha
line sokmak arzusundadırlar. Çünkü on -
]ar boğazların tahkimi veya serbestisi me

selesinde ancak Ak.denizdeki menfaatleri 
dolayısile alakadardırlar. 

ltalya. T rablus harbinden sonra bizden 
aldığı on iki adayı tahkim etmiştir. Bu a

dalar hem deniz kuvvetleri. hem hava kuv
'\'etleri için kuvvetli birer üs haline geti -
rilmiştir. 

lngilterenin Hindistana ve müstemleke
lerine giden yol Akdenizden geçer. ltal -
yanın Akdenizde kuvvetlenmesi İngiltere· 

nin müstemleke yollarını tehlikeye koy~ • 
bilir. Buna karşı o da bir taraftan Kıbrıs 

adasını hava ve deniz kuvvetleri için kuv
vetli bir üs haline getirmeğe karar vermiş

tir. Diğer taraftan Palestin ve Mısırda kuv
vetli tahkimat vücuda getirmektedir. 

Bundan başka Akdeniz üzerinde bulu
nan devletlerle karşılıklı yardım paktlan 
akdetmi;ıtir. 

Şimdi İngiltere Montreux• da bugünkü 
vaziyeti ve müvazeneyi bozacak amilleri 

ortadan kaldırmak, Akdeniz devletleri ara
sındaki paktı kuvvetlendirmek, hatta müm
künse İtalyayı da bu pakta sokmak arzu
sundadır. 

İtalya Akdenizdeki kuvvet ve vaziye
tinden memnundur. Bu vaziyetin bozulma
ıına taraftar değildir. KaradeniL devlet • 

lerinin Akdenize donanma göndermeleri 

kaydını kabul etmesi ihtimali pek azdır. O 
bu arzusunu müzakerelere girmemek su • 

re tile temine çalışıyor. Fakat Cenevrede 

Milletler Cemiyeti asa.mpl~i bugün topla
nacak ve zecri tedbirlerin kaldınlmaıına 
karar verecektir. Bu karar, İtalyanın da 

müzakerelere iştirakine mani olan engeli 
ortadan kaldırmış olacaktır. O vakit ltal
ya murahhaslan belki de konferansta açık
tan açığa boğazların tahkimi aleyhinde cep
he alacaklardır. 

Japonya, bir gÜn Sovyetlerle harbi göze 
almıştır. İster :ıu boğazlardan harp aemisi 
geçirmekte serbest olsun ve Karadenize 
göndereceği donanma ile Sovyetleri aşa • 
ğıdan vursun. Bu sebeple o da Boğazlann 
askerileştirilmesine pek taraftar görünmü
yor, bilhassa bunun Milletler Cemiyeti ile 
alakadar olmamasını istiyor. 

işte şimdi boğazlann tahkimi etrafında 
cereyan eden müzakerelerin ortaya çıkar
dığı menfaat çarpışmalan bu ıekilde te • 
bellür etmektedir. 

Bu itibarla boğazlann taMimi ifi gün
den güne bir Akdeniz mesel4sİ haline gel
mekte ve bütün Avrupayı alakadar eden 
mühim bir safhaya eirmektedir. 

12 s~nedenberi 

Devam eden 

Priç partisi 

T oronto şehrinde 12 sene evvel 
~i briç ekibi karşı karşıya gelmişler. 
Oyle hararetle oynamağa başlamışlar 
ki partiyi 12 senedenberi bir türlü ni -
hayete erdiremiyorlarmış, Puvanlar 
iki milyonu bulmuş, oyuncular, oyu • 
nun ne vakit biteceği hakkında kendi
lerine sual sorulduğu zaman fena hal
le kızıyorlarmış. 

lar dairesinde muhakeme etmelidir. 

(söz 
lngilterede 
Kağıttan elbise 
Giymeğe başladılar 

İngilizler çok· 
an'ane perest in· 
sanlar oldı:::kları 

halde buhranın, 
parasızlığın tesi -
riyle yün kumaş • 
lan sırtlarından a· 
tarak yeni bir ta-
kım elbiseler 
giymeğe başla· 

mışlardır. 

Bu elbiseler 
kağıttan yapıl 

maktadırlar. Bir 
çok fabrikalar -
da elbise imaline 
mahsus kağıt -
tan iplikleri çıkarmaktadırlar. 

* • * 
Aaılzedeler o,umesln diye 

Kral Sekizinci Edvardın taç giyme 
merasimi 1937 senesi mayıs ayında 
yapılacak. Bu merasimde krallığın bü
tün asılzadeleri, hususi elbiseler giyer
Iemıiş ve bu elbiseler de gayet ince ku
maşlardan yapıltrmış. Ekserisi yaşlı 
olan bu asılzadeler üşümesinler diye 
mayıs ayını intihap etmişlermi~. 

* * • 
C 10 ncu aaırdan k•lm• reçetelwr 

Gürcistan Sağlık İııleri Enstitüsü, 
dokuzuncu asırdan on beşinci asra ka
dar Gürcistandaki halk tababeti hak -
kında bir seri eski el yazısı kitap ve ri
saleler toplamış ve bunların tetkjkine 
başlamı,tır. 

Bulunan bu kitaplar, orta çağda 
Gürcistanın kültür seviyesini, yüksek
liğini sarahatle göstermektedir. Bu ki
tapların en eskisi 1 O uncu ve 11-
inci asırda yaşamw alimlerden Hopeli 
Hocanın tıp kitabıdır. Hopeli Hoca, 
kitabının mukaddimesinde hastalık na
zariyesini şu suretle hülasa etmekte -
dir: «İnfirad halinde her hangi bir uz
vun hastalığı yoktur; her hangi bir uz
vun hastalığı bütün organizmin ·has -
talığını gösterir.» Hopeli Hocanın ki
tabında 2400 kadar tıp istilahı ve bir 
kaç bin reçete vardır. 

Bu eski kitaplara gerek ilim gerek 
tarih bakımından tetkik etmekte olan 
Sağlık işleri Enstitüsü, aynı zamanda 
bu eski reçeteler arasından bugün dahi 
muvaffakiyetle tatbik olunabilecekleri 
ayırmaktadtr. Enstitü, bu tarzda bine 
yakın reçete kaydetmiştir. 

ARASINDA) 
prensiplerden azıı::ık ~ kıl kadar- şaşıla .. 
cak olursa, bir saat makanizmasından 
~ok daha hassas olan demokratik idare 
makanizması aksamağa mahkumdur. 

Ben~, bu satırları bugün yazmağa 
sevkeden haddizatında ehP.mmiyetsiz, 
fakat manzaraca çirkin hadiseyi, lstUC.... 
]al Harbi mücahitlerinden, ve İstiklal 
madalyesini haiz, evli barklı, orta yaş· 
1ı bir şoförün ağzından dinledim. 

·- . 
HERCüN BiR flKRA 1 

Çeslerton'un iki sözü 
Geçenlerde ölen mqhur İngiliz mu

harrir Çeslerion, yuılarmdan baJka 
niiktderile de ıöhret almqb. 

Bir gün, Fransız müellif Anclre Mo
naa'ya: 

- Siz, Fransızlar, h« feJİ bot gÖ -
ren bir milletsina;.. demi:ftİ. Meseli, 
ipizlerin sayısı sizde, her yere aisbetle 
en fazla iken, siz bunlann onda doku
zuna (irad sahibi) deyip reçİ)'orsa • 

* • * 
Y me bir cün, ba.u siyasi akideleri 

mevzuu bahsederek, fUDU demifti: 
- Canı İlteyİDce ha.yar yiym bir 
~ prensip aiuruna ..... ekmek 
yiyen bS- adama tercih eder ve birinciai
ni ikincisinden daha ciddi tamnm! 

-

Bu vatandaş, geçen sabah, Şişlide 
bir kızcağız tarafından çağırıhyor ve 
kendisini Tophanede bir eve götürü • 
yor. 

Meğer o kız bir evde, iki lira aylıli
la hizmetçi imiş. Bu kadar az bir para· 
ya mukabil kendisine gördürülen hiz
metin ağırlığına dayanamamış ve kaç
mış, Gittiği yer de, onu küçiicükten 
büyüten eski efendilerinin kapısı imij,I. 

Fakat onun bu mesru hareketi, evi .. 
' nin bütün hizmetlerini bedavadan u· 

. ruh eksiğine gördürmeğe alışmış olan 
Nevyorkta yapbğı müsabakada ga1ıp _ adamın hiddetini mucib olmuş .. ve tu .. 
gelen Şmellinğin, omrunun sonuna . b d ıı k _] ·· ffeh b. h hafı sudur kı u a am, zava ı maz· 
acıar mure D' ayat yasayacak l" I' h kk ··d f ·ı ··k 11 f 

k d L ____ _._... •• I • 1~ ed" um arın a mı mu a aa ı e mu e e J.a&.·--------------• a ar para ILdZilllwgı soy enmeıd ır. . k 
B ·· __ L _ ,_ dan aln Anı rik hır avu atmış 11. 

BULMACA 
• 5 

Soldan sağa: 

1 - Adalardan biri. 2 - Geceleyin 
yatağa yatar yatmaz gözümüzü kapaoığı

mız zaman gelen, hayret edatı. 3 - Bil • 
hassa askerlikte kullanılan tek doktorlu 
hafif hastalıklar hastanesi. Yorgunluğun 

arapçası. 4 - En büyüğümüz. 5 - Bir 
meyva, bir çiçek. 6 - Memleket, inan -
mak. 7 - Bir renk, bir S ilavesile ineğin 
mahsulü olur. 6 - Dokuma için kullanı

lan bir alet, katil. 9 - Açmağın arapça • 
ıı. 1 O - Bil' av hayvanı. 

Yukarıdan qağıya: 

1 - Ağzımız üzerindeki aza, derin 
manasına gelen arapça bir kelime. 2 -
Aza, ana • baba ve çocukların teşkil ettiği 
mefhum. 3 - Daire. 4 - Umut, fena de
ğil. 5 - Aydınlık değil. 6 - Beyaz, bir 
R ilaveaile vücudumuzdan çıkan su olur, 

rabıt edatı. 7 - Şarkıcı. 8 - Refik. 9 -
Uzak değil, atın ayakkabısı. 1 O - Allah, 
ıusamlı e.kmelc. 

Dünkü Bulma,canın Halli: 
Soldan sai•: 
1 - Çanakkale. 2 - Ayaz, izabe. 

u musaoa&.a y ız e a ma-
liyesinin aldığı vergi miktarı 600.000 Nüfuz sahibi bir akrabasının ve ya· 
dolar tutmaktadır. hut ki dostunun yanına koşmuş, onu 

• * "' kandırıp, onu, elindeki vesaitle hareke· 

Denize girerken kullandac•k te getirmiş. Şoför vatandaş: «Filan ha· 
torba yın hizmetçisini kaçırmış olmak» töh .. 

meti ( 1) ile sığaya çekilmiş.. hakaret 
Bir Viyanalı güneşin Ültre - Violet görmüş .. en amiyane küfürlere muha

şualarını geçirten, fakat hararetini tab olmuş.. evine gidilmiş; yeti~· 
messeden bir torba keşfetmiştir.Bunun mis kızını - kaçan hizmetçi vatan· 
içine girdiniz mi, giin~in faydalarından da~ odur zanniyle ~ yakasından tutup 
istifade ediyor, zararlarına kar~ı da çekiştirmişler .. 
kendinizi koruyoraunuz. · · l · · 

B h b V
. . Bunlar çirkin ışeylerdır. Bun ar, ıçın• 

unu a er veren ıyana gazetesı, .. . "k · ] ··ı i 
bedb. b. ı· kull d" · de yasadığımız re1ımın vı arıy e, u v • 

ın ır ısan anıyor, ve ıyor ' . . k b"li ı·f d v "ld" k". yeti ile, kudsiyetı ıle a ı te ı egı ır. 
1 

• Bunlar, bazı kafalardan henüz hüsbü· 
«Biz plajlarda bu torbanın revac tün silinemeyen köhne telakkilerin za· 

bulmıyacağı fikrindeyiz. Torba güzel rarlı tortularıdır. 
kadın vücutlarını erkeklerin gözlerin· kurtulan Pek çok çirkinliklerden 
den gizlemiyecek. bir ihtira olsaydı her 
halde pek çok sürülürdü.» yeni sosyetemizde bunlar da olmama· 

lıdır, derim 1 
J • • • 

Baz gölO 

Frank Skinner isminde Kanadalı 
bir bahçıvan muhtelif güllerden yap -
tığı bir aşı ile tahtessıfır 15 derecede 
gül yetiştirmeğe muvaffak olmuştur. 
Bu çiçeğe bu zgülü ismi verilm~tir. 

3 - Liman, as. 4 - Aptal. 5 - imsak, 
in. 6 - Raslamak. 7 - Avutmak. it. 
8 - Nez, ar~ın. 9 - Talep. 1 O - Ka • 

zan, Meki. 

Yukandan qailJa: 

l - Çaldıran. 2 - Ayı, mavra. 3 -
Namussuz. 4 - Aza, alt, na. 5 - Kama. 
6 - Ki, mart. 7 - Azap, akşam. 8 -
Lastik, ile. 9 - Eb, an, inek. 1 O - Eki, 
at. Pi. 

Biliyor Musunuz ? 
1 - Boğaziçinde kaç hisar vardır ve 

isimleri nedir} 
2 - Boğaziçinin en dar yeri neresidir 

ve tahminen kaç metredir} 
3 - Haliçte ilk köprü ne zaman, kimin 

tarafından, niçin kuruldu} 
4 - Vaniköyüne niçin bu isim veril , 

mittir) 
5 - Boğaziçinin sulannı kırbaçla döv• 

düren hükümdar kimdir ve niçin dövdü~ 
müştür} 

(Cevapları Yarın) 

* r 
İSTER İNAN İNANMA! iSTER 

(Dünkü Suallerin Cevapları) 
1 - Brahma dininin ısalik.leri Hindli • 

lerdir. 

Kadıköyde Modada ot11r&n bir dostun evine geçen giin Su Şir

ketinden bir memur ıeJ.iYo.r, bir ihbarname bll'akıyor_ 

İhbarnamede su parası, saat parası, abone parası talan filan 

620 kuTll' borç gosterili1or. Bu borcan altında da ;etiren memu

run kurşun la1ı>.mle ilaTe ettiti 184 kuruşluk bir zam var. Ev ıra
bibi akşam eve dönünce kendisine ihbarnameyi ~österiyorlar. 

Gôzü llU 184 kuruşa ta.kllryor. 
Ertesi gün ihbarnameyi alıp Su Şirketi'ne müracaat ediyor 

ve bıı 184 kw·u§wı ne parası oldutunu soruyor. 

Su Şirketi memurları «bir yanlışlık ola.calu diyor ve bn rakka

mı sili.vorlar. İki cün sonr& ibbarnanıe7i bırakan adam panyı 
tahsile geli~or. Kendisine ihbarnameye ilive ettiği 184 kuruşun 

ne par&SI oldufu sorwuyor. l\Iemur şaŞJrlJ'or, bocalıyor, kekeli

yor. Nihayet af dilemere başlıyor. 

Peki amma dostumuz dikkat etmeseydi bu parayı ödeyecekti. 

Zaten Şirketin kontrolsüz hesaplarmdan bıkıp usıman Kadı

köy halkı bir de şirketin memurlarına yanlışlıkla da olsa haraç 

vernrnğe mecbur olursa, Şirketlerin kontrol edildiklerine, artık 

1STER lNAN iSTER iNANMA l 

2 - Peygamberleri en çok olan kavim 

İbraniler (yahudiler) dir.• 
3 - Zerduş dinine saikli olan eski İran• 

lılar her şeyi tcmiz1iyen ve en temiz şeY. 
olan aleşe taparlardı. 

4 - Yer yüzünde cennet kuran Batini 

tarikati müessisi ve Şeyhüccebel namile a
nılan Hasan Sabahtır. Kendi kalesinde 

binbir güzelliklerle, kadınlar ve her nevi 
eğlence vasıtasile kurduğu cenette mürit • 
lerinin aklını alır, onları körükörüne tari

katine ba~latırdı. 



aoN resTA 

f ELGRAF HABERLERi Japonya, Boğazlar 
Konferansında 
Rusyaya niçin 
muhalefet ediyor? 

Almanya suallere cevap 
vermezse Fransa ne yapacak? (Askeri muharririmiz Yazıyor) 

M ontröden gelen son haberler 

Dün Fransız ayanın da harici siyaset etrafında münakaşalar vaziyeti biraz daha aydınlat • 

ld D ıh h •• k A • d •• •• J • • 1 tılar. Bu aydınlanan noktaları lfÖylece o u, e os u umetin uşunce enm an attı hüla.a edebiliriz: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti projem -

Pariı, 25 (A.A.) - Bugün Senato
tla dlf siyasa hakkında müzakereler ce
reY.an etmİftİr. 

Hükumet, İtalya ile doatluk lüzu .. Jaıttırılmaz dütüncelor değildir. Alman- nin ilk bet maddesi hiç bir itiraza ui· 
mu hakkında, l..avalin formülünü be- yanan İnsiliz suallerine cevap Yel"Dlesİ• ramamıttır. Bundan çıkan netice ise 
nimsemittir. Fakat acaba bu doatluk ni ümit ediyoruz. Abi takdirde mesele- tudur: 

Delboa, İtalyan yardımının elzem 
bµlunduğuna i~t ettikten sonra V al
l~nin Berlin ziyaretinden enditeler 
duyduğunu bildirmif ve birdenbire, 
lngiliz - Alınan bahri anlatmasana ben
zer bir alatma ile kartıl8ıfnıak arzu et
meyiz, demiftİr. 

hala baki midir) yi 19 mart anlatması esası üzerinden Türkiyenin Boğazlan tahkim etme-
F ranıız - Sovyet paktına gelince bu diğer Lokarno devletleri ile yeniden si ve mevcut gayri aakert mmtakaları 

paktan Fransayı Almanya ile bir an • tetkik etmek lazım gelecektir. tekrar askeri hale koymaaı, e1aa ve 
latmazbğa sürüklemesi ihtimali vardır. Fransa, her zamandan ziyade kol • prensip itibariyle, kabul edilmittir. 
Kollektif emniyet ise fÜphelidir ve Lo- lektif emniyete bağlı kalmaktadır. Fa· 2 - Projemizin 6 ncı maddesine i
karno hakikatte mevcut dejildir. kat Fransa, yapayalnız olarak ıiWı • tiraz eden devletin yalnız İngiltere de

En nihayet aöz alan dıtifleri bakanı sızlanmayı da kat'iyen dütünmemekte- ğil, ayni zamanda ve hatti daha riya
Yvon Delboı, bütün hatiplere cevap dir. Hükdmet orta Avrupa me.elelerini de Japonya olduğu anl8ıf1lmıftır. Lemery, hükumetten realist bir dıt 

aiyaaa takip etmesini istemif ve de • 
mittir ki: 

vermif ezcümle demiftir ki: ve ezcümle Avusturya meselesini dik· lngilterenin itiraz sebeplerini dün • 
Fransız ve Alman dütünceleri uz- katle takip etmektedir. kü yazımızla tetkik etmiftik. Buaün de 

Valiler sık sık halk ile 
temas edecekler 

--------------""' Japonyanın itiraz sebeplerini mütalea 
edebiliriz : 

"Türlcige borçlarına - Japonya neden dolayı, icabında, 
Hürmet etmektedir,, Karadenizden Akdenize çıkacak olan 

Londra 2S (A.A.) _ Röyter ajan· Rus harp gemilerinin de tahdidini iıte-
aı bildiriyor: yebilir? 

Avam Kamarasında bir suale ce • Bunun sebebi bir tek değil, bir kaç 
Dün lzmirde yapılan toplanbda Şükrü Kaya valilere vap veren M. Runciman, crTürkiye, tane olmak gerektir. Bu sebepler fUnlar 

yeni vazifelerini anlatb Türk borçlan hakkmdakt anlatızıaya olabilir: 
hürmet etmektedir» demiftir. I - Sovyet Rusya, ileride, Karade-

lzmir, 25 (Telefonla) - Garbi A- den haric saatlerde halkla fazla temas l k b d 
'n-..lolu valı'leri bugu'"n, ög'"leden evvel vunan v.ralı nizcle hatırı sayı aca ir onanmaya 

aa etmelerini, rejime kuvvet verecek bir ,ı ı n~ sahip olursa, Akdeniz havzasında mü-
ve sonra, lçitleri Bakanı ve parti genel say tarzı takip etmelerini istemittir. him bir rol oynamağa namzet bulu _ 
sekreteri Şükrü Kayanan riyasetinde Diğer bir noktaya temas eden lçifle- Hudutlarda nur. Bu rolün tesirleri, bu devletin 
iki toplantı yapmışlardır. rİ Bakanı, intihaplarda valilerin nam • Şarki ve Merkezi Avrupadaki nüfu • 

Toplantıya tehrimizde bulunan say- zetler üzerinde empoze etmemelerini Te"'tiş/er yaptı 2;unu arttmr. Bunun neticesi olarak 
lavlar da ittirak etmitlerdir. istemif, her iti hüsnü niyetle ve alika J ı Sovyetler ittihadı, garpte her hansi bir 
Şükrü Kaya valilere yeni verilen va- ile takip etmelerini dilemittir. Atina, 25 (Hususi) - Makedonya tecavüze uğramak ihtimalinden masun 

zifelerini anlatırken demokrasi mefhu- Şükrü Kaya terefine akf8111 saat seyahatine devam eden kral Yunan" kabr. Böyle olunca da Uzak Şarkta 
mu üzerinde tevakkuf ederek halk ile sekizde belediye gazinosunda 100 ki- Bulgar hududundaki kıt'atı teftit et- Japonya ile çarpıtmak için serbest kal-
temaslann rejime vereceği kuvveti te- şilik mükellef bir ziyafet verilmiftir. mittir. mıf olur. 
barüz ettirmittir. içişleri Bakanı vali- Bakan yarın Aydına gidecek, oradan Yeni torpidolar 

Bu keyfiyet ise Japonyanm itine ad· 
lere verilen yeni vazifelerin, gelifi gü- intihap daireei olan Muğlaya geçecek- Atina, 25 (Huıuıt) - Yunaniıta· mez. Çünkü onun emeli Asya ortala. 
zel verilmit bir karann icabı olmayıp, tir. nan yaptıracağı dört açık deniz torpido rına doğru genişlemektir. Halbuki bu-
Clüfünülm .. bir prensipten doğduğu • Şükrü Kaya cumartesi günü fzmire muhribinin lngiliz tezgahlarında inta gün onun bu emeline engel olacak bir 
nu aöylemif, valilere bu noktayı göz ö- dönecektir. Burada bir gün kaldıktan edilınesi tekarrür etmiftir. Mukavele tek kuvvet varsa o da Sovyet Rusya-
nünde tutmalannı hatırlatmıştır. sonra pazartesi gu""nü lstanbula hare- Temmuzun ikisinde imza edilecektir. dı B' al h J . t L!, 

. lacak il "ki r. maen ey aponya ıı er 1U. 
Şükrü Kaya, bilhassa, vazifelerin - ket edecektir. 1400 ton hacmande o gem er 1 A _ Karadenizdeki Rus donanma-

Bükreşte yeni 
kanşıklıklar 

Berlinde ihtiyatlı 
bir hareket 

Sosyal demokrat p(U'lisinin Göring ltalyan Hava Müs-
binasına ateı verildi k b ı · · 

Bükreı 25 (A.A.) _ Küçük küçük teşarını a u etmemııtir 
lfUplar halinde hareket etmekte, faaliyette Bertin, 2S (A.A.) - İtalya bava mU.· 
bulunmakta olan rasistler, Rumen aosyal. tepn General Valle, General Görinı ta· 
~emokrat partisi binasını barabeye çevir· rafından kabul olunmamat. B. V allei Al· 
malt iatemit)er, binanın camlanm kırmıı • man hava müstepra B. Milcb kabul eyle
lar, kapılanna ateı vermiılerdir. mittir. Sanıldıiına göre, İngiliz efkan umu• 

Rasistler, dıı mahallelerde demokrat ya. miyesindeki akaülamel neticesinde, M. Hit· 
lıudl gazetelerini yakmıılardar. ler, M. Göringe ihtiyatla davranması hak· 

Muhtelif yerlerde aokak karat1khklara kanda talimat vermiıtir. 
Clün yeniden batlamıttır. Çinliler araaında geni 
Amerikada Crımlıur Çarpıımalar oldu 
Reia namzetleri Şanghay, 25 (A.A.) - iyi bir mem-
Filadelfiya 2S (A.A.) - Namzet ola - hadan öğrenildiğine göre Kouangıi 

rak yalnız M. Ruzvelt ile Gamerin göste • kuvvetlerinin pifdarları Hengchowa 
rilmiı bulunınaaa sebebile demokrat kon • vasıl olmutlardır. Ve bu mıntakada 
are.inin ikinci günü heyecansız geçmiftir. bulunan hükumet kuvvetleri üzerine 
M. Hul, ki!,raiye çıktığı zaman dahi tri - atet açarak onları bir miktar zayiata 
bünler boı gibi idi. 

Programın dq siyasaya dair olan kaamı, uğratmıtlardır. Vaziyet, gergindir. 

senede teslim edilecektir. 

Samuel Hoare göre 
sulh yolu 

ıı, mahdut bir kısmından fazlasım Ak-
denize çıkaramasm. 

B - Akdeniz havzasında: Şarki ve 
Merkezi Avrupada müenir bir kuvvet 
haline gelemesin. 

. . 1 . . . C - Binaenaleyh, icabında, garpten 
"Elvenr ki ngıltere gıbı de tecavüze maruz bir halde kalım. 

devletler kuvvetli olsunlar n D - ..• ve bu iki devlet menfaatle-
- rinin çarpıştığı Uzak Şarkta, Japon • 

Londra 25 (A.A.) - Sir Samuel Hoare yanın karşısına azami kuvvetiyle ça • 
Londrada söylediii nutukta demittir ki: kamasın 1 

«İngiltere, kara, deniz ve hava kuv • il - Sovyet Rusya hem Uzak Şark
vetleri lüzumu veçhile ve zamanında kuv· ta, hem Baltık denizinde, hem de J<a.. 
vetlendiaıi'diii takdiııde bir dünya harbi radenizcle sahili olan bir devlettir. Bi· 
olmayacaktır. İngiliz ai.Wılanma programı- naenaleyh bu her üç denizde de donan· 
nın yüksek ve eaasla amili budur. 

Avrupada bir savaı aakımlma11 imkan· ma bulundurmak mecburiyetindedir. 
sız bir teY delildir. fakat Avrupada o ka· Sovyet Rusyanın Uzak Şark donan • 
dar patlayabilir madde vardır ki, bir kı • masanın hikmeti vücudu, Japon donan
valcım, bunlara patlatmak için yetecektir. masına kartı Rus menfaatlerini koru
Elverir ki İngiltere sibi devletler banf le • maktır. Binaenaleyh buradaki Ruı do
hinde bir tesir yapabilecek kadar kuvvetli nanmasının ne kadar mümkünse o ka
olsunler. • dar zayıf kalması Japonyanın uıenfa

ati icabıdır. Halbuki kara ordusunu ve 
ltalyada tren kazası karadaki ağır sanayiini son senelerde 

Sayfa 3 

E 
Boğazlar konferansı 

çalışırken ... 

B ir kaç gün evvel laviçrenin Montreus 

tehrinde açılan boiazlar konferan• 
aı. muhtelif tezleri ve bu tezlerin doiur • 
duiu teknik meseleleri telif ile meflrUI ola• 
cağa için, fU bir kaç gün içinde ameli ve 
kat'i bir netice vermeai pek beklenemez. 
Eaaaen ilk açıh11ndan itibaren açık ve gizli 
celseleri noktai nazanmazın teırib ve iza· 
hına, bu izahata göre de allkadarlann mu· 
kabil görüılerinin ve dütünütlerinin bildi • 
rilmesine tahsia edildiği için teknik heyet· 
ler ancak timdi esas ite ba9hyabilmitlerdir. 
Komitelerin tetekkülündeki baıhca fayda. 
bir taraftan Cemiyeti Akvam içtimaı devam 
ederken, diier taraftan da Boiazlar kon• 
feransanın meaaiai ilerliyebilecektir. Bu hu· 
austa daha timdiden elde edilen pyana 
memnuniyet neticeler, boiazlann tarafı • 
mızdan askerileıtirilebileceii, bu mınta • 
kada emrüyetimizi temin mecburiyetinde 
bulunutumuz. ve harp gemilerinin, boiaz· 
lardan seçmeden evvel, hükumetimizi lıa • 
berdar etmekle mükellef bulunmalan. 

Gerek bir çok devlet adamla· 
nnan ve gerek daha bir kaç 
aün evvel yeni İngiliz deniz İf-' 
leri bakana Sir Samuel Hoare'in dediii cibi 
müstakbel muharebeler, eskisi gibi haber 
vererek yapalnuyacaktar. Bunlar, semavi 
afetler gibi ve çok defa araz göstermeden 
patlak verecektir. Milletlerin emniyeti. 
böyle, ani hadiselerin tehdidine maruz bu· 
lunduğu bir sırada, boğazlar gibi Türk va· 
tanım ikiye ayıran bir deniz geçidinin heı 

türlü muhafaza ve müdafaa tedbirinden 
mahrum bırakılmasının imkln11zlaiı. ken
diliğinden mütezahirdir. Nitekim, b\ ha • 
kikati, bu konferansa iıtirak eden dev • 
(etlerin cümlesi tasdik etmiılerdir. Hususi 
vaziyeti dolayısile küskün bir vaziyet ta• 
kanar görünen İtalyanın da, bu zarureti an
layarak, hakla tezimize müzaharet göater • 
mesini beklemek hak.lumızdır. Y okaa, d11 
ifleri bakanı Tevfik Rüıtü Arasın kaydet· 
tiji gibi. milletlerin hayati iıleri, fU veya 
bu vaziyetin inkitafuu beldemiye müte • 
hammil olmadığı gibi, böyle bir talepte 
bulunmak ta, devletler .arasındaki güzel 
münasebetlerin devam ve ahengini aialen· 
direbilecek mahiyette ve lüzumsuz olarak 
ileri sürülmüı ihtirazi kayıtlardır. 

Görülüyor ki. boğazlar konferan11, tam 
zamanında toplanmıı ve toplanmadan ev
vel de alakadarlann muvafakati alınmak 
auretile emri vaki ıeklindeki muahede ta
dilat tetebbüsleri ile alakuı bulunmayan 
normal bir siyasi teıebbüe olmuıtur. Bu 
teıebbüsün vermekte olduğu muvaffaki • 
yetli neticeye bakarak, icabında. diğer 

devletler aruındaki bütün mümasil mü • 
nuebetlerin de ayni tekilde hal ve taafi· 
yeai yoluna dökünülmesi, sulhun korunma• 
ve umumi emniyetin teessüsü noktasından. 
aon derece kıymetli ve faydalı olur. 

Fransada mühimmat fabrikaları 
millileştiriliyor 

Paria 2S (A.A.) - Bu sabahki kabint. 
toplantıaında M. Daladier'in teklifi üzerine 
harp malzemesi imal eden fabrikalann mil· 
lileıtirilmesini derpif eden kanun layiha• 
tasvip edilmiıtir. Bu layiha, yaran meb'u· 
san meclisine tevdi edilecektir. 

•••••••••• 

Milletler Cemiyetine ve beyneımileı adalet F ranaada arbedeler 
mahkemesine iltihaka bü.bütün imkansız Liyon 25 (A.A.) - Dün aktam Cum• 

A (A A ) B" 1 L "f . büyük bir inkitafa erittiren Sovyet 
Milano 25 · · - 11 o"oıtıotı • ıs· . . . ki donanma kuvvetlerini Aksayı Şark· 

tas onda durmakta olan bir trenle müsa· Rusyanın donanma ıntaatanda da, ılerı- l b"l" (?) B . b d . 

metgul bulunabileceğim ve Sovyet 
Rusya ile çarpışmağı tasavvur etme
diğim bir zamanda bu her üç denizde-

tutmamakta iae de bazı tecerrüt taraftar • huriyet meydanında bir çok nümayltfer ve 
lannı da tatmin için bundan bahsedilme • kısa aüren bir iki arbede olmuttur. Bir çok 
mektedir. kimaeler, tevkif edilmittir. 

Y d b" "'k b' kk' h l · t ta top aya ı ır. - . u ıse u enız • deme etmiıtir. Parçalanan vagonlann al • e, uyu ır tera ı am esı a ması .. .. . 
tandan ıimdiye kadar 32 yarala çıkanlmıı· Japonyayı timdiden dü,ündürmekte l~rde Ja~nya~m ç.ok ~~şlu~I bır va: 

olabilir. zıyete duşmesı netıcesını dogurur. Bı· 
tır. 

1 
Asırlık siyaset güden milletler uzağı naenaleyh, hiç olmazsa Sovyet Rusya· 

1 iki ahbap Ç8VUŞlar da görmek ve ona göre tedbir almak ie- nın Karadeniz~~ vüc~da .g~tirebil~~ği 
L_ ---------------------...;,-...;;;_ __ ...;;_________________ terler. Binaenaleyh Japonya, timdiden, donanmanın dıgerlerme !ltıhakı ahtı • 

'"yle bir mülahaza da bulunmut ola - maline şimdiden mani olmalayım.>> 
::lir: iste J aponya bu iki mühim sebep • 

R k Ak Şak ten dolayı () ncı maddenin Sovyet Rus-
((Sovyet usya gere sayı r -

ta, gerekse Karadenizde ve Raltık de _ yaya taalluk eden kısmına itiraz et • 
· k 1 miş olabilir. Bu mesele h kkmda gele· nizinde mühim denız uvvet eri vücu-

da getirirse «benim başka sahalarda ( 1 ) cek olan tamamlayıcı haberlerden son· 
ra tekrar ayni mevzua t ma• edebili • 

( t ) Japonyanın cözü yalnız Aayada riz. 
deiildir. Onun Amerika ve İngiltere müa- Celil DINCER 
temlekeleri (Avusturalya!) baklanda ela 
projeleri vardır. Binaenaleyh Japonya, hu (2) Bu it için çok zaman geçeceji fÜJ>
iki devletten her banci biriaile de bir sün beaizclir. Fakat mütearnz Japon7a olmu-
muharip vaziyete pebilir. ı aa buna daima imüa nn1... C. D. 



Sayfa SON POSTA 

i L 
• 
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İstanbul limanında Fahri Saadeti nasıl İstanbul adliyesin
tayinler ıslahat ve niçin vurdu? de yeni 

Rihtımlar bu yıl yapılamı
yor, bütçeye tahsisat 

konulamadı 

fstanbul limanının bu seneki bütçesi ve 
kadrosu kabul edilmi;tir. 

Bu seneki bütçeye yeni rıhtım İnşası için 
fazla tahsisat konamamıştır. Bu sebepten 
lstanbul rıhtımlarının bir taraftan Topha
neden Salı pazarına, diğq taraf tan Sirke -
ciden Sarayburnuna kadar uzatılması ta
eavvurJan bu sene için geri kalmıştır. 

Yeniden rıhtım inıası büyük masraflar 
jstiyen ve zamana mütevakkıf bir iş oldu
ğundan İstanbul rıhtımlarının genişletilip 
modern bir Avrupa limanının rıhtımları 

kadar mükemmel bir hale getirilebilmesi 
ancak ilerideki senelerde ve parti parti ya
pılmak suretile mümkün olabilecektir. 

Bu aene Galata ve Sirkeci rıhtımlarında 
bazı esaslı tamiıat yapılacaktır. 

Rıhtımların parke kısmının altındaki 

bazı büyük tllflaı denizin tahribatile yer • 
)erinden oynamıt ve kaymıştır. Bazı yer • 
Jerde ise parke kısımlarda da bazı çökün
tüler ııörülmcktedir. Bu sene bu gibi yer
lerde tamirat yapılacak ve çöken yerler 
yükseltilecek tir. 

Calatadaki rıhtımların tamirine başlan· 
mıştır. Bu tamirata liman idaresinin mü -
tehusısı nezaret etmektedir. 

Liman umum müdürü Raufi Ankarada 
İktısat ve Maliye Vekaletlerile temas ede· 
rok gümrük idaıesinden liman idaresine 
devredilecek antrepolnr meselesini de gö· 
rü~Ü§tÜr. 

Bu antrepoların limana devri teslimi bir 
müddet önce kamutayda kabul edilen ka
nun ve bu hususta İstanbul liman idaresi ta
ıafından hazırlanan talimatname mucibin
ce yapılacaktır. 

Liman müdürü Raufi hu talimatnameyi 
hamilen An karaya gitmiş ve bunu V eka· 
Jete tasdik ettinniııtir. 

Devir muamelesi bir heyet tarafından 
yapılacaktır. 

Etibba odası kongresi 
Etibba odası heyeti umumiyesi dün 

saat 18 de Etibba Odasının Cağaloğ -
]undaki binasında toplanarak 936 se -
nesi ilk altı aylık kongresini akdetmiş· 
tir • 

T opJantıyı Oda reisi doktor Niyazi 
İsmet Gözcü kısa bir söylevle açmış 
ve çalışma raporunu okumuştur. Ra
por heyeti umumiyece ayner. kebul e
dilmiştir. 

Bundan sonra gene idare heyeti a
zaları tarafından kurulması tekarrür 

eden Türkiye doktorları koruma sandı
ğı talimatnamesi okunmuş ve azalar 
bunu büyük bir memnuniyetle karşı
lamışlardır. 

Heyeti umumiye, idare heyetinden 
geç vakit sonüolsmetesd rsdrı sdrıtusd 
bazı dileklerde bulunmuş ve kongreye 
geç vakit son verilmiştir. 

Dilsizlerin Kongresi 
Saill'lu, clllablu, körler Ccmtye&indea: 

Pazar gunü saat ıt de Şehzade~mda Let.a-

Saadet kuyudan su çeker- Müddeiumumi başmuavini 
ken ko~ası. bahçe duv~nn- Salih Esat Trabzon müd-

dan uzerıne ateş ebnış d . . . ld 
eıumumısı o u 

Kadıköyde Acıbademde Fahri isminde 
birisi karısı Saadeti vurmuştu. İstanbul adliyesinde yapılan değl.şlklik -

Fahri bundan 8 ay evvel kansı Saa • lerin ve terlilerin 11k listesi clün İstanbul 

detten geçimsizlik yüzünden ayrı yaşa - müddelumumlliğine blldirllmlştir. Bu ilk 

mıya karar vermi§. ve Alibcy köyüne çe· değişiklik llstesinde otuz kişinin isml vardır. 
0

kilerek T ur~ucudcre çiftliğinde ziraatle Listeyi aynen neşrediyoruz: 
meşgul olmıya başlamıthr. Aradan geçen Diyanbeklr sorgu hfildmllj~'lne İstanlrnl 

aylar Fahride karısına karıı olan kini yen• hAklm namzeUcrlnden Mustafa Salt Siverek 
miş ve ııenc karısı ile alakadar olmaia baş- sorgu hakimllğtne İstanbul hIUdm namzeUe
lamıştır. illin karısının Sanat mektebi ho· rinden Ahmet Hilmi, Kuruçay sorgu hllldm
calarından Fahri ile münasebette bulundu- llğine İstanbul blkim namzetlerinden R~
ğunu duymu~ bundan çok müteessir ol • sim, İsparta ceza muavinliğine hukuk me -
muş ve geçen gün gündüzün Kadıköy Acı- zunlarından Adviye, İstanbul müddelwnu -
badem, Eıatpa§a ıokaiında 4 No. da otu· mi muavinliğine Kuşadası müddeiumumisi 
ran kansının evine gitı:nİJ, bahçe duvarın- SadretUn, icra. memuru Ziya Nuri, Ekrem, 
dan bakmıı, karısını kuyudan su çekerken İbrahim, onuncu derece icra memurlu!;una 
bulmuştur. Fahri bahçe duvanndan ta • terfl'an, Balıkesir müddeiumumi muavinll -
bancaaını çıkararak karısının üstüne iki el gine İstanbul lhtı.sa.s mahkemesi eski sorgu 
ateş etmiş, kadın baygın bir surette yere hlikimi Hakkı Şükrü, İstanbul sulh :Jak..lnı -
,serilmit. Fahri de gapnp kalmıftır. llğlne İstanbul müddeiumum1 muavinlerin -
. Etraftan yetişenler Fahriyi yakalamışlar den Behire, Karadeniz Ereğlisl müddelmnu
ve yaralı Saadeti Nümune baataneaine mlllğine Şile müddeiumwnlsl Ahmet. Nacı, 

kaldırmışlardır. Saadeıtıin yarası ağırdır. 9 uncu derece sulh hakimliğine İstanbul sulh 
Fahri tevkif edilmiş ve hakkında Üsküdar ht\kimi Abdülkerim AlaetUn, Ankara baş
müddeiumumiliği tarafından takibata baş- müddeiumumi muavinliğine İstanbul nıüd

lanmıştır. deiumwnl muıurinlerinden Nurettin, 8 inci 

Bekçi 
idamı 

Cemalin 
istenildi 

Bundan bir müddet evvel Aksarayda 
Horhor çeşmesinde bir cinayet olmuş ve 
bekçi Cemal namında bir adam, gene bek· 
çi olan Zülfikarla Ahmedi tabanca ile ya • 
ralıyarak çeşme ba;ında öldürmüştü. 

Dün bekçi Cemalin ağırcezada duruşması· 
na devam edilmiş ve müddeiumumi bekçi 
Cemalin bu tüyler ürpertici cinayetinin sa· 
fahatını en ince noktalarına kadar anlata• 
rak: 

- Bekçi Cemalin ikame ettiği müdafaa 
ıahitleri Zülfikarı çeşme ba§ında araların

da en ufak bir ağız kavgası bile geçmeden 
hemen tabancasını çekerdk öldü~üğünü 
ifade etmişlerdir. 

Bekçi Cemalin müdafaa ıahitlerinin bu 
ifadeleri Cemaün Zülfi.kan eski bir husu-

derece İstanbul azalığına İstanbul azası Şa
kir, İstanbul azalı~n:ı. İstnnbnl sulh M.klm
lerlnden İbrahim Tevfik, 8 inci derece İstan
bul sulh Mkimllğlne gene İstnnbul sulh ha
kimlerinden Nlynzf, İstanbul sulh hiklmliğl
ne Ankara sulh hAkimi Hüsamettin, İstan -
bul müddeiumumillğl baş mualnllğlne Balı -
bul müddeiumumJsl İbrablm Sunubi, '1 ncl 
derece İsta.nbul sulh hakimliğine gene ist.ı.n
bul sulh Mkimlerinden Ahmet Şak\r, adlitıp 

işleri morg müdür ve meclisi azalığına 

morg doktoru Hnsan Rahmi. '1 nci derece 
İstanbul sulh hakimliğine gene İstanbul sulh 
htlkiml İsmail, 7 ncl derece İstanbul sulh h 5.

klmllğine gene İstanbul sulh hakimi MaZhar 
Yaşar, İstanbul sorgu Mklrnlifiine Bolu müd
deiumumisi Hüseyin Fahrettin. Ödemiş 

müddeiumumiliğine İstanbul müddelumu
ml muavinlerinden Mahmut Celalettin, tem
yiz raportörlü~üne İstanbul sorgu bakimi 

Adil, Temiz raportörlüğüne de İstanbul azası 
mettea dolayı katlettiğini isbat etmekte • Mehmet Fazıl, Trabzon müddelumumlliğine 
dir ki bekçi Cemalin bu hareketinde tas- İstanbul müddelumuınlliğ.i bnş muavini Sa
mim ve tasavvur bulunduğunu· göstermek- llh Esat, Aydın müddeiumumiliğine eskl is
tedim demiştir. tanbul ihtisas mahkemesi müdde!umumisi 

Müddeiumumi Cemalin Ahmedi de na· Ahmet Reşit, 5 inci derece ist".nbul hukuk 
aıl öldürdüğünü, bütün açıklığile anlatmış relsllğine gene İstanbul hukuk reisi Ali Rlzn, 

ve ıamiin arasında bulunan bir kaç kadın 5 inci derece İstanbul hukuk relsliğlne gene 
göz yaşlannı zaptedememişlerdir. hukuk reisi Kazım, İzmir hakimliğine İstan-

Müddeiumwni iddianamesinin nihaye • bul ihtisas mahkemesi hflldmi Atıl tayin e
tinde bekçi Cemalin Zülfi.karla Ahmedi ta• 

dllmlşlerdir. 
eavvur ve tasmim neticesinde katletmiş ol-
masını ileri sürerek idamını istemiştir. Mu
hakeme müdafaa ve kaıar için başka bir 
güne bırakılmı~tır. 

Doktorluk tashyan Fevzinin 
muhakemesi 

Haseki hastanesi depo memurlanndan 
Fevzi, Samatyada tramvay caddesinde 254 
numarada oturan Şükrünün kan1J Hase -
neyi doktorum diye muayene etmiş ve bir 
müddet ıonra .kendisinin doktor _olmayıp 

Profesörlerin toplantlsı 
Bugün saat 16 da hukuk ve 18 de de 

edebiyat fakültesi profesörleri üniver
site rektörü Cemil Bilselin riyasetin -
de toplanarak tedrisat işleri etrafında 
görüşmeler yapacaklardır. 

29 pazartesi fen, 30 ,alı hukuk, 1 
temmuz çarşamba günü de tıp fakül • 
teleri profesörleri toplanacaklardır. 

fet apartımanmda fevkalade ic;t.tma yapa - Haseki nisa hastanesinde depo memuru ol· 
cağımızdan kurumumuz ile alakası olanla - duğu anlaşılmıştır. 

r 
Nöbetçi nn gelmeleri rica olunur. Diplomasız doktorluk yapmaktan suçlu 

olarak muhakeme edilmekte olan Fevzi bu 
Maltada veba suçunu ısrarıa inkar etmekte ve= 

Hudut n SahDler Sıhhat İdaresinden: - Ben kat'iyyen doktorum diye kim 
Maıtada Veba hastalığından vak'alar go - ııeyi muayene etmedim, Şükrü bana if ti • 
rulduğü haber alındığından bu Liman ınu- ra ediyor, demektedir. 
varidatına karşı umumi talimatıınmenin 51 Dünkü muhakemede emniyet direktör
inci maddesinin ı, 2 ve 3 numnmh fıkrnla - lüğü fotoğrafçm Kemal şahit olarak din· 
rında yazılı tetblrlerln konuldııı?u bildlıUlr. lenmiş ve Fevzinin Şükrünün karısını mu-

ayeneye giderken Şükrüye hitaben: 
Japonya hakkında konferans - Eğer eviniz uzak değilse bir kere 

Bugün saat 18,30 da Eminönü Halkevi muayene edeyim, dediğini ve gazinodan 
konferans salonunda Tokyo 'l'i!rk ve İslıi.m Şükrü ile birlikte çıktıklarını ifade etmiş -
enstitüsü direktörö Kaji Okub'l Japonya Jkli- tir. 
mi, Japon hars ve fıdatı mevzulu bir kon!e- Mahkeme reisi suçluya şahit hakkında 

rans verecek ve mevzua dair proıcks:lyonla bir diyeceği olup olmadığını sormuş, F ev· 
zi de: resimler gosterecekUr. Kon!era:r.st:ın sonra 

gramofonla Japon havaları çalınacaktır. - Ben kendimi müdafaa edemiyorum, 
vekil tutacağım. Ayni zamanda benim hiç 

Kadıköy Halkevinde Fotograf Sergisi kimseye doktorluk yapıyorum diye propa-
Kadıkö1 Balkevindtn: EvimizdC' açılacak ganda yapmadığımı isbat etmek için de 

FotografJ sergisine lştirnk etmek iı.tlyenlerin müdafaa tahidi getireceğim demiştir. 
~erattı oğrenmek üzere 10/ Temmuz tnıihinel Mahkeme heyeti Fevzinin bu isteğini 
kad:lr matbu faahnameyi EvlrrJ~ idare me - kabul etmiş ve mahkemeyi başka bir eüne 
ınurıutundan al.malarL bnakmııtır, 

Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlard1r: 
1stanbul cihetindelôler: 

Aksa rayda: (Şeref). Alemdarda: (Eş
ref Ne§et). Bakırköyünde: (Hilal). 
Beyazıtta: (Asador Vahram). Eminö
nünde: (Salih Necati). Fenerde: (Hü
sameddin). Karagümrükte: (Kemal). 

Küçükpazarda: (Necati). Samatyada: 
(Teofilos). Şehremininde: (A. Ham
di). Şehzadebaşında: (Asal). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

Calatada: (İsmet). Hasköyde: (Yeni 
Türkiye). Kaaımpaşada: (Turan). Sa
nyarde: (Asaf). Şişlide: (Halk). Tak· 
simde: (Taksim, Beyoğlu). 

Üsküdar, Kadd&öy ve Adalardakiler: 
Biiyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Muvakkithanede: 
(Saadet). Kadıköy Süğütlüçe~mede : 
(Osman Hulusi). Üsküdaı Çaı~ıboyun· 
da : {İttihat). 
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MEKTUPLARI' 
. 
lzmitliler denize niçin giremiyorlar? 

İmıitten Cemal Özemek ismind~ bir okuya- hllin her hangi blr yerinde denize girmek. 

cumuz yazıyor: mecburiyetinde kalıyorlar. Faknt son gün .. 
- İzmit bir sahil §ehrid.lr, den1zl güzelciir, ıerde belediye bu şekilde denize girmeyi ştd .. 

sahil kumludur ve her hangi bir yerinde mü
detıe mennettı. Sebep? ... Her hangi bir kaza .. kemmel tesisat yapılabilir. Fakat bütün bu 

hususiyetlere ratmen İzmltte şımdlye kadar nm önüne geçmek ise, İzmitlHerl dentzde.v 
bu işi yapan olmamıştır. Gençier açıkta, sa- mahrum etmek te doğru mudur?. 

.................................. 
Köpeklerin iıtiliaına uğnyan bir sokak Kadıköy ve Boğaziçililerin 

Gedikpaşada Esirci Kemalettin camü so - dilekleri 
kafında oturan okuyucularımızdan Ali Er- Yaz mevsimindeyiz. Eğlence yerleri, bah .. 
türk, ser eri sokak köpeklerinden şikayetçi- çeler, geç vakitlere kadar açı~ kalmakta -
dir. Diyor ki: dır. Kadıköy ve Boğaziçi halkı geceleri son 

- Akşam baırtmnca sokaıtımız köpeklerle vapurlannm saat 11,45 de olmasındao dola• 
doluyor. Kapı diplerine yatan, köşe başlarını yı bu eğlence yerlerine gitmekten mahrum 
tutan bu pis, uyus haJVanlann korkusun - bulunmaktadırlar. 

dan bazı aileler IOkağa bile çılanağa cesa- Kadıköy ve Haydarpaşa için son vapurla.
ret edqniyorlar. Yalnız bu korku olsa lyl, rın saat ı de yahut 1,30 da kaldırılmali 

bir de bu bir sürü töPetin sabahlara kadar mümkün olamaz mı? Erken dönmek nrzu • 
uluyup havlaınalan da var. Bu yüzden gö- sunda bulunanlar için 11,45 vapuru lpka .. 
zümüze uyku glrmiyor, köpek ulumasının in- dilebilir. Şirket vapurlarının da mümad 
sana verdiği ürperti içinde hemen her gece surette hareket ettırllmelerl şayanı arzu -
sabahlıyoruz. dur. 

Amerikaya hasta bakıcı talebesi Maden kömUrU yakan vasıtalar 
gönderilecek 

Maarif Vekaleti bu yıl yüksek mu
allim mektebi mezunlarından bir kısım 
talebeyi hasta bakıcılık tahsili için A
merika ya gönderecektir. Vekalet ev -

velce bu iş için ilk tedrisat muallim 
mektebi mezunlannı göndermeğe ka

. . 
sergısı 

Maden kömürü yakan vasıtalar, te• 
hin aletleri ve tesisatı için l G ikinci k~ 
nun 937 de bir sergi açılacaktır. Ser • 
gide teşhir edilecek mallar gümrükteJı 
muaftır. Fakat satış olmıyacaktır. 

rar vermi~ken bu defa bu kararından Bir çocuk 12 metreden düştU 
sarfı nazar etmi~ir. 

Diğer taraftan Kızılay kurumu da 

hastanede bilf'il hizmet görmiiış hem -
şireler için Ankarada bir mektep aça
cak ve bu arada hasta bakıcı yetiştire· 

cektir. 

Tevkifler, mahkumiyetler 
lbrahim isminde bir çocuğa teca· 

vüzden sudu Hasan dün Sultanahmet 
sulh ceza hakimi karariyle tevkif edil

rnistir. * Bir gece yarısı Fatihte Sadığın e
vinin damına çıkarak çinko saçakları 
sökerek çalmaktan suçlu Saim 3 ay 26 
gün hapse mahkum edilmiştir. * Kerestecilerde T ahtapoş sokağın· 
da ;J numarada doktor Ferit Remziye 

ait bir ev ve ardiyenin damına çıkarak 
:10 adet Marsilya kiremidi çalmaktan 

suçlu doktorun adamı Yah~ 2 ay hap

se mahkum edilmif?tir. 

Taksimde otomobil levazımatı satan 
Papadopulonun 8 yaşındaki oğlu Ni~ 
Şişlide oturmakta oldukları Jana apar .. 

tımanının b~inci katında açık pencer4 
önünden sokağı seyrederken müvaze • 
nesini kaybetmiş ve 12 metre irtifadaH 
sokağa düşerek başından ağır surette 
yaralanmış ve bacak1annın da bir kaç 
yeri kırılmıştır. Niko Pastör Fransil 
hastanesine kaldırılmıştır. Hayatı te~ .. 
likededir. 

Taksim bahçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21 ,45 de 

TELLi TURNA 
Program her nafta 

değişir 

Pek yakında 
Rahmet Efendi 

1 L-----is_m_n_bu_ı __ vı_k_ıt_ıa_r_D_i_re.~ __ ör_ıu_ö_u __ llA_n_ıa_rı ____ ~I 
Pey parası 

L. K. 
Değeri 

L. K. 

877 45 65 22 Unkapanı : Yavuz Ersinan mahallesinde Hacıbekit 
aokağında 11/13 No. lı kağir dilkkan ve üzerinde 

iki odanın ; hissesi 10200 
345 66 26 ()() Unkapanı : Yavuz Ersinan mahallesinde Ayamıa 

caddesinde eaki 556 yeni 196 Hacıbekir sokağında 
eski ve yeni 2 No. lı kahvehanenin ve üzerindeki 

odanın ; hissesi 5928 

Yukarıda yuıh hisseli mahaller sahlmak üzere 31 gün müddetle 

açık arttırmaya çıkarılmışhr. ihalesi 27171936 Pazartesi günü saat 

15 te İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Komisyonunda yapılacaktır. ı.,. 
teklHerin Mahlôlit idaresine gelmeleri. 3571) 

~ 

1 Emllk ve Eytam Bankası llAnları 1 
Pazarlıkla sahlık arsa 

Esas No. Mevkii ve Nev'i Depozito: Lira 

378 Tqvikiye'de Bostan sokağında 4/J kapı 
ve 30 harita No. lı 619.50 metre mu

rabbaı arsa 1300 

TafsilAtı yukarda yazılı arsa ilki peşin olmak üzere sekiz senevi 

taksitle ve pazarlıkla sa~acaktır. Geri bırakılan yedi ta~s.it için f~z 
ve komisyon alınmaz. isteklilerin 29 Haziran 1936 tanhıne mt !adil 
Pazartesi günü saat onda Şubemize gelmeleri. ı.lSOJ -

Terziler Cemiyetinderı: 
Haziranın 26 ncı gOnll. yapılacağı nan edilen idare heyeti intihalm m 10 

Temmuz 936 Cuma ,gOnO saat 10 dan 16 ya kadar DOrdllnca. Vakıf lım ı11da 
2 nci katta Cemiyet merkezinde icra edıleceği alAkadarlurn ıl4n olu. 111·. 





6 Sayfa 

Topraktan altın yapan 
Lehli tekrar sahnede 

Musolini Fransız mahkemelerinin dolandırıcı diye 
muhakeme ettikleri adama, hal yan Profesörlerinin 

huzurunda tecrübeler yapbnyor 

Devlet Bankalarından birinde altın külçelerinin daireden daireye nakli 
Gazeteleri takip edenler geçen sene hur Proton bir cam tübün içinde duruyor· 

f'ransada cereyan eden mühim bir davayı du. Ve işte bu madde ihtiram esaslı esra
elbette hatırlarlar. Dumikowski isminde rını teşkil ediyordu. 
bir Lehlinin topraktan altın istihsal ettiği Köşede duran bir sa.1dığın içinden Du
ortaya atılmış, ve adamcağız da bu yüz - nikowski Afrikadan kt nd1sine sureti mah
den mahkemeye verilmişti. Bu hadise o susada gönderilen bir topraktan 250 gram 
zaman, hemen hemen dünyanın her tara- aldı. Ve dedi ki: 
fında büyük bir alaka ile takip edilmişti. - Elimdeki fenni vesaitle bir ton top• 

Dunikowskiyi genç bir Fransız avukatı mü
dafaa etti, müdafaalannda muhteriin yap· 
tığı şeylere inandığını anlatacak ifade kul
lanıyordu. Nihayet mesele kapandı. Ve a
radan hayli uzun bir zaman geçti. 

Fransız mahkemelerinin dün düzenbaz 
diye meşgul oldukları bu adamla, Le 
Journal gazetesinde okuduğumuza göre 
Mussolini, daha yakından ve başka türlü 
alakadar olmuş, tanınmış kimyagerlerden 
bir tanesini Dunikowskiye yollıyarak eş• 

finin mahiyeti hakkında fikir edinmek is -
tem iştir. 

Journal gazetesinde yazı yazan tanın -

mış muharrirlerden Flassch bu hadiseye ya
kinen şahit olmuş ve gördüklerini de gaze· 
tesine yazmıştır. Bu yazı şudur: 

«İtalyan Rivierosuna ufak bir tayyare 
ile uçarken Mösyö Jean - Charles - Leg
ıand bir kaç hafta evvel Musolini tarafın· 
dan nasıl kabul edildiğini anlatıyordu. 

- Ben diyordu, Musolini ile KÖrüştü • 

iüm zaman onun bu iı1e alakadar olaca • 
iım evvelden tahmin etmiştim, beni bü -
yük bir alaka ile dinledi ve Dunikowski -
nin bütün tecrübelerile alakadar oldu .. Ve 
nıütehassl5 Mösyö Ciovanniyi bu İşe me
mur etti. Mösyö Giovanni Milano üniver
eiteai kimya profesörüdür. Bugün öğleden 
ıoora tecrübeler yapacak. Fazla söylemi • 

yeyom, ııimdi gidip beraber göreceğiz. 

* 
Sanremonun çiçekli bir kapısının önün

de durduk, Giovanninin elinde bir tek va
liz vardı. Kapıyı çaldık, karşımıza müte -
bessim bir çehre ile Dunikowski çıktı. Ni
hayet kıymetinin anlatılmış olmasından do
layı memnuniyet duyuyor. Çehresinde ıe
•inç çizgileri beliriyordu. Lehli bir mü • 
hendis oİan Dunikowalci evvela bizi tepe· 

den tırnağa kadar süzdü. Ve eonra eli]e 
lçeriaini iıaret ederek buyurun, eledi. 

Giovanniye evvela makineyi ıösterdi -
ler, beyaz bir kutu. Büyüklüğü bir radyo 
makinesinden farhLZdı. içinde acayip ve 
larııık aletler, elektrik. transformatörleri, 
•e bir de Rhumkorff bobini bulunuyordu. 
Kutunun altında toprağı altın yapan meş-

raktan J 5 gram altın istihsal edebilirim. 
Dunikowski profesör Giovanninin ne • 

zareti altında bu toprağt bakır bir plaka· 
nın üzerine koydu. Cereyanı açtı. Yarım 
saat devam eden bu ameliye esnasında top
rağın çıtırdadığını duyarken araları iyice 
yapışmamış olan kutunun tahtaları ara • 
ıından da kıvılcımlar çıkıyordu. Altın ya· 
pıcısı yanın saat sonra bu toprağı aldı, bir 
çanağın içine koydu ve 1200 derecede ısıt
mağa başladı. Sonra bir yere ıerdi, ıo • 
ğuttu, ve hamLZt klormalı bir mahlulde yı
kadı. Tekrardan sudan geçirdi, bir kilo
gram civayı muhtevi olan bir harcın içine 

attı, hepsini birbirine karıştırdı. Sonra bu 
acayip terkibi bir ceylan deriıile sardı. Ve 
parmakları arasında ııkmağa başladı. Civa, 
derinin üzerine çıkmağa başladı. Bu satır
ları okuyanlar uzun tarif üzerine artık al • 
tının da derinin mesamatında kaldığını 
zannedeceklerdir. Hayır mesele bu kadar 
basit olsaydı bu ioi Dunikowskiden evvel 
keşfedenler bulunurdu. 

Ne ise biz tecrübeyi anlatmakta deYam 
edelim. Ceylan derisinin içinde gümü§, u
fak kristallar kaldı, onlar büyük bir odun 
kömürü parçasının üstüne kondu ve yük
sek hararet veren oksijen musluğu ile ısı

tıldı. Ve ortada (50) miligram ağırlığında 
sarı bir cisim gözüktü. 

Giovanni o cisme hayretle baktı .. Ve kı· 

saca öğleden sonra gelirim, dedi. Söyle -
diği saatte geldi. içeriye Dunikowskiyi al
madı, yalnız kapıdan bakmasına müsaa -
de etti. 

Biz de sofada bekliyorduk. Beraberin· 
de 1'.endi itimat ettiii toprağı getirdi. Ve 
biraz yukarıda tarif ettiğimiz ameliyatı 

baştan yaptı. Kendisini bir cismi pakete 
sararken 11ördük ·ve altın istihsal edip et· 
mediğini soracakken o evvelden tahmin et
tiği sualimize mani olmak için: 

- Şimdi derhal gidiyorum, ayni tec -
rübeleri kendi laboratuvarımda da· yapa
cağtm ve zannediyorum ki bir haftaya ka
dar Duçeye neticeyi bildiririm. 

Biz profesörün arkasından yetişeme -
dik, derhal bir otomobile atladı ve trene 
binip ltalyaya gttti. 

CÖNÜL iSLERi , 

16 yaşında 5 erkekle 
Konuşmuş 

c 16 yaşında bir kızım. Şimdiye ka -
dar beş gençle tanıştım. Fakat görüş -
tüğüm bu gençlerden hiç birini kendi 
fikrime uygun bulmadım. Şimdi hepsin
den ayrıyım. 

"Ablam da benim gibi bir çok erkek· 
)erle görüştü. Öyle olduğu halde hain 
evlenemedi. Şimdi yirmi beş yaşındadır 
ve bekardır. Ben de onun gibi bekar 
kalmaktan korkuyorum. 

A. A. Mağrur kız 

Ablanızın hareketi sizin için bir der.; 
vazifesi görmeli idi, bizim memlekette 
gelifi 1ıüzel önlerine çıkan erkeklerle 
konuıan kızlarla evlenmeğe kimse cesa
ret edemez. Erkekler kızlarla konuş • 

maktan hoılanır, fakat bir kaç erkekle 
görüten luzla hayat ortaklığı yapmağa 

cesaret edemezler. Ablanız yaptığı ha
tanın cezasını çekiyor. Siz de ondan ib
ret alarak bu fikri deiiıtirin. erkek • 
lere karşı çekingen, ağır bBJh, kibar ol

mağa çalııın, ancak sevebileceğiniz er • 1 
kekle, o da bin kayitle konutmağa razı 
olunuz. TEYZE 

Amerikada yeni 
Cumhur Reisi 
kim olacak? 

Bütün Amerika her seçim 
arifesinde olduğu gibi 
dahili bir harp ve isyan 
manzarası gösteriyor 

Nevyork, Haziran - Dört senede 
Amerikayı bir ııar'a nöbeti tutar. Bu müd· 
det zarfında sinirler gerilir, küfürler edilir, 
iftiralar edilir, ve memleketin içi dahili bir 
harp ve isyan manzarası arzeder. Bu A -
merikada intihap devresidir. 

Arnerikada iki fırka vardır. Demokrat· 
]ar ve Cumhuriyetçiler. Bunlar 48 eyaletin 
kırk sekizinde de kıyasıya boğuşurlar, mü
cadelelerin şiddetini o devreye mahsus ol
mak üzere kanunlar da mazur görür, bir 
sürü vaatler ileri sürülür, kenar mahalleler· 
de adamlar öldürülür. Yalan havadisler 
işaa edilir ve intihabatın arifesinde müca
dele tarife sığmıyan bir hal alır. Yalnız A· 
merikalıların iyi bir huyları vardır. İntiha
bat bitip de bir taraf kazanınca ortalığa 

büyük bir sükunet ariz olur ve herkes isti
rahate kavuşur. 

Şimdi Amerikada mücadelenin ilk saf- · 
halan yaşanıyor. Bu ilk safha karşı • 
lıklı tartaklama devridir. Her tarafta mü
cadelenin nasıl yapılacağı, ne gibi hazırlık
ların yapılması icabettiği görüşülüp ko -
nuşuluyor. İçtimalar, kongreler aktedili ·) 
yor. 

Her iki taraf•n namze~leri eeçilmi\tir, 
demokratların namzedi yine Fıranklen 

1 

Ruzvelt' dir, ve haşladığı büyük işleri ba· 
şarmak için mevkiinde durması lazım gel
diği ileri sürülmektedir. 

Cumhuriyetçiler ise, Beyaz saraya şim· 
diye kadar ismi duyulmamış bir adamı yec· 
!eştirmek istiyorlar ve onun için lazım 

Cümhuriyetçilerin Ruzvelte rakip 
olarak çıkardıkları Landon 

len her türlü reklamı yapmaktan da gen 

kalmıyorlar. 

Ruzveltin rakibi irim 
Cumhuriyetçilerin Ruzvelte rakip olarak 

ileri sürdükleri nazmedin ismi Alfred Moss
mon Landon' dur. eiyad hayatta buııüne 

kadar pek tanınmış bir ııahsiyet değildir, 
bununla beraber uzun zamandanberi Kan· 
~ valmdir. Ruzvelt aleyhtarı mathu,t 
bilhassa Hörst çok kısa bir zamanda Lan 
don'u halaskar payesine çıkarmıştır. Kan
ıas'ta pek ıevilmiıtir. Şimdiye kadar ne 
umumi ve ne de hususi hayatında karanlık 
bir leke yoktur, t 932 de demokratik cere
yan ortalığı kasıp kavururken mevkiini el
de etmiş ve bütün eyaletlerin bütçeleri sar· 
sılırken, o mali tedbirler sayesinde Kansas 
bütçesini denk ııetirmiştir. Hörst Landon' -
dan bahsederken onu arzı mev'udun Mu
sası gibi göstermektedir. Ve kendisini dün
yanın en iyi maliyecisi ve idarecisi olarak 
tarif etmektedir. 

Landon kırk sekiz yaşındadır, dünya • 
da konuşulan belli başlı lisanların hemen 
hepsine vakıftır. Sade giyinir ... Gençliğine 
gelince: Bir petrol müstahsili olan babası 
kendisini evvela bankalara yerleştirmiş, 

Landon orada bir müddet çalıştıktan sonra, 
babasının yoluna sapmış ve bu işte bir ila 
iki milyon arasında bir servet toplamağa 

muvaffak olmuş. 

19 1 8 de gönüllü olarak harbe girmiş, 

kahramanca hizmet etmiş ve bugün taşı

mak istemediği müteaddit ni~anlarla bir 
aralık göğsünü süslemiştir. Fırkası kendisi
ni reisicumhurluğa namzet gösterdiği za • 
man hayret etmiş ve bu hayreti bir haf ta 
kadar devam etmiştir. Eğer kazanır da re
isicumhur oluısa başına hiç dü ünmediği 
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"Son Posta,, nın müsabakası: 

40 Tarihi Vak'a ve 40 Tarihi Tablo 
34 - Bin bir gece masalları 

Harun Reşidin zamanı, 765-809, Ab
basi devletinin en parlak bir devri olmuş
tu. Bir Türk vezir aileai, Barınak oğulları, 
devlet işlerinde gösterdikleri yüksek ehli
yet ile Ab\ıasi devletinin siyasi üstünlüğü· 
nü temin etmişlerdi. Ak.denizde Bizans ve 
Endülüs Emevileri gibi iki kuvvetli düş

mana karp Frank imparatorluğu ile anla· 
şılmış, devletler müvazenesinin ilk nümu• 
nesi gösterilmişti. Frank imparatoru Şarl
man Bağdada bir sefaret heyeti göndermiş, 
selam ve ihtiramını arzederek Kudüsün 
Hıristiyanlar tarafından serbestçe ziyaret 

edilmesini rica etmişti. Ricası derhal yeri· 
ne getirilmiş, ayrıca hediye olarak da 
Şarlmana bir fil, büyük bir ipek bayrak, gÜ· 
zel kokular ve bir çalar saat gönderilmişti. 
O zamanlar şarka nazaran çok ııeri bulu
nan Avrupalılar ve dolayısile Franklar 
başta Şarlman olmak üzere, bu hediyelere 
hayran olmuşlardı. 

Harun Reşidin zamanı yalnız bir siyasi 

üstünlük devri değildi. Barınak oğullarının 

-1e Harunun şairlere, alimlere ve artistlere 
karşı gösterdikleri cömertlik ve himaye sa
yesinde, parlak bir edebiyat ve san'at dev

ri olmuştu. 

İşte hemen bütün garp dillerine çevril
miş ve hatta bazı parçalarının filimleri dahi 
yapılmış olan «Binbir gece masalJan» da 
bu devirde vücut bulmuştu. Hiç şüphesiz 
ki bir çok meçhul hikayeciler tarafından 

nakledilerek biribirine eklenmiş olan bu 
masallar, bu suretle vücut bulmuş bütün 
halk lejantları gibi, zengin bir muhayyele
nin mahsulüdür. İnce ve zarif bir şiir ile o 
devrin karakterleri ve ahlakı resmedil -
roiştir. «Binbir gece masallann nin esası 

şudur: 
' 

Bir şark padişahı olan Behram Gur' a,, 
güzelliği ile meşhur sultan Şehrazam bir 
masal anlatmağa başlar ve biribirinin için
den her gece yeni bir masal mevzuu bula~ 
rak binbir gece devam eder. Bu' masalla· 

nn en meşhurları «Harun Reşidin gemi • 
cisi Sindbal'ın maceraları» , ((Ali Baba ile 
Kırk haramiler» , cıAlaeddin ile Sihirli 
kandil» ve sairedir. «Binbir gece masalla• 

m> edebi kıymeti gÖı1terilerek temiz ve 
tam olarak Türkçeye tercüme edilmemiş• 

tir. Kötü ve noksan tercümeleri adeta bir 
çocuk kitabı olarak, bundan başka pek te 

zevksiz olarak basılmıştır. Fransızcaya ilk 
tercümesini 1 704 de Antoine Galland yap· 
mıotır. 1646 da doğmuş ve 171 5 de ölmüıı 

olan Calland, İstanbulda sefaret müsteşa• 
rı olarak bulunmuş, on yedinci asırda Türk 
Tarihi ve bilhas~a Merzifonlu Kara Mustafa 

Paşanın şahsı hakkında kıymetli bir vesika 
olan iki citlik bir hatıra yazmıştır. İstan• 
bulda bütün vaktini Sahaflar çarşısında 

1ıeçiren bu adam bir çok kıymetli kitaplar 

toplıyarak F ransaya yollamış ve götür• 
müş, bu hizmetlerine mükafat olarak da 
akademiye aza olmuştur. 

Yukarıdaki resim Binbir gece masalla

nnın İngilizce yeni bir tab'ından alınml§• 
tır. «Ali Baba ile Kırk haramilern hikaye• 

sine aitttir. Ali Baba Kırk haramilerin 
mağarasından aşırdığı muazzam servet ile 
oğlunun düğününe başlar. Düğüne zengin 

bir tüccar gelir ve k~rk küp dolusu şerap 
getirir. Ali Babanın sadık cariyesi hu tÜc· 

carın Kırk haramiler başı olduğunu ve kü~. 
lerin içine de Kırk haramilerin gizlendiğini 
keşfeder. 

Retad Ekrem Koçu 

:ıamanda konan bu d~vlet kuşuna daha bütün serveti 400 milyar olarak tahmin e• 
fazla hayret edecektir. dilmektedir. Bu parayı bilvasıta veya bila 

Amerikanın dahili vaziyeti vasıta kontrol eden sınıf iki buçuk mil • 
Amerika şimdi ne yapacağını bilmiyor, yonu yani nüfusun yüzde ikisini geçmez. 

millet şüphe ve karanlık içindedir. Bugün- Şu vaziyet dünyanın hiç bir devletile mÜ• 
kü hükumet tarafından, işsizlere iş bulmak kayese edilemez, Amerika öyle bir memle
maksadile girişilen büyük işler, devlete kettir ki, herkes kredi ile yaşar ve yanında 
milyarlara mal olmaktadır. Müstahsilin para gezdirmez, otomobilleri evleri hafta
ücretine binen bu milyarlardan bir çok lıklarla alırsınız borsada mühim işler icad 
kimseler şikayetçidirler. eder oynarsınız. Hele eskiden bu borsa da-

Bunlar Ruzvelt hükumetinin işsizliği ve lavereleri çok başka türlü idi. Aydaki altın 
tenbelliği teşvik ettiğini iddia etmektedir- madenlerini işletmek için birisi hisse se -
ler, «açıkların kapatılması için bir kaç nes· netleri satsa, dolandırıcılık yaptığı için 
lin çalışması lazımdır. Ruzvelt delice ha- cezaya çarpılmaz, alıcı gözünü açsaydı der· 
reket ediyor.» sözleri sık sık işitiliyor. !erdi. Bugün büyük suiistimallere yol açan 

Yüksek mahkemenin Ruzveltin ka - bu usul değiştirilmiştir. 
rarlarını teşkilatı esasiyeye mugayir gör • Amerikalılar hala şu kanaattedirler, 
mesi demokratları hayli müşkül vaziyete dünyada el'an hakim olan paradır; onu 
koymuştur. Ruzvelt cumhuriyetin ruhuna elden kaçırmamak lazımdır. 
muhalif hareket ediyor derneğe başlamış- Yarın yine para dünyaya tahakküm e-
lardır. decektir. Binaenaleyh boş vakit geçirme • 

Amerika maliyecileri, Ruzveltin bil - yip dağılan servetleri toplamak, altın o -
hassa büyük sanai işlerile, borsa işlerine luklarını Amerikaya çevirtmek için der • 
karışmasından gayri memnundurlar. Bu- ı bal faliyete geçmek Amerikanın müstekbel 
nun da sebebi gayet baaittir. Amerikanın menfaati icabıdır. 
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* lf- Jf Türk imzasını prmek, bunların İntihal e· Milyarderin gürültüden asabı bozulmasın diye villisınm 
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alındı, şosenin de istikameti değiftirildi 
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Y•zan: Saat Derviş 

dilmit olduğunu 1eZSe bile, karie en tanın
llllf A vrupab adından daha çok emniyet 
veriyor. Niçin) • . • Bunun, aklın kabul e • 
deceii veya etmiyeceii bir ıebebi elbette 
vardır. Onu bulduğumu iddia etmiyorum; 
ancak doiru olması mümkün bazı ee • 
bebler farzetmek kabildir. 

Avrupalıların bizden çok yübek ol • 
duğu, bizim cemiyetimizin onlarınki yanın
da bir «mi.İlvedde» gibi kaldıiı iddiuı bu 
memlekette o kadar tekrar eclildi ki niha· 
yet halkın .rücüne gitti. Kari, kendisinden 
çok yükaek olduğu aöylenilen Avrupalıdan 
nefret etti. Onun da kendiei aı"bi bir iman 
olduğunu, demek ki onun bayabnı anla • 
tan hikayelerde de, az çok farklı tartlar i
çinde, yine kendini bulacaiını kabul etmi• 
yor. 

Bizde, Avrupalıya karp nefretin yer et
meei hueusunda cAlafransa» ineanlanmızın 
çok teliri olmuıtur. O mukallid, maymun 
beferiyet, taklide kalkbklan ineaaların da 
kendileri sibi züppe, eamimiyetliz. her ha- f ee tuhıfmUflUr. Şimdi o bahei kazan ak 
reketleri yapınacak hiİlini veren imanlar iGin ortQa konan mel>Jaidan milyonlarca 
olduiunu zanaettirmittir. Elbette ki baki- fazlMnı arfetmektedir. Kendieini tedaYi 
kat böyle delildir: biç bir memleket eclen doktorlardan lıiri olan Goaart)' Rok• 
nüfuaunun, alafranıa inanlardan mitetek· feller hakkında tunlan aöylemektec:lir: 
kil olmuına imk&n yoktur. Fakat Tlrk ka· «Rokfeller 98 ,.....da ordulu halde fen 
rilerinin ekeeriyeti, buaün bunu kabul et• T• tababet noktai aazanndan hiç bir tela· 
mek istemiyor. İtte böylece, memleketi • .Jik• uzetmemekteclir. Uzvi biç bir buta-
mbde Avrupa kühürüni 78~ ~enler, lalı ~oktur, ve kenclieiDi tedavi eden dok• 
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ılde bir _.... kaim - 1* W. kahka· \a,or. ~~ad ~- lılr dit , habiri bu metfiHnq• Feni F......_ milyar- bi pçmipjr. O.... wr w..na yaprail,adW 
bua du7Uha7•· Neredeyiz, pek farkında deiffim. Yalnız Tanı.._ m•rrirlerimiz. Wrbç eeer der hakkında tunlan yazıyor: farkı 1oktur. Hwu delildir. Gam. be 

Bir adaot küfürü... yüksek iki d'\rvann bid>irine birleprek tercüme edip de bunlan karilerine tanıt • cRokfellerin ıeleceii haberini duyunca eavet nedir bilmezh 
Vücud .. ikrah •• el •ı d lrperiyor. yaptıiı bir zaviyeyi bir millellai müte • malı pek ldet edirimemitlerclir. T.c6 • derhal i.taeyona aittim. Elinde kartılama Rokfellerin uzun yqamaa tababetin •. 

Amma PIH ti-.. aviil"adla tekJine koyan bir tel prüyo • me ikinci derecede, ba,aia bir it IQllmı.- veeikaa olauyanlar perona çakaıp11orlar. bemmiyetini bi• ... tebarüz ettirmekte. 
Daha .....,. kadar) na. tir. Bu hum.ta Türk muharrirlerine. Fran• Polia memurları maalabat icabı orada bu • tedavi Ye nezaret altmda y&fl)'an bir.._ 
~ - Banm eeneriler klfaneei, diyor. Bu· aız mulaarrirlerinin telİrİ olmuetur; onlar lunanlan bile didikleyici nazarlarla tetkik mm peklll uzun bir ömre malik olaWleıo 
Bunua iPa Snal.r ._... eoruyormn: nun içinde biri yatar. da teıdime elmeii. kenclileri yaza JUIDI· ediyorludı. Onların bu tabnüdU. 'bir IUİ- ceiini iebat etmekteclir. Ancak d&nyada 
- Gidectiimiı J• .Uta mı) _Nenin içinde. yaiılua bırakır. Halbuki Jnailtere'de, Al· kut tehlikeainden korktuJdanndan dolayı kendilerini tababetin clirektiflerine tabi tue 
- Gelılik Wle. - itte fU tellla amaamda. maap0 da - 'b6y6. en tinlü muJ.arrirler deii)di. Dünyadan Ye .,ıerinden elini aya• tan imanlar çok nadir oldukları iGia. 
Bmaa a -.kla hir blmmin kap111. Tele yakl.,.yoruz. Oıtüne bir de ...dikim kitaplan ten:lmed• aıevk a· iuıı çekmit bir adama kim ve llİçİD öl.dire- ftk'a,ı bir .biclCJ8 ... o~ilzere ID. 
Sinabaı Recep hep iıüat veriyor: takım eeki çuvallar, paçavralar a • lıyorlar. Zaten hizcle teralme edilatit bir bilirdi. dilik kabul ediyoruz. 
- itte ...... 'bir ....._. vardı. f.eki. .Jımı olan bu telin arkaauıda 'kiplım ....... kendi 7udaia r....ı.da Hayır, onların ~dikleri ~ Rokfel- Rokfellerin bizzat kendiei de: 

tlen burada ..ark.... ..._ çekerler • bir köpek bavlump batbyor. töfaret bulm111 bir muharririn adı bulanma· !eri akacak. ve W•a- teJaeniio eden •- Ömriimün mnluiunda biç bir ,__ 

• 

... Şimdi~ ifıis ....nler bannı • SiNbar pbc:u • da obmna11111 temin etmiyor. vak'alara m.,daa Termenaektir. bllcielik J.oktur, tlnMliye kadar, daima 
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ldrleri mi wd 'bir kibrit ~- oruuu al~onız.. Bir ler W11Jor; çünk8 kendiliae o kitaplu IJ- Jmı1uua kolua PiP tıad• iDdinliler. •• :.-:: :ıraman r • .. 
~ ..._.. '- w..lana içinclen. tlıkma eeki kliıtlar Gat ~konularak bir leidir dife lanıtllJJor. An°anemiade rOJü• Dit pardelÜ9Ünün kalkık 7akalan ....... • 1. 

.m lıir ..... mn•h- P,IP ....... 8! • d~ 7a·' •eJiı!ıdiki ~e bu dile- na,~· lalnDet W~chiı i11D. Av .. .ela. .pma hiJe.m btb1 ile._.. olan :k~ :;; .. -:...-:-...... 

........ .......... sM ..W. ileıw..I.,.... lin eabı"'bi bar mb eobk ~. ntpa8nl iMarla ~ MrbMııi ~ R4feRer. iMi ......... , ellillN .... t.-. v6a• ti ..wo..ıum ~il .. 4 

f'.a. W. kı ..., • Wu f...,a. Si- - Burüıa aalUW ~· ı--.. aitmil. cd ~ l»it'taklm 4eris. aliııııaa..- ti' ,..,._. tr J)I .. ~ ~ .(. ~~ macla da 
0

• • 

...., ~ ıLt\V .. - ,.... dif6n. ~ ~ Aider 'MJ6Wa. .,..tiir ....... • iiır ..aıll'"ı' r&AHf tt ... ~ •'9ııt.·o· . 
alını faM aeaan• lıinliinda du1117ow k>i1• ~· Sinra iÖMa lli\nt yerme ~ ~ •• D lait-Mlılılf ,.._,_, w • ,. • ,,.. ..._. :f~ ~t..;,~SMt 
.. r•ewlMi iliianiu bir 7enilini ~I lltclr. • ..u;. L..:... t il lfıb ...... :.. ..... · •.........L 1 •• ~--L-...1 _L :..ha 

·.&- Lw- • M la L.;. ez.. ._ d" .. ~ ~en aca,,. ... Dil' eeu Tanu. -e • eruu ~er.- te ka~ ... 
- -.; ~- .. ı an-.....-. - "ll'"rw )'O& mu, ıyor, p.~o...aauz tinin lmd ~ JııemL-- _...._.. L......:--:-.ı L..:ı-~ _ _. .~ _._ .. 

lleliıil • Wr ......... ..... 7L• Vallahi bUrada yatabilmek r;m eer • btli s69)erle 'bafu7or .. Fabt 'bu .. kib , a ~ •". ._,,._ ~· -111-e - ....... o m11aa m1ae nw " 

Ot,_u ~ L..L. ı___ • ____ _.. • b:ı -~- 1\....~ :.ıt ..x-..-. h6rmet ~ edi7orlardı. .Wriına da tutublıut. ve kenclieiDi m ~:fi.'' 
..._ llP il _,,, _ _. -· ~ ~a ÇIDAJ'et a.tCI lP.'9r• ~ae r-- __,.,...,. On • L_;._ -·L d·L d L!.... -1.. -,,-~ 

tak ,......... ...... ı ı ' -ser sil»f qmetlidü k" - Ne iatiJoerma• ..._) • un m• ut Tp laqecanm -7•bm biç - -tora a m ......,.on dolar ~ 
•• ,_, 

1 Şl6adi a: ı,;';ie BeylertieJW wuta - sm.le lto-.mak ~ : "'! Dl etmeme1W~. -0..a~ ijiia 991 • mti. biw iji ~.,_.et ~.p, 
- .... .., - - Siz kbminid Bılnw ~ DID CJYannclü 8eçell 'btr Cf..-m1öla;, qta• e1ikJUk ~ ciobor ke.Mti" • 
lir .... ·ı :;:. - S.,le~ m/d) Jerhe;i -ohhiicm tem beyJerie;i .._ ~ ~ .....ut _.. b- ~ ~ .k~ ~ iyi ~ .R~ 
- ....... .._ J.k _, - Ewt ~leria de beJi amma. IMan- di;~rlar. ..a bit ütlWnt ıA11a .... patılarak. k&tkUn iki kiloınetre öteline aa..ı Jema fllDdild yemelj - aa1et ~ ~ 
- S. ...... .._ .._ a..#..-a. Ser· :da ._.. olmalr talla ••• Gar&nüa. bakınız. ne bdar GiaJ'or, ifimclen ......._ ft t.uJa "' türiilmiiftiiı. lü Sabahlan - Portabl IU1'lo bieküi. .... 

wiler bmara •\ehe ....... ler. Onun ~.me dört bet adam ilerliyoiuz. madam. Ben de pa~~ ~ ~..U. bahçeeini ~- demir çavdar. 
Bir ........ dftlını lıa .._ .. Ba iz. Birdenbire Sinabar ..:.leniyoıı Sinabtr Recep. parm~r, ier tene bet oa JQtıtı'e da,ba Öileleri - Kuza pirzolw veya~ 

..... hir de elek~ ........ ..-. - H., beylmie,i. - Sahiden obmut. 7U11Uf. efenddlen iler)iyerel; l:ltkınatmıi ı..,... ft ~ ~ tatlıa 
Dik ..... iftlJoruz. !le T etbiyeli bir ... cevap veriy•r. adamdır. diyor. Fakat itte 'bl1le blcb • utan bir hafin~ eolnnekt.dır. Yb • AttPmlan - Et ..,.. ta'hk vqa -et. 

....,, - Kim o~ .. Ne~) nmlanla .Urünüyor, eahlEaL. fUb da de- dea fazla adam kifldbı içinde Wçillk ·~ve kafeini almmıı kahve. 
. . . ~ 

. .:.;.·· . - . ....._-_ .. , . 
~·* ... . ltaJan Jiirii. d~ - Ben Recep SiDa'bar... Sana iiJdlr. Nammla adaaiclır. ,.makcla, Jmmet etmektedirler • ...._nn Şimdi okuduia pzete bile clb,a ft • 

~or. ziyare~ aetirdim, -· karanhk. Par- - Okuma JUIDa t.ili7ordunaz da ... hp aüriilt6 etmemek icln. ayak)aruun Zİ)'etini parlak aöeterecek tekilde .... 
- M.rdivı.Jer pek Ate.. byan m ufak alev ortahiı ..ıitrek 'bir b Mı ff hulamadımz mı> altma J1Stik taban '8Jrmaktadırlu. mahwda tabediJi7ormUf.. Yüreiini ,._ 
Sert bir ldlf k--. Hl.ayet hodrmn'°' ~ aydınlatıyor. Ve dünyada tahmin Hiç bir fik17eti obmrn bir eale: * natacak en ufak bir teye meydan yeriJml. 

lcini ~ o.tleri ~tli poetlar ör- •e taeanut edemiyeceiim bir manzara ile - Hayır, c1i7or, bulamadım. • yormut- O da ifi fiire dökmGt Ye bOJ11M 
lllü ÜÇ claıt ..Wer. ...ıan Urarmlf na- ,.karplqıyoıum. - ~'Yl'8Clhkla k&li derecede para Rokfeller, baJatt aza~ çareehıi 'bu- manasız. açma Ye lrldl fiirler 1azıyor, ..,, 
...ı,.tli davarlar. Yübek bir duvann altmda kaldınmın kazanamıyor musunuz. neden eobkta ya- laalara wrilmek kere 100,008 dolu a• ra tabwr zannettiii hu yazdan, etrafm 

- Bmalanla earu ... mi) diye Sina· üzerine eeki. burutuk. kirli bir 8iirii Uiıt tıyonun1'2) yırmlftır. Bir çok ilim miie11eeelednde o- daltılere okuyormllf..» 
.. ra IOl'UJOrum. yıinuf ve bu kllıtlarut üzerine uzandık • - Bir oda tutacak kadar kazaDam170- nan lu"be etaiii H eenete bwtmak eev• 

- Burada vaktile ii)rle .,eyler yapılm11o tan eonra üetilne sene sazete ve paket U.. rum. Ailem de Beylerbeyinde otun11or. duile dmler hani hani phpnaktadırlar. Qa..., fİmlftdiferleri k•gnsl 
fakat timdi polie çok llh Şimcli Calatada iıtlanm ve eeki 'bir paçavrayı yorsan ola· Ortabk yenic:len ayc:lınlamyor. Sina'bar Rokfeller 65 yapnda iken 1MiJ1k Wr 'f'll " 
kut bile açurtulmaz. Nerede arar kaçır • rak örtmiif. Y utıiı da bir karton btu • 'bir takım kQrtlar tutufhll'mut. eaki il . butahlr pçiımif Ye o butahktaa -- ba Şark fimeadiferleri heyeti umumi • 
blma. Yalnız timc:H burada aeceJ.ri eniz dan olan. bir inean sirilyorum. tibin yizüae ~rum. Hiç bir 191den kadar uzan mldclet ppmllbr. yeei 3 temmuzda bir tOplanb yaperll)& 
..... ı., _..J;,. lııaalamr iialtinde 1>aw .. EYinc:leki-Tabat döteiinde yatar liM h• mitee.ıir 'Olnuyu 'bir 7Uzü. takhr _.. Rokfeller aene kendiai p,i ...,._ bir tüketin hükGmete devri maelaini 9 

-it!We lıir~-----...... ~ ... ..,,..) -~ ... - ........... 
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1 ._ _ _.._.sp..._o .......... r~_I 
Atletizm Sporları 

1 
Federasyon yeni programı 

Birdenbire kendini t-ıudutsuz alçak - Hayvan, dedi, hala bir kalem tatbika başladı 
·buldu. G ece yarısı, doğuran bir ana - bağlamasını öğrenemedin. Atletizm federasyonu atletik spor .. 

nın başında ıiki ihtiyar kadını bırakıp, Gülizarın doğurmasından bir haf - ların yurdun her tarafına yayılmasını 
kaçmak!. Ya bir hal olursa, ya eczane- ta sonraydı. Usta dışan çıkmıstı. Dük- temin için hazırladığı programı tatbi .. 
-ye gitmek lazımsa.·· 1 

1..:anda, acele, aksama yetistiriİecek bir ke baslamıstır. 
Döndü. ~ ı'sı' Ahmed torna., ya takmı

0

ş ugv rasıyor. ' ' '' rr , htanbul bölgesi atletizm ajanlığı 
Köpeklerin uluması nasıl birdenbi- İnce bir iş. En ufak bir dikkatsizlikle aldığı talimata göre seçeceği en değerli 

re başlamışsa öyle birdenbire ikesilmiş- berbat edilecek bir torna .işi. Çırak ta atletlerden 9 kişilik bir grupla Bursa, 

ti. bugün inadına mankafa. Zaten Ah - Balıkesir, Edremit ve Ayvalığa gidecek 
Evin kapısı önüne geldiği vakit, !bek- med, tek koluyla makinenin üızerin- oralarda gösteriş idmanlan ve müsaba

çiyi eşiğe oturmuş buldu. Bütün pen- de kazandığı ilk kolay zaferin ne ka - ka1ar yapacaktır • 
cerel~de ıc::ık var. Ev sessiz. Bekçi a- K f l · • k d ·11· k • dar gelip geçici olduğunu anlamıştı. a i eye ıştıra e en mı ı ta ım 
yağa ka!!~tı: antrenörü ora gençlerine nümune 

- y olcun ıcn.yn geldi Nuri usta, de- IEveli gün az daha sol elini de kay -
•'-' Ib d' rd d b ul b dersler verecek pist ve saha yapılması 

di. Gözün aydın. e ıyo u ve ün ir t um anın pis-
için alınacak tedbirleri yerinde tetkik 

Her nedense, Usta, bekçinin kafası- ton kolunu torna ederken çubuğu or -
' edecektir. 

na bir yumruk indirmek istedi ama, sa- ta yerinden kırdmvermişti. I l Atletik sporların kendi e eman arı 
dece: Kahrolasıca tezgah, ilk yenilişinin vasıtasiyle yapılan bu müspet propa ... 

- Eyvallah, diye mmldandı ve eve acısını çıkarıyor. Tek kollu Ahnıedle a- gandanın verimli olacağına inanıyo -

girdi. lay ediyor~ adeta. :ruz. İstanbul pistlerine alışan gençle-
T cwlık. yukarda kapısı açık kalmış , - Ne duruyorsun! lngiliz anahta-, ıı-imizin imkansızlık içinde çalışmağa 

bir odadan vuran :ışıkla alaca karan - rını ver şurdan. mecbur kalan arkadaıŞlarının fedakar-

lık. Çırak Memed, bu aksi, boyuna küf- 'hklarını yakından görmeleri de ayrıca 
U sta, taşlıkta kımıldanmaksızın dur- reden, tdkat atan, sonra kendi yardı- bir kazanç olacaktır. 

du. Dinledi. Sonra merdiven trabzanı - S 1 d mıyla bir iş becerince .ı.::arkı söylemegv e ay avları avet 
na, hafif hafif vurarak, yavaşça seslen- • .1 ı ı k k · · başlıyan tek kollu ustadan korkuyor. Türk Olimpiyaa nazırı· omıtesın -
di: 

Sevmiyor onu. den; 
- Anne 1 Anne! } ld k l 1 l - Haydi be, çabuk ol ı stanbu a ecnebi e ip er e yapı a -
Yukarda bir tıkırdı var. Bir kapı açıl- cak olan güreş ve futbol müsbakaları-

d B . · · d' l d · · U Mehmed lngı'liz anahtarını verdi. ı. ırısı mer ıven er en ınıyor. s - nı sayın meb'uslarımızın şereflendir -
ta çekildi. Ustanın anası elinde bakır Ahmed, sol eliyle cıvatayı ıge~et .. meleri rica olunur. 
çamaşır leğe.ni, onun yanından ge - ı mek istiyor. Cıvata slkı. gevşemiyor A.dre• malum olmadığı i~ ayrıca 
çip mutfağın biti~iğindeki helaya gi- bir türlü. davetiye gönderilmemiştir. 
derken: Memed, korka korka yanaştı: 
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Küçüksuda bir ıskandal 
Yazan: Erme/ Talu 

-18 
( Ercümend Ekrem ] 

Batından, Y•fmalı, yabJayıp ~ çektiii gibi . . • 

Zaman, her şey gibi, Ziba Hanımefen• 
eliyi. de harcamıştı. 

Bu, Uzunçar§ılı lbrahimdi. 
Elinde hiç bir silah, ne de sopa, mop" * gibi bir §ey olmadığı halde, halk, ürkere" 

1 308 senesi yazı sonuna ermek üzere iki tarafa kaçı§mağa ba§ladı. 
idi.. Helvacı Arnavudun sehpası, mHırcı °i 

Boğazi~inin meltemleri attık serin olu· mn kazanı, ıekercinin tablası bu esnada 
yordu. Bununla beraber, tam mevsim ve devrilme tehlikesi geçirdiler. 
kararında yağan yağmurlar ortalığa 'bir Zavallı beyaz şcnuiyeli dalgın dalgın 
bahar tazeliği vermiş, tabiat yeni baştan ,Yürüyordu; kendisine tevcih olunan bu ta·· 
süslenmişti. Çayırlar, çimenler yemyeşil, arruzun farkında değildi. 
ağaçlar canlı idi. Anlde, Urun çarşılı, kar§ısına dikildi: 

- Doğurdu, dedi. - Bana verin de usta, dedi. Eelini 
Usta, bakır leğenin içinde kanlı bir 

Bu güzellik ve bu taravetten istifade - Kaltak! Ne dola~ıyorsun burada? 
işten el çekmiş bir sabıkalı etmek isteyenler, tatil gunterinde yine bü· .diye bağırdı. 

ile şehri nasıl gezdim? tün mesirelere ve hele Boğaziçine can at· Ziba Hanım şaşalamıştı. Cevap vereme uzattı. 

~eyler görmüştü. 

Anası, eli bo11 döndü: Ahmed, Memede baktı. Bacak kadar makta idiler. di. Herif: 
(Bat tarafı 7 inci sahifede) O tarihte, halkın rağbeti daha ziyade _ Benı· mahvettı·gvı·n yetmiyor da. yo• 

- Haydi, dedi, yukarı çık, ayıptır. boyuyla, kendinin açamadığı civatayı · 
k 

. . k b L bakan gözleri var. Fok bıyıkları gibi olan Küçük suya idi. lacak başka kazlar mı arıyorsun? 
Gülizara geçmiş olsun del.. 

Usta, Gillizarın yan•na g'lı:mek~n 
utanıyor. Eve döndüğüne pişman. 

açma ıstıyen pıç urusuna aK.tı. ki k Hu··nka"r ko"şku"nün arkasında uzanan 
bıyıkları duda arını apamış. o· ek k d arını ba .. ını yolmagva Gözleri büyüdü. b ,. d h • k 1 b ıyer , a ının s ,,. ' " 

- Haydi. Ne duruyorsun! Önceden 
düşüneydin. Madem kabul ettin ... 
Herşeyine katlanacaksın .. 

Usta anasının yüzüne dargın bak -

tı. 

Ana önde, oğul arkada cumbalı o -
daya girdiler. 

Tir tir titriyerek: 

- Defol hurdan, defol, diyorum I.. 

Görünme gözüme f diye haykırdı. 

Memed, uzanan elini, ateşe deymiş 
gibi çekti ve dükkandan dışarı çıktı. 

Ahmed küfrederek, durup durup 
dinlenerek cıvatayı açmağa çalışıyor. 

(Arkası var) Odada iki lamba yanıyordu. Usta 
bu odayı hiç bu kadar aydınlık gör -
memişti. 

Gülizarın yatağını sedirin üstüne 
1 Bir Doktorun 

(:oymuşlar. GUn lu··k 

., 
Perşembe 

Genç kadının yüzü bembeyaz. Yor-
gun. Şakaklarına yapışmiıŞ terli siyah Notlarından 
saçlarında yemeni bile yok. 

Kapının açıldığını duydu. Gözleri- Uykuda Gelen 

(*) 

ni aralayıp ustaya baktı. Kıpkırmızı ol· K abus 
du. 

Anası, ustayı dürtüşledi. 
Usta, Gülizarın yatağına yaklaştı. 
- Geçmiş olsun, diye fısıldadı. 
Ebe hanım, yer gösterdi ustaya: 
- Buyrun, şöyle oturun. 
Usta, iskemleye dimdik oturdu. Ö

nüne bakıyor. 
Ebe hanım, çocuğu ustanın kucağı

na vermemek lazım geldiğini anlıyor. 
Susuyorlar. Birdenbire bir kedi yav

rusunun miyavlaması gibi bir şey ol

du. 
Usta, sesin geldiği tarafa baktı. Gü

lizarın yanında, Gülizarın başı yanın
da, henüz kızamık çıkarml~ gibi kıpkır
rnızı ve minimini bir çocuk yüzü var. 
Ağzını küçük bir balık ağzı gibi açı -
yor ve ince sesler çıkarıyor. 

Ebe hanım, ustanın çocuğa baktığı
nı gördü. Ve, «Ne yapalım, çocuğu ve
relim mi, bir tuhaf olmaz mrn der gibi 

ustanın anasına döndü. 

Ustanın anası, azarlayan bir sesle: 
-Ebe hanım, dedi, çocuğu Nuriye 

versene ayol! 
Ebe hanım, •şaşaladı biraz. Çocuğu 

aldı. Ustanın kucağına verirken: 
- Güle güle besleyin oğlum, dedi. 
Usta kucağına verilen kundaklı in

san yavrusuna baktı. Ne sevgi, n~ de 

nefret duydu. 

• MAKlNA VE iNSAN 
--o-o--

Ahmed, çırak Memedin 

cokadı indirdi: 

suratına . 

Hasta !!Öylüyor. 
- Gece müşkülatla uyuyabiliyorum. 
Cözümü yumduğum zaman geçmiş gün
lerin hep fena iz bırakmıt hatıraları göz· 
!erimin önünde canlanıyor, içime bir 
kurt giriyor. Ve nihayet bir çok mü
cadelelerden ionra dalıyorum. Fakat 
bu uyku değil, adeta bir .işkence... Bir 
saat geçmiyor, müthiı bir çığlıkla uya-
nıyorum. 

- Rüya mı görüyorsunuz~ 
- Hem de nasıl rüya, vah,i hayvan • 
lar etrafımı sarıyor, ormanda bel)i ko§
turuyorlar. Yakalıyacakları zaman a
yağımın altındaki toprak kayıyor, uçu-
ruma yuvarlanıyorum. Kanter 
bir uyku.... Ne yapayım? ... 
- Bu sık sık oluyor mu? 
- E.kseriya ... 

içinde 

Hastanın kilosu 72, boyu 1,65. Boğa
zına oldukça düşkün ve fazla su içiyor
du. Akşam yemeklerini kuvvetli yedi· 
ğini ve bunun neticesi hazımsızlık sebe
bile kabus gördüğünü anlattım. Bazan 
çocuklarda da (küçük sar' a nöbetleri 
geçİ.re~ler de) altına işiyerek korkulu 
rüya görerek, haykırarak yatağın içine 
oturduklarını söyledim. 
Akşam yemeklerini hafif yemesini, çok 
su içmemesini, yemekten evvel bir saat 
kadar gezinti yapmasını, müsait hava • 
!arda ılık bir duş ve yahut banyo yap
masını tavsiye ettim. ilaç vermedim, 
dediklerimi yaptı ve kabustan da kur -
tuldu. 

( •) Bu notlan kesip aaklayınız, ya• 
but bir albüme yaplfbrıp koUekıiyon 
)aptnlZ. Sıkıntı zanianınmda bu notlar 
b ir doktor eihi imdadlnJ'.Za yetitebilir. 

_ B'o"yle rahataız olmuyor musunuz, geniş çayırın ir tararın a zu un o u, e- El w lt d k davrandı. ini uzattı; yaşmagı, a ın a 1 

diyorum~ ri yanda canbaz oynuyor, çeşmenin bulun- penbe oyalı hotozla birlikte kavradı, çek 
_ Hayır, diyor alıştım. Senelerdir höy• duğu sofada hokkaba~ Çiçekçi oğlu, t:· ·ti .. Beyaz ıemsiyeli 0 anda bir çığlık ko • 

le yatıyorum. Hayatta bir tek şey ararım. kerlemeler yuvarlayıp hünerlerini göste· pardı: 

O da çayım, akşamları çayımı alıp yata • riyordu. - Yandım!.. Y etİ§İn 'a dostlar!. Beni 
gw ımın baıucuna koyu vermem mi başka bir yol kenarında kağıt helvacıları, kuş 

l d " ki · öldürüyor!. am lokumcuları susamcı arap ar, egne erın 
şey aram . k l, a k h lm "e Kimsenin kimseyi öldürdüğü yoktu. Fa· 

_ Pek'ı bu gece vatagvmızda çayınız yok ucuna ta ı ı rengaren oroı ve e a "' -" ı ki t kat ~avallı Ziba Hanımın, yaşmağile ve ho• diyorum, nası:l rahat ediyorsunuz~ kerlerinin etrafına çocu atı top ayan sey· 1 
.. .. d l b' J yar şekerciler ve hele, koskocaman kazan- tozile beraber takma saçları da tbrahimin 

Kağıtlar kaldırımın ustun e esrar 1 ır avucunda kalıvermi• altından caacavlak 
l lar içerisinde Göksu mısırları satan mum- ,.. 

ate" gibi yanıyor. Alevlerin kırmızı ışıği e d k 'b' b' k fa çıkm<>ıtı .., cılar mesireyi bayram yerine çevirmişler- eve uşu yumurtası gı ı ır a -s 

yüzü boyanmıt olan fok bıyıklı, dalgın Beya1: ~ettuiyeli düıtü, bayıldı. 
gözlü adam elini kağıt yorganının altın- di. .. 

Rıhtım boyunca duran piyade kayık- Bütün çayır halkı etrafına Ü§Üfttl.ÜŞ, gu 
dan çıkarıyor ve &ayet tabii bir sesle: 

- İtte yatağım diye yatağını gösteri· 

yor ve: 
- lı,ıte çayım diye, kaldırımın kenarın· 

da duran pis, eski bir konserve kutuıunu 
gösteriyor ve kendisihin de Vat geçeme· 
diği bir itiyadı olduğundan duyduğu bir 
gururla: 

- Yoo.,. diyor, çayımdan vaz geçe • 
mem. Her akşam yatmağa çıkarken kutu• 
ma sıcak çay doldururum ve yatınca onu 
içer, öyle uyurum. 

Alevler titriyor, sönüyorlar ve artık bu 
muhteşem yatağı ve bu porselen çay finca• 
nını görmüyorum ve karanlıkta çok ter -
biyeli, çok eski İstanbul ahengi olan bir 
ses: 

- Yatağımda çay içmeden rahat ede· 
mem, uyuyamam, diye tekrarlıyor. 

Ve sonra odasından ziyaretçileri neza • 
ketle çtkannak istiyen bir inian lisanile: 

- Allah ıizc de rahatlık versin, diyor. 
Yarın bette kalkıp çalışmağa başlıyaca • 
ğım, geç oldu şimdi. İnşallah başka bir za• 
man geıne gelirainit de daha iyi görüşürüz, 

Suat Dervit 
............. ---.. . , .... __ .,., ,, 1 ... .. . ,..,-..ıt ........... ._ 
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larının, fıtaların, ateş kayıklarının içinden lüyor, alay ediyordu. 
karaya çıkmış, elvan feraceli, billur yaş- Hadise, hafta1arca, ağızdan a~ta dolaş 
rnaklı yosmalarla, dar pantalonlu, uzun re- tı. Kadıncağızı tefe kôyup çaldılar. Ma · 
dingot ve pardesülü, yan oturtulmuş, IJub- halle kahvelerinde, halk şairleri, Üzerine 
lin püsküllü fesleriyle delikanlılar karşılık· 

0

mani. destan diizdüler .. 
lı bakışıp, iç çekerek piyaııa ediyorlardı. Ve tek bir kişi çıkıp ta onu mtld!faa et• 

Derken, karşıclan, C.öksu istikanı.etin· 

den, yanar döner, kumru göğsü bir ferace 
göründü. Vardakosta yatırılmış incecik pa
pazi yaşmağın altında, kenarı penbe oyalı 
bir hotoz seziliyordu. Parmaksız elılivenler 
giyen narin bir el, bu hotozun üzerinde, 
beyaz dantel bir şemsiye tutmaktaydt. 

Mesirenin müdavimleri arasında bir 
hareket oldu. Nazarlar hep o tarafa çev· 
rildi. Dudaklar mırıldandı: 

- Geliyor!. Beyaz şemsiyeli.. Ziba ge• 
liyor!. 

Çoktanbetldir yüzünü görmeyip hasre· 
tini çekenlerle, merak ~denler, kıuşı gitti· 
ler. Yakındah görüp, uki vaziyeti ile şim
dikini mukayese edecıık.lerdi. 

O, sallana sallana geliyordu. Yanına en 
önce yaklaşanlar, bu dilber çiçeğin gerçi 
biraz solmuş olduğunu, Fakat ııeami yıkıl· 

medi.. Ona acımadı. 

.. ................................................. ·-···-··· 
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Türk DevMıt Borçları 
I.Jra tıra 

o/o '7,5 T. B. I 20.50 \\ o/o B Hatln& "· 4S,25 
Ofo 7,5 T. B . ll 18,IJS D&blll latlkr'&a9S,7S 

iı o/o 'l,!ı T. B . llI19.=-> 

Devlet Demiıryollan Borçleri 1 

Lira L1ra 
Erga.ni 95,00 \\ Anadolu heU 42, ıo 
sıva.s Erzurum95,SO An&dolu M 50,55 

mışsa da, ınihrabın henüı yerli yerinde Soıyetel~t Eahamı 
durduğunu» glSnnetie müteselli olmuşlar· L!ra Lira 
dı. ı.. 8 . M11. ss.ooı tat. Tt1m~1 22.50 

Hele saçlarının rengi!. Tabiiliğini o ka· , , Hl. 09,901 bvmoMl 8,50 
dar muhafaza etm~şti ki, hayreti Sırmll tel• , • No.me 09,90 \ 'l'erkOd 14, 75 

k B O 67. 75 1\.. Çimento 9,30 
!erinin aruıncla bir tek gümüş iplik. bulmak ıı...::M_:_e_r_ea __ ' -· ----:;:;;;:;;;:;-;:::;;----..__----ıı 
imkanı yoktu. ÇEKLER 

Her ağızdan bir «maşallahlıı mırıltısı f.aterln 6~~ \\ Llret 
l. T. L. lçlr 

ıo.ıı 
0,7940 ' duyuluyordu. J'. Frangı 12.06 Dolar 

Beyaz şemsiyeli, yine ötekine, berikine te-
bessüm ederek, çayıra doğru ilerliyordu. 

Tam, otla oyununun oynadığı kalaba· 
!ık sahaya gelmişti. Birdenbire halkın -a
rasından, külhanbeyi tavırlı, bıyıkları ka• 
lemis yağı ile burulmu:,, ayağında yumurta 
ökçeli potinler, paçaları yarım kıvrık pan
talonlu, ceketinin içlnde çaprast kadife 
yelek, belinde Trablus ku~ağı, başında sı· 

fır kalıp, vapur dumanı fes, bir adamca • 
ğız fırladı. 

Doğru Ziba Hanımefendinin üzerine 
koştu. 

Kre ltl'f. 
rao F. Frangı 166,00 l .Mai"lı: ?0.00 
ı Dolar 126.00 20 Drahmi 23,SCT 
ı !sterlin 632.00 20 Leva 25.'.10 

20 L!~t 196.00 20 Ley 16,00 
-------~-ı 

BorA Dııında 
L. K. t..K. 

Kredl Fons!ye !j Mübadll Bon . 00·00 
l88t senesi 00,00 Gayri • , 00.00 
1903 ıı 99 .50ıl Altın 975 
ııııı g 92.0l Mecidiye 00 
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1 • .& • T o . 1 r Hiktıye 1 Grizalena J 
Bu Akşam~ ProgramL~----~'~~~-~--~~~~~ 

tsTANBUL Yazan: Ragıp Şevki 

ol " . 

------------~~~----

• • * 
Crizalena ile bir çam ağacı ahına ot.ur· 

muştuk. Başım ı dizleri üstüne yatırmış, in
ce uzun parmak1arile saçlarımı tarıyordu, 

ara sıra artık manasını öğrendiği ayni cüm
leyi kısa bir sesle Türkçe tekrar ediyordu: 

-Seni .. sevi .. yo.. rum !.. diyordu. Bir 
aralık durdu, gözlerimin içine uzun uzun 
baktı: 

- Biliyor musun Adnan, dedi. Senden 
ayrılmak istemiyorum. 

- İyi ya yavrum, dedim. Ayrılacak' de· 
ğilizl .. Meğer ki beni sevmemiş olmalı ... 

Ağzımı küçük avuci1e birdenbire kapadı. 
Gözleri dalıyordu. Uzun uzun karşı fun • 
dalrklara bakarak düşündü. Gözümden 
hiç bir hareketini kaçırmıyordum. Criza
lenada bir şey vardı. Gizli bir şey .. her an 
söylemek için davranıyor, sonra birdenbire 
vazgeçiyordu. 

Dirseğim üzerinde yarı doğrularak omu
zunun birini avuçladım ve vücudunu ken
dime doğru çektim. Göz göze bakışıyor· 
d uk. 

- Nen var?. d edim. Durdu. Gözlerini 
kırpı§tırd ı. Sonra dudaklarını umarak ce
vap verdi: 

Grizalena : - y ann Romaya gidiyo
rum !. dedi. 

- Yarın Romaya gidiyorum! •• 
-Niçin? •. 

- Evlenmek için? . 
Sustum, yavaı yavaş doğruldum ve el· 

lerimi dizlerim üzerine kcnetJiycrek dü " 
şündüm: Grizalena gidiyor! .. Fakat nere• 
ye). Ya ben).. Onu timdi delice aevdiği• 
mi anlamıştım. Beni bırakıp ta gidecek 1., 
O halde beni hiç sevmiyor!. Evlenmek) .• 
Niçin tahsilimin bitmesini beklemiyor}. · 

- Evlenmek için gidiyorsun} .. Benim 
iJe evlenemez misin Grizalena} . Demek 
beni hiç sevmiyorsun}. 

Dudakları titriyordu. G özleri buğu bu• 
ğu olmuştu: 

_ Hayır .. Şey .. inan baba Adnan .. Se• 
ni seviyorum, ölünceye kadar da eevecc • 
V• fakat ne diyeyim .. ah yarabbi .. ha• gım.. .. 
bam, babam buna asla razı olmaz.. çünkü 
sen Iaa1ettayin bir adamsın... Ah.•• 

Beraber kalktık ve ta pansiyona kadar 
biç bir şey konuşmadan yürüdük .• 

* * * 
Ertesi sabah güneş doğmadan Cri.ı.alee 

nanın gidi~ni görmemek için kendimi dı· 

şarı attım. Grizalena 1ı:itti. Aradan seneler 
geç.ti. Ben İstanbula döndüm ve o küçük 
kızı unutamadım. Bir yaz tatili Niste idim. 
O gün §enlik vardı. Sokaklar kalabalık • 
tan adam almıyor, meydanlar taşıp taşıp 

kaynaşıyordu. Bir aralık bir cadde üzerin .. 
de bir uğultu duyuldu. Polisler halkı kal· 
dırımlara doğru ittiler. Kalabalık ara5Jnda 
bir yol açıldı. Uzaktan orada misafir olan 
kralın muhahz takımından biri göründü, 
altı beygirli büyük bir sat.ay arabası ab'lf 
ağır yaklaşıyordu. Kalabalığın en öniınde 
kaldığım için iyice görüyordum. Araba 
yakla~tı, yaklaştı ve önümde bir an içi~ 
durdu. Birdenbire kalbim burkuluverdı: 

Crizalena ••• Saray arabası içinde genç bir 
adamın yanında oturmuştu. O dıı beni gör• 
müştü ve gözleri birdenbire açılarak gayri• 
ihtiyari elini kaldırdı. Ben delice bir se • 
vinçle: 

- Crizalcno!.. diye haykırarak arabaya 
doğru koşmak istedim. 

Bir polis yolumu kesti, araba hızlandı 

ve Criza1ena kayboldu. ' 

Kulağımın dibinde yılışık bir ses me .. 
rakla soruyordu: 

- Prenses Ciyovanni'yi nereden tanı• 

yorsunuz Sinyor '.l •• -........... ·--···-································-... 
1stanbul : As. 1 inci Hukuk Mah

kemesinden : 
lnhisnrlar Umum MOdOrlOğO tar& 

fından Nurettin ve Kemal Ragı ı> ve 
saire aleyhlerine ikame olunan znrarı 

ziyan davasından dolayı mlldde.i aleyh· 
ıerden Kemal Ragıba gönderilen da
vetiyenin bHAtebliğ iade kılınması Oze
rine mezktlr davetiyenin huh'"lık usulll 
muhakemeleri kanununun 141 inci 
maddesi mucibince iH\nen tebliğine 

ve emı11 tahkikatın da 10:7-936 s,\at 
(10) a talikına karar verilmiş oldu~u~ı
dan mOddeialeyh Kemal Ragıbın tayın 
edilen işbu gOnde gelmedıği veya bir 
vekil göndermediği takdirde hakkın· 
d aki mahkemenin gıyaben lıakılacnğı 

nan o lunur. (231)ü0) 
..,_.._... ..... .ıw------ ------

Jstanbul Tapu MOdllrlQğllnden: 
Koca Mustafa paşa mahallesinin 

berber Ktılost sokağında 13 'o. hı 
mntevelliliktcn verilen 29 Ağustosf!J25 
tarihile demirci Sepon ile knrôe<;-i 
Popol namlarına verilmiş mOstcsna 
senedin tapuda kaydı nulunmadığın
dan 1515 NO. lu kanuna tt>vr,kan 
tahkikatı mahttlliye icra k1lınn<'Pgm 

dan tasarruna ilgili olanlar \ ııı sa 
muteber vesttik ile bsrlikte H gfı:t 
wrfında lslarıbul tapu başmcn·ı ·•e-
tine 936/1313, 1314 muamele ı ,,,e 
mü.racaaUurı ilan olunur. (2394'jJ 
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OLUN NAM~All 
"&on Posta ,, nın tefrikası: 119 Yazan A. R. 

İstanbula gitmek 
sanmıştı, halbuki .. 

Kumandan Cemilin 
için izin istediğini 

Kumandan - Gel bakalım Cemil 
bey ... Mutlaka, İstanbu~.ı özledin. İzin 
istemeye geldin. Maamafih, hakkın 

var ... Söyle bakalım; ne kadar izin is· 
tersin. Hatta arzu edersen, seni İstan· 
buldaki kıt' ana iade edeyim. 

Cemil, hafif bir tebessümden sonra, 
cevap vermişti : 

- Efendim! .. Vakıa, izin istemeye 
geldim. Fak.at, bu izni lstanbula git • 
mek için değil.. başka bir şey için rica 
edeceğim. 

Kumandan, hayretle sormuştu: 
- Tuhaf şey ... İstanbul için değil, 

haaa ... O halde, mutlaka zengin bir 
Yemen linin kızile evlenmek için izin 
istiyeceksin. 

- Hayır, efendim .. o da değil. 
- Ya, nedir?.. 
-Efendim!.. Nasır Mebhiit üzerine 

yapılacak harekette, hususi bir vazife 
istiyeceğim. 

- Hususi vazife miL 
- Evet efendim. 
- Ne gibi~ .. 
- Müsaade buyurursanız: kuman-

dam altında bulunan bir mangayı, iste
diğim gibi yetiştireceğim. Ondan son· 
ra da Nasır Mebhfüun bulunduğu Za
fir kalesine yapılacak taarruzda en ().. 
ne geçeceğim~ 

Kumandan, başını masaya doğru eğ
mişti .Elindeki kalemle, oradaki boş bir 
kağıdın üzerine karma karışık bir ta· 
kım çizgiler çekmişti. Aradan bir kaç 
dakika, derin bir sükfü geçmİıŞtİ ... Ve 
sonra, kumandanın sesi işitilmişti: 

- Mühim mesele.. fakat, tehlikeli 
bir iş ... 

Cemil, derhal cevab vermişti: 
- Efendim!.. Malumualiniz.. as -

kerlikte, tehlike meselesi mevzuubaha 
olamaz. Maksat; her zabitin, her ne -
ferin hizmetinden azami derecede isti
fade etmektir~ Bendeniz de bu şekilde 
iyi bir hizmet ifa edeceğimi zannedi -
yorum. Onun için üçüncü orduda a -
lıştığımız bir usul ile vazife ifa istiyo
rum. 

Yine bir sükut başlamış .. bir kaç da
kika devam etmişti. Ondan sonra, ku
m:ından başını kaldırmış .. takdirkar bir 
nazarla Cemilin yüzüne bakmış: 

- Pek iyi, evladım... Erkanıharbi
ye reisi ile görüşeyim. lcabeden emri 
verırım . 

Demişti. 

* Aradan, dört gün geçmiışti. 
Sıcak bir temmuz gününün akşamı, 

Seyit İbrahim efendi kışlaya gelmiş .. 
henüz talimden gelen Cemilin odasına 
garmış: 

- Hadi bakalım, Cemil bey. Düş 
önüme. J\rtık bu akşam kurtuluf_yok. 
Mutlaka bize gideceğiz. 

Demişti . 
Cemil, ellerini havaya kaldırmış .. 

başını eğerek her tarafına bakmış: 
- Ah, Seyit lbrahim efendi. Halimi 

görüyorsun. Bu kıyafette Nereye gi-

Cenevrede Konsey 

decek halim var. Bahusus, bu gece sa
baha karşı hareket edeceğiz. 

Diye mırıldandı. 
Seyit İbrahim, birdenbire şaşırma~, 

ellerini kaldırarak: 
- Sabaha karşı mı L Nasıl olur, Ce

mil bey .. Demek ki ben gelmese idim, 
Melihayı görmeden gidecektin öyle 
mi~ ... 

Diye bağırmıştı. 

Cemil, birdenbire söyliyeceTc söz 
bulamamıştı. Çünkü, düşündüklerini 
söyliyecek olursa, artık onların ken • 
dince hiç bir kıymeti kalmıyacaktı. 

Onun için, başını önüne eğmiş: 
- Vallahi, hakkın var, İbrahim e • 

fendi. Fakat askerlik, malum. Bahu -
sus, böyle mühim hareket zamanla • 
rında... Her dakika, kumandanın a -
ratmak ihtimali var. Bütün zabitana, 
kışladan uzun müddet ayrılmamaları 
için emir verildi. B~ emir kar~sında, 
ne yapılabilir? .. Vakıa, ben de mahcu
bum. Her halde beş on dakika vakit 
bulur, gelmeye çalışırım. 

Diye mırıldandı. 

(Arkası var) 

············································-·······-··-
" Son Posta ,, Montröde 

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 

tü Aras konferansın bugünkü toplantısın
dan çıkarken gülüyordu. Neşeli idi. Fakat 
bir anda etrafını kuşatan gazetecilere karşı 
ihtiyatı elden bırakmadı. Bütün sualleri -
miz karşısında sadece tebessümle iktifa et
ti. Tevfik Rüııtü Aras mahirane bir ma • 
nevra ile gazetecilerin muhasarasından 
kurtuldu. Yanına matbuat memurlarını a-
!arak bir burjuva gibi yaya bir gezinti yap

tı. 

Murahhaslarımızdan Numan Menemen
cioğlu ise içtimadan çıkar çıkmaz süratle 
merdivenleri tırmandı, odasına girdi, ça • 
lışmağa koyuldu. 

Yemek salonunda 
Bu akşam otelin yemek salonu oldukça 

kalabalıktı. Biz gazeteciler toplu bir hal
de salona girdiğimiz zaman Yunan başmu· 
rahhası M. Politisle karşılaştık. Yunan dip• 
lomatı bizi görünce güldü. Bundan cesa • 
ret alarak ilerledik, yemek masasına yak -
taştık. Sarıldığını gören Politis duraklar gi
bi oldu. Hepimize ayrı, ayrı baktı. Kurlu· 
luş çaresi bulamayınca tekrar güldü: 

- Mülakat istiy.ecekse~iz, bekleyiniz. 
dedi. Ve şimdilik bir ıey söylemek İste • 
mediğini ima etti. Bir kaç kelime söyleme· 
sini rica ettik. Konferansta havanın nasıl ol
duğunu sorduk. Gene güldü ve tunları söy· 
ledi: 

«- Hava evvelki gün güneıli idi. Dün 
buhıttandı. Bugün de açıldı. Müteakip 
günlerde ise berraklaşacaktır.» 

Delegeler yarın toplanacak o • 
lan Konsey içtimaında bulunmak 
üzere Cenevreye hareket ettiklerinden 
Montrö bu akpm hissolunur derecede ten• 
halaşmıştır. 

A. Ekrem 

bugün toplanıyor 
( 8aftarafı 1 inci aayfada) lehindedir. 

SON POSTA 

Bugünkü (Ulus) gazetesin
de intişar eden Başmakale 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 
teklerinin Akdenizde yakın bir harp tehli
kesi bulunduğu fikrine istinat ettiğini, Tür· 
kiyenin ileri sürdüğü sebeplerden bir tane· 
,sinin bile doğru olmadığını ve İtalyanın 
yaziyetinin, kendisi Montreuxda mevcut 
olmadan verilecek her türlü kararı kabul 
,edemiyeceği hakkında bir nevi ihtar gibi 
telakki olunması lazım geldiği hakkındaki 
yazısı ile yarı resmi Stefani ajansının dip· 
lomatik muhabirinin, İtalyan gazetelerinin 
tenkitlerinden ve ltalya hükumetinin telkin
lerinden bahsettikten sonda bütün bunla • 
ra rağmen konferansın İtalyasız müzake • 
reye devam etmesinin gayri tabii olduğu • 
nu kaydeden ve bir tebliğe benziyen mü • 
taleasını mevzuubahs eylemekte ve niha
yet Anadolu ajansının uçok teessüf olunur 
ki diğer milletlerin hayati iılerini ltalyanın 
muvafık göreceği zamanlara isabet ettir -
mek mümkün değildim cümlesile biten 
notuna iııaret ettikten ıonra yazısına ıöyle 
devam eylemektedir: 

«Boğazlar konferansı karşısında ltal • 
yan neşriyatının her tarafından zayıf ol • 
duğunu anlamak için uzun tahlillerde bu • 
lunmaya hacet yoktur. Türkiye boğazları 
silahlamak teşebbüsüne, Akdenizde ya • 
kın bir hücuma uğramak tehdidi altında 

bulunduğunu hi11ederek girişmiı değildir. 
Türkiye muahede garantilerinin milli em • 
niyetleri müdafaa etmeye ve fili taarruz· 
lan menetmiye muktedir olmadığı inkar e· 
dilemez hadiselerle sabit olduktan sonra, 
alakadar devletlere notasını vermiştir. 

Konferansa iştirak eden ve etmiyen hiç bir 
devlet, Lozan muahedesinin boğazlar hak· 
kındaki hükümlerinin Türkiye, müdafaa • 
ııını emniyette bulundurmakta olduğunu 
iddia edemez. Bunun içindir ki, gerek not:ı
mıza cevap veren devletler, gerek Mon -
treux'a gelen delegeler Türk isteklerinin 
haklı olduğu hususunda ittifak halinde -
dirler. Boğazlar hakkındaki notamıza vak· 
tile İtalyadan aldığımız cevap dahi, Tür· 
kiyenin bu meseleyi meydana atmak için 
ileri sürdüğü sebeplerin yerinde olmadığı· 
nı kaydetmiş değildir. 

Boğazlara karşı her hangi bir zorlama, 
hiç şüphesiz, en başta Türkiyeyi alakadar 
,etmekle beraber, bu zorlamanın hedefi 
doğrudan doğruya Türkiye dahi olmıyabi
,lir. Mesele Türkiyeye karşı her hangi bir 
,devl~t tarafından taarruz edilmek ni.yet 
,ve cesareti olup olmamasında değil, her 
,hangi bir sebeple boğazlar zorlandığı za· 
,man onun emniyetini müdafaa edecek ga
,rantilerin mevcut olup olmamasındadır. 

Böyle bir tehlike yakın mıdır~ Onu dü • 
şünmek bile lüzumsuzdur. Fakat beyne) -
milel bir vakıa, böyle bir emniyetin mü
dafaasına muahede garantilerinin kafi ol
madığını inkar götürmez bir kat'ilikle isbat 
.ettiği dakikada, tehlike hali vücut bulmuş
tur ve böyle bir tehlike hali karşısında, 

Türk milleti, kendi hükumetinin vakit ge· 
çirmeksizin en doğru ve kısa tedbirler al
maya teşebbüs etmediğini görmek taham· 
mülünde bulunamaz. 

Montreux konferansında İtalya gibi bir 

Akdeniz devletinin henüz temsil olunma
masına başdelegemiz de teessüf etmiştir. 

Fakat Montreux konferansı, İtalyanın ay· 
ni sebepleri ileri sürerek iştirak etmediği 

ilk konferans değildir. 

Hziran 26 

Konferansta ilk safha dün bitti 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Konferansın birinci safhasında Türk 
.Projesi madde madde okunmut. alakadar 
,devletlerin murahhasları bu maddelerin 
her biri hakkında mütalealarım bildirmiş· 
)erdir. 
, Dört gün devam eden ilk müzakere saf· 
hasının verdiai müsbet netice tudur: 

Türkiyenin boğazları tahkim etmek sı

,rası geldiği hakkındaki kanaat umumiyetle 
tasvip olunmaktadır. 

Harp gemilerinin boğazlardan geçmeleri 
bahsi üzerinde hasıl olan ihtilaf ise, muh· 
,telif devletlerin «Karadeniz• hakkındaki 

telakkilerinin birbirinden ayn olması yü
zünden ileri geliyor ve devam ediyor. 

Bir Fransız gazetesinin dediği gibi Ja· 
ponlara göre Karadeni~ den.i,IE değildir, 

bir göldür, ve Rus donanması orada kapa· 
lı kalmalıdır. lngilizlere göre Karadeniz 
Akdenizin bir parçasıdır. İngiliz gemileri, 
bu denize girmeli ve bayraklarını orada da 
dalgalandırmalıdırlar. Ruslara göre Ka -
radeniz Akdenizin ta kendisidir ve Rus 
donanması Akdenizde kat'i rol sahibi ol-

malıdır. 
Konferansın ikinci safhasında yapıla

cak iş birbirinden ayrı olan bu telak· 
kileri Türk tezi dairesinde uzlaııtırmak 

ve bu suretle konferansın muvaffakiye • 
tini temin etmek olacaktır. 

M Litvinof'un beyanatl 

lısinde F ransanın harici siyaseti etrafındaki 
suallere cevap verirken dış i~leri bakanı M. 
Delbas boğazlar konferansı hakkın.da tun
ları söylemiştir: 

«- Hükumet Montröde Türlci,yenin is· 
teklerini büyük bir sempati ile telilli ey· 
!emektedir. >ı 

Konferansın dünkü tebliği 
Montreux 25 (AA.) - Anadolu a -

jansının sureti hususiyede gönderdiji mu • 
habiri bildiriyor: 

Bugün aıağıdaki tebliğ neırolunmUftur: 
Konferans, beııinci toplantısında. 9 un• 

cu maddenin müzakeresine ba-tlamlftır. 

Japon delegesi, M. Sato, vennif olduğu 
izahatta, kendisinin koymuJ olduia ibtiru 
kaydının Türkiyenin bir harp tehlikea ha· 
linde acil tedbirler almak hakkına ait bulun
mamakta, fakat Türkiye tarafından bu hu· 
susta Milletler Cemiyetine yapılacak teb
ligatı istihdaf eylemekte olduiuna bildir· 
miştir. Japon !ıükumetinin fikrine söre. mu• 
kavelenameyi imza edenlere haber Yeril .. 
mesi kafidir. Maamafih bu .keyfi.yet. Türk 
hükumetinin Milletler Cemiyeti nezdinde 
lüzum gördüiü her hangi bir müracaatı 
yapması hakkına hiç bir suretle dok.un .. 
mamaktadır. 

M. Paul Boncour, Japon heyetinin duy• 
duğu müşkülatı kaldıracak sureti bal kay· 
,dı ihtirazisile Fransız heyetinin 9 uncu 
maddeyi tamamen tasvip eylemekte ol • 

Montrö 25 (Hususi) - Montrö kon •. duğunu bildirmİJtİr. 
feransı bugün ilk safhasını bitirdi. Ve Romanya heyeti, bir harp tehdidi balin· 
Konsey ile asample içtimaından sonra top- de Türkiyenin kendi emniyetini aİyaoet en· 
lanmak üzere mesaisini talik etti. Tali ko· dişesini tamamen ve büyük bir sempati ile 
miteler çalışmağa devam edeceklerdir. tasvip eylemekte olduğunu bildirmif ve 
Konferansın ikinci safhasının daha canlı ,ileri sürülmüıı fikirler mahiyetinde baza mil. 

olacağı şimdiden tahmin olunmakta ve İ· ,lahazalarda bulunmuştur. 
talyanın konferansa iştiraki beklenmekte· Türk delegesi, Japon delege9inin arzu• 
dir. Bugün bilhassa dokuzuncu madde Ü· sunu nazarı dikkate almaya hazır bulun " 
zerinde münakaşalar oldu ve nihayet tek- duğunu söylemiııtir. Zira, Türkiyenin Mil • 

,Jetler Cemiyeti azası sıfatile olan taahhüt· nik heyete gönderildi. 
Sovyet Rusya delegesi M. Utvinof bu ,leri ayrıca tasrih edilmiı bulunmakta.dır. 

sabah gazetelere resmi beyanatta buluna· • Konferans başkanı, Japon delegesine hl· 

B taben, muahede her ne suretle olursa ol .. rak Rusyanın noktai nazannı anlatı. u 
beyanata göre Akdenizden Karadenize ge- ,sun cemiyet tarafından kaydecllıeceiln " 

k den, Milletler Cemiyetine yapılacak teb " çecek gemilerin tonajını tahdit etme zaru· 
ridir. Fakat Karadeniz devletlerinin bu gi- .ligatın bundan münbais olduğunu ifade ey• 

bi tahdidata tabi olmasına imkan yoktur. )emiştir. 
Sovyet Rusya, Milletler Cemiyeti tara • Elen delegesi, Japonyanın Milletler Ce· 
fından bir devlet aleyhinde «mütecaviz» ,miyeti azası bulunmamasından doiua süo• 
kararı verildiği zaman, bu müeaadeden iı· ,lüğün kaldırılamıyacağı fikrinde balun " 
tifade ederek Milletler Cemiyetinin kara· muıtur. Bir harp tehdidi halinde, T6rldyt 
rını tatbik edecektir. nasıl olsa Milletler Cemiyetini lıaberdar et• 

Japonya Sovyet Rusya donanmasının bu ,miye mecbur olacaktır. Fakat Japo117a iten· 
,di takdiri hususundaki serbeıtieini tam ola· 

serbestiye haiz olmasına kat"t ıurette kar· 
,rak muhafaza edecektir. 

şı gelmektedir. 
İngiltere kat'i noktai nazanm henüz bil· • Lord Stanhope ve doktor Aru. Japon 

dirmedi. Ve İngiliz muraHbaa beklediii ,heyetinin endişelerini nazarı dikbt!S alan 
talimatı almadı. Müşahitler İngilterenin .bazı tadil tekliflerinde bulunmaolardır. 

M. Sato ise, hükıimetinin kat"f nolı:tai müsavi tahdidat üzerinde ısrar edeceğini 
.nazarıQı. konferans umumi celselerinin ye· 

söylemektedirler. 
niden başlıyacağı zaman bildireceii ha.k • 

Bugüne kadar elde edilen neticeler kında ihtiraz kaydi dermeyan eylemittir. 

Netice itibarile konferanı birinci saf • Başkan, Milletler Cemiyeti azam olmıyan 
hada şu neticeleri vermiştir: mümzi devletlerin haklarını muhafaza e " 

1 - Türkiyenin boğazlan tahkim için ,den ve ayni zamanda Türk.iyenin Milletler 
vuku bulan talebi kabul ve müzaharetle ,Cemiyeti azası sıfatile olan taaı.bütlerini 
karşılanmıştır. nazarı dikkate alan bir formülün nihayet 

2 - Yeni boğazlar mukavelesinin al- tahrir komitesi tarafından buluoacaiı ü .. 
tıncı maddesi' alakadar devletler arasında ,midini izhar ederek, 9 uncu madde hak• 
ihtilafı mucip olmuştur. Japonya, lngiltere ,kındaki müzakerelerin tehirini teklif ey " 

ve Sovyet Rusyanın noktai nazarları bir - lemiştir. ' 
birine uymamaktadır. Bulgar heyeti, bir beyanatta bulunarak, 

3 - Türkiye bu ihtilaflar karşısında mü· Bulgaristanın ıulh muahedeleri •e Millet• , 
sait bir vaziyette bulunmakta ve şimdilik ,ler Cemiyeti paktı ile elinde tuttuiu emnİ• 
bitaraf kalmaktadır. yet garantilerinin idamesini istihdaf eden 

4 - İhtilaf, harp gemilerinin boğazlar· formüller üzerinde kendi noktai nazarını 
dan geçişine aittir. Ticaret gemilerile ali· .bildireceği hakkında ihtiraz kayda koy • 
kası yoktur. ,muııtur. 

1 O uncu madde hakkında hiç bir itiraz 
dermeyan olunmamıştır. Fransız gazetelerinin neşriyatı 

Paris 2 5 - Enteransijan gazetesi bu • 
günkü nüshasında boğazlar konferansın -
da Rusya • İngiltere ve Japonya arasında 
çıkan ihtilafı fU suretle tasvir ediyor: 

cıjaponlara göre Karadeniz deniz de -
ğildir, bir göldür ve Rus donanması ora· 
da kapalı kalmalıdır. 

, 1 1 inci madde üzerinde, lngiliz. Türk ve 
,Fransız heyetleri arasında bir fikh teatiıi 
cereyan etmiş ve bu madde boiu)ann em•' 
niyeti ile hava seyrüseferinin menfaatlerini 
uzlaştırmak üzere teknik komit07"e bavale 
olunmuştur. 

fngiliz heyeti ile Fransız heyeti bu 
gece Paristen trenle yola çıktılar. 

Habeş imparatora Haile Selasiye ile 
maiyeti de ayni trenle hareket etmiş • 
lerdir. Fransa başvekili M. Blum da 
Cenevreye gidecek, fakat Paristen cu· 
martesi günü hareket edecektir. 

Bundan banka tecavüz harbi ile ele 
geçirilen toprakların ilhakını kat'iyen 
taoımamak için hazırlanan bir takrir 
de vardır. 

Boğazlar davasile İtalyanın sıkı alaka • 
darlığını gösteren mütalealar, ancak, bo· 
ğazlar emniyetinin süratle temin olunması· 
nın İtalya için dahi ne kadar zaruri oldu
ğuna delil olarak alınabilir. Çünkü Türk 
.teklifleri Boğazlarda hiç bir seyrüsefer 
menfaatini ihlal etmemekte, yalnız boğaz
ların her hangi bir maksatla zorlanmasını 
imkansız kılacak tedbirlere taalluk etmek • 
tedir. Bu tedbirlerle Türkiye kendisinin ve 
,boğazlarla alakadar barış nizamının em • 
niyetini hedef olarak almıştır. Menfaatleri, 
Türkiyenin ve yakın şark sulhunun emni -
yeti ile tezat halinde bulunmıyan herkesin, 
Montreux konferansının bir an evvel mÜs· 
bet kararlara varmasını temenni etmekten 
gayri yapacağı şey yoktur. 

Biz, doğrusu, İtalyan neşriyatının, daha 
fazla, Milletler Cemiyeti azalarını zecri 
tedbirler hakkında bir an evvel karar al
mıya sevkeımek maksadını takip ettikle • 
rine İnanmayı tercih ediyoruz. 

lngilizlere göre Karadeniz Akdenizin 
bir parçasıdır. lngiliz gemileri bu denize 
girmeli ve bayraklarını orada da dalga • 
landırmalıdırlar. 

1 2 ve 1 3 üncü maddeler de komiteye 
,havale olunmuştur. 

Başkan, konferansın, muka•elenamo 
projesinin ilk kıraatini ıemereli bir tekil· 
de bitirmiş olduğunu müıahade etmİf, if• 
lere nihayet verilmediğini ve komitelerin 
faaliyetleri lüzumu kadar il~ler ilerlemez, 
umumi içtimaların yeniden batfıyacağını 
bildirmiştir. 

Zecri tedbirl~r meselesinin kolay ko· 
1 ' hallolunamıyacağı bildirilmekte • 
tir. Bu mesele hakkında şimdiden muh
telif takrirler hazırlanmaktadır. 

Takririn biri Arjantin devletine ait
tir. Arjantin- , zecri tedbirlerin umumi 
bir kararla ilga olunması, meselenin 
bunları tatbik eden devletlere bırakıl
ması ve bunların ilga veya ipka kara~ 
rını vermekte muhayyer tutulmaları 

Asamble toplanacağı ıçın konsey 
bugünkü toplantısında zecri tedbirler 
meselesi ile meşgul olmıyacak ve ruz
namedeki diğer meseleleri tetkik ede -
cektir. 

İngiliz şehirlerinde hazırlanan 
mitingler 

Londra 23 (Hususi) f ngiltere 
hükumetinin zecri tedbirleri ilgaya ka
rar. vermesinden hoşnut olmayan si
yasiler, pazar günü Londra ve sair sc
hirlerde hükumet aleyhinde mitingİer 
yapacaklardır. 

Hükmümüzü •Öyliyelim: «ltalya
nın Montreux konleranıında müm
kün olduğu kadar •Üratle temsil e -
dilmiş olduğunu görmek. isteriz. Fa· 
kat bu konleranıın mevzuu olan bo
ğazlar emniyeti davasının hiç bir 
talik, tavik ve tehire tahammülü ol
madığı hususunda Türk m"lletinin 
titiz bir hauaıiyet göıtermekte ol • 
duiunu hatırlatmak uteriz.-., 

Ruslara göre Karadeniz Akdenizin ta 
kendisidir ve Rus donanması Akdenizde 
kat'i rol sahibi olmalıdır.» 

Dış işleri Bakanının 
Konferans, M. Potitisin batlanlığında 

bir tahrir komitesi kurmuştur. 
Önümüzdeki celse tarihi, genel aekre • 

Paris 2 5 (Hususi) - Bugün ayan mec· terliğin daveti ile tesbit olunacaktır. 
~~~~~~~~~~ ....... ~-

Fransız 

beyanatı 

DEBMOIEN 
Derisi kuru, çntlak ve gevşek olanlar bir tecrübeden sonra başka bir iliıç veya 

krem kullanmalarına imkan kalmaz. Çünkü DERMOJEN yalnız krem değil, tam 
manasile cildin devasıdır. Yer nevi egzemalar, yaralar, bereler, çatlaklar, sivilceler, 
ustura yaraları, yanıklarda birebirdir. Mikroplardan, soğuktan, güneşten cildi muha
faza eder, ve deriye yeni can verir. 40 .kurup her eczanede bulunur. 



26 Haziran 

Çatalca yolu Üzerinde bir 
otobüs faciası oldu 

28 yaralı Jvar, dördünün hayatı tehli 
kede, otobüs parça parça oldu 

YaraWann i!adelerl alınıyor 

Yaralılardan bir kısmı 

OtobtısO.n kazadan sonra yakından görUnUşü 

'(Baıtarafı 1 inci sayfada) ı Otobüs burada bir takla atmış, fa ~ 
.-etindeki otobüs kıtla önündeki viraj- kat yine durmamış, Çatalca istika-
cla parçalanmıştır. metine tevcih etmif, nihayet parça par-

Otobüsteki yOlcular kimlerdi?. ça olmuş ve durmuştur. 
Bu otobüs 18 kişiliktir. Fakat 27 Kaza yeri bir mezbaha halinde 

yolcu almıştır. Bunlara toförle muavi- Bütün bu yuvarlanw ve devrilişler 
Dİ de zam edilince yolcu mikdar: :!9 sırasında bittabi otobüsün içindekiler 
olmaktadır. Otobüste yolculardan ha~ hurda haş vaziıete gelmişlerdir. 
ka bir çok ta yük vardı. Yolculardan Feryat, figan ayfıka çıkmış, 
Nedime, üçüncü komiser izzet, Çatal- bu esnada oradan geçen doktor Maz
calı Mehmet, Çatalcalı Neşet, korucu har Osman kazayı görmüş, hemen o
Murt, Mehmet, mütekait Hiiseyin tomobilini kazazedelerin hastahaneye 
Sabri, talebe Faruki, Naci, muallim nakline tahsis etmiştir. Bunun arka -
Hüsrev, Yuvakim, muallime Zahide, sından kaza yerine Hazinedar çiftliği -
muallim Hilmi ile şoför Edip ve mua- nin tuğla kamyonu daha sonra da te -
vini Niyazi ağır surette yaralanmışlar- sac;lüfen oradan geçmekte olan bir mo
dır. Diğer yolculardan Çatalcalı Hüse- tosikletli polis gelmiştir. 
yin, lstavri, Hakkı, Mehmet, demirci Yaralılar tatmıyor 
Cemal, Çatalcalı Hayri ile diğer altı ki- Motosikletli polis kaza yerinden 
ti de hafif surette yaralanmiıŞlardır. derhal bir yaralıyı yanına alarak Top-

Yolcular arasında bulunan dört ya- kapıya gitmiş, oradan imdadı sıhhi o • 
fında bir çocuk bu kazadan mucize ka- tomobili çağırmış, yaralıyı da Gureba
bilinden burnu bile kanamadan kur - hastahanesine bırakmıştır. Arkadan da 

tulmuştur . Mazhar Osmanın otomobili ile kam -
Kaza nasıl olclu?. yon diğer yaralıları taşımaya l::aşlamış-

Otobüs Davutpaşa yolundan ge • )ardır. 
çerken şaftı kırılmış, şoför otobüsü i- Yaralılardan şoför Edip tek kelime 
dare edemez bir hale gelmiş, otobüs söyliyemiyecek bir haldedir. Mehme
yokuş aşağı olanca sür·atile inmeğe din hiç yarası yoktur, fakat sademe -
başlamıştır. Bu arada şoför muavini den dimağının felce uğradığı söylen -

Niyazi: mek tedir. 

SON POS.TA 

Dün geceki 
Güreşler 

( Batlarafı 1 inci sayfada) 
dikten sonra iki tarafın gün:şçileri 

takdim edildi. 
Birinci müsaba1ta .56 kilo: Küçük Mus

tafa, Şönlcben 1 (Grekorumen): Minder 
hakemi: Alman, yan hakemleri: Sadul • 
lah, lsmail Haklu. 

1ık on dakika berabeıf! ıcçti, müsabaka 
tamamile ayakta cereyan etti. Devre baı
ladığı zaman Mustafa üstte çalışmap baş
ladı. Üç dakika bitti. Mustafa alta düş
tü. Sıkııık vazjyetten ıüzel bir köprü ile 
kurtuldu. Devre bitti. Ayakta çalıımaia 

baıladılar. Bütün müsabaka ema11nda ha· 
kim güreıen Alman 25 dakikada sayı be· 
sabile galip geldi. 

6J kilo: Yaıar, Şönleben f 1, minder ha
kemi Sadullah, yan bak.emler: Uman, Is
mail Hakkı. 

İlk on dakika hakemlerden biri bera -
bere, biri Yaşan galip gösterdi. Yaşar alta 
düştü. Devre Yaşarın hakimiyetile geçti. 
Ayakta çalıımaia başladılar. 20 dakikada 
sayı hesabile Yaşar galip ge)dj, 

66 kilo: Yusuf, Gulde Mayster: Min • 
der hakemi Alman. Yan hakemler: İs -
mail Hakkı, Saip. 

llk devrede bir hakem Yusufu, ·bir ha
.kem Almanı ıalip gösterdi. Devre başla • 
dığı zaman Alman alta düştü. Oyunlar ya
vaı yavaş tatbik edi]jyordu. Yusuf alta 
,düştü. Müsabaka tatsız bir şekil aldı. Yu
suf Aslanın çok hatalı güreşi maçın bütün 
zevkini bozdu. Son dakikaya kadar bozuk 
bir şekilde devam eden maç sonunda Al -
man ekseriyetle hükmen galip geldi. Ha
kem heyeti bu kararla Yusuf Aslanı hük
men mağlup addetmiş oldu. 

72 kilo: Sadık, Viker, minder hakerru: 
Seyfi Cenap, yan hakemler: Alman, Sa
dullah, (serbest). 

tık dakikadan son dakikaya kadar hi· 
kim bir güreş yapan Sadık sayı hesabile bu 
maçı kazandı. 

79 kilo: İbrahim, Vuttner. Minder ha
kemi: Sadullah, (serbest). Yan hakem -
ler: Alman, Jsmail Hakkı. 

Müaabaka çok hızlı batladı. İlk daki • 
.kada lbrahim baıımını yere a1dı. Vuttner 
Jbrahimin ıaldınfile büyük bir tehlike ge· 
çirdi. Maçın sonuna kadar bakim bir ıü -
reş yapan Jbrahim ıayı heaabile .ıa)ip ıel
di. 

87 kilo: Büyük Mustafa, KaJner. Minder 
hakemi: Alman, yan hakemler: Seyfi Ce
nap, Saip. 

Hasmını bir kaç dakjka yoklıyan Mus· 
tafa ıüzcl bir kafa kapma ile rakibini müş
kül bir vaziyete soktu. Alman yere düş • 
tüğünden müsabaka yerde devama başladı. 
ilk on dakika Mustafanın hakimiyeti ile 
geçti. Devre başladığı zaman Alman yer -
de, Mustafa üstte çalışmağa başladılar. 

Hasmını yerde sıkı bir surette ezen Mus
tafa 15.21 dakiMada müsabakaların tu~la 

ilk galebesini temin etti. 

Ağır siklet: Samsunlu Ahmet, Fagede9. 
(Serbest). Minder hakemi Seyfi Cenap. 
Yan hakemler: Alman, lsmail Hakkı. 

Bu müaabaka pek uzun sürmedi. Samsun
lu Ahmet çok hikim bir gürqle 3. 19 da
kikada me§hur Fagedcai mağlüp etti. 

Dünkü müsabakalar heyeti umumiyesi 
itibarile güzel olmu~ur denebilir. 

Müsabakaların bizde verdiği kanaat şu· 
dur: 

Küçük Mustda, Yusuf Aslan ve büyük 
Mustafanın bu şerait dahilinde olimpiyat
ta muvaffak olmalarına ihtimal yoktur. 
Mutlak surette atak .ıüreı yapmak lanm
dır. 

Kör ddineğini bellemif gibi yalnız kun· 
de ve kafa, kol kapma ile bir netice almak 
mümkün değildir. 

Bu ak~am yapılacak müsabakalarda kü· 
çük Hüseyin, Yaşar, Sadık, Mersinli Ah • 
met, büyük Mustafa, Çoban gür~ecekler· 
dir. 

vini Niyazi, Zahide, demirci Cemal, 
çiftçi Hasan, asker Mehmet ile dört 
yaşındaki çocuk ve diğer altı yolcu te
davi edildikten sonra hastahaneden • 
çıkmışlardır. 

Şoför muavini Niyazi karakolda a
lıkonulmuş, T opkapı karakolu da vak'
aya el koyarak tahkikata başlamıştır. 

Seyrüsefer mühendisleri vak'a ma • 
hallinde tetki1'lere başlamışlardır. 

- Aman ŞRft yere diifltii diye l'ağır- Ne,;;' et, komiser izzet ifade vercmi- Otobüsün sahipleri Çatalcalı Hasan 
Basri, Adem, Cemal, Ahmet çavuş ve 
Fehmi isminde beş ortaktır. Bunlar da 

kat onlar dn hastahaneye yatırılmışlar- mes'ulü biJmal sıfatile İstanbu1a cel-

mış, şoför de: yecek kadar ağır yaralıdırlar. Diğerle-
-Eyvah mahvolduk demiştir. rinin yaraları o kadar ağır değildir. ra-

Bu arsıda da otobüs Davııtpaşa fırı
nı vıraıına gelmiş, bu vı
rajda otobüsü idare etmek mümkün o
lamadığı için olanca sür'atile yolun sağ 
tarafındaki hendeğe yuvarlanmıştır. 

dır. lbedileceklerdir. Kazada henüz ölen 
Tedavi edilip çıkantar yoktur, fakat şoförle komiser izzetin 

Bunlardan çiftçi Malik. şoför mua- ve Mehrnedin hayatları tel}hkededir. 

Sayf• 11 . 

KUMBARA DESTEKTİR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

yalnız 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükifat 
veriyor. Mükafallarm 10,000 Lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur·a çekilerek verilmektedir. 

Bu iki keşldenin her birinde 5000 lira, şu şekilde 
tevzi edilmektedir: 

Birincigt:. 
Jkincige 

1000 Lira 
250 " 10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 

" 20 ,, 50 ellişer ,, 
175 ,, 10 onar " 

1000 
1750 " 

" Ceman 207 kişiye 5000 " 
ikişer bin lirallkl&r: 

Diler bel ke,ıdenln ber blrlade 1aımz 
ı ldtlJ• Ud illa Ura verWyor. Ba ketldeler 
ber sene Şubat, Bazlraa. Temmaz, IJlll 
ve BlrlDcl KAnu aylarlDID Dk gblerl 
J&pdmaktadır. 

~. 
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varken baş ve diş 
ağrısı çekenlere 
acımamak ka
bil değildir. 

i Pi 
Baş ve diş ağ

rılarını hemen 
keser. 

Kalbe dokun-
maz. 

Mideyi boz -
maz. 
Böbrekleri 

yormaz. 
Fiatı her yer

de 7,5 kuruştur. 

• 

-~-.;· i;...;~"' . . -: . . . • 

l\.apalı zarf usulile 
Eksiltme ilanı 

Umum Müdürlüğünden: 
İzmit Kağıt ve karton fabrikası sahasında yapılacak revir ve 
eski kağıt anbarı inşaatı vahidi fiyat esasile ve kapalı 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmışbr. Tahmin olunan inşaat 
bedeli (20780) liradır. 

- Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
~ - Mukavele projesi, 
t - Fenni şartname, 
b - Vahidi fiyat ve keşif hülisası, 
t - Hususi ve sıhhi tesisat şartnamesi, 
F - Planlar. 

İsteyenler bu evrakı bir lira mukabilinde Sümer Bank lsta~bul 
şubesinden ve Ankara' da Sümer Bank Muamelat Müdürlüğünden 
satın alabilirler. 

3 - Eksiltmeye 10 Temmuz 1936 Cuma günü saat 16 da 
İstanbulda Galata'da, Bankalar caddesinde Sümer Bank şube
sinde icra edilecektir. 

4 - İsteklilerin (1558,50) lira muvakkat teminat vermeleri 
lazımdır. Bundan başka, eksiltmeye girecekler, ilan olunan inşaat 
cesametinde inşaat yapmış olduklarım teklif mektuplarına leffe
decekleri vesaikle isbat edeceklerdir. 

5 - Teklif mektuplan, yukarda yazılı gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Sümer Bank lstanbul şubesi Müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde tevdi edilmiş bulunmalıdır. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatıl
mış bulunması lazımdır. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye mütehnuıııı 

Pazardan maada hergün 3 - 6 
Divanyolu (118) No. Telefon: 22398 

Son Posta Matbaası -

Neıriyat Müdürü.: Selim Ra~ıp 
Sahipleri: A. Ekrem, S. Ra~p. H. Lütfil 

_,..JSON POSTA 

Daima 

Hergün 
la nan 
ağrısı 

-. 

Çünkü 
Radyolinle fırça

agza mikrob, diş 
ve hastahk girmez [ 

Fakat 
Günde iki defa Radyolin ile 
dişleri fırçalamak şarttır. 

Sıhhat, 

cazibe 
güzellik, 
demektir 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SİYATİK 

ağrıları T E S K İ N 
ve izale eder. 

arayınız 

-----------

Hziran 26 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

3. ncU Keşide 11 Temmuz 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 5 O• O O O Liradır. 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

~------------------------------·' 

Gayet cazip renkleriyle kullananları 

hayretlere düşürür ve 24 saat dudaklarda 

sabit kalır. 

Venü • 

Terkibi, esrarlı, güzellik kremlerinin i

çinde en şayanı emniyet ·ve itimad olanı

dır. 

V eaüs Pudrası: 
Şık ve kibar familyaların rağbetini ka

zanan, narin ve nazik cildlileri teshir eden 

yüksek evsafta eşsiz pudradır. 

Venüs R. . 
e ı: 

Venüs Rimeli ile tuvalet gören kirpik

ler kalblere ok gibi saplanır. 

Beyoğlunda tanınmış ve maruf Karl

man, N. Tarika, Şark Merkez ıtriyat ve tu

hafiye mağazalarında satılır. 

Deposu : Nureddin Evliyazade kimyevi 
ecza ve alat ve ıtriyat ticarethanesi, is -
tanbul - Bahçekapı. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgevşekliğine ka11ı 

HORMOBİN 
Tabletleri 

Her eczanede arayınız. 
Tafsifat: Posta kutusu 12S5 HORMOBIN 

En hoş meyva usareıerile bazır
lan mıştır. Hazmi kolaylaştırır. 

lnkıbazı izale edel'. 
Kanı teıuizliyerek vl\cuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

lNGiLlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

Tel. Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 
ellllllllllllllllllellllllllllllllllllllllllllDlllllelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllelllllllleeılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 

Sinekleri öldürmek için 

yalnız. FLiT alınız., 
Fena ve tesirsiz haşarat•öldürücU maviler 
almakla paranızı beyhude yere israf etme
yiniz ve FLIT'in sahtelerinden sakınınız. Al
danmamak için yalnız bir FLiT olduğunu ve , 
siyah kuşakla asker resimli sarı tenekeler 
içerisinde satf:\tdığını hatırınızda tutunuz~ 
Bu tenekeler mühürlU olduğundan hertürlU 
hlyleden arldlrler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
bütün haşaratı öldürebilirsiniz. 

DdtlrJn-e v• yankla,.a FLiT it~ 
•opnuı. Haşa,.at, toza lımaı 
lfÜr dlma de,.lıal iJlfJrlw • 

-# ' .. 
UlllMmr ••PDIU l 1. CRESPIN, lıııııbul, Galatı, llOJYOdf. H•IT. 


