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46,000,000 
Avrupanın 

Alman Bugün 
Mukadderatını 

Vereceği Reyle 
Tayin Edecek 

Berfin Bildiriyor : "Bu Reylerin 
hepsini Kazanacak Olan Hitlerin 
Avrupaga Yapacağı Teklifler Son 

Ve Kat'i Teklifler Olacaktır,, 

Hitlerin dün geceki nutku 
Almanlar "Eden'in sözleri modası geçmiş sözlerdir. Salı 
günü yapılacak teklifleri nazarıdikkate almayanlar bunun 
doğuracağı akıbetin mesuliyetini yükleneceklerdir,, diyorlar 

Bugün Fransız dış bakanı da bir nutuk söyleyecek. Flanden'in Reni tahliye 
etmedikçe Fransanın müzakereye girişmeyeceğini bildireceği zannolunuyor 
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ALMANYADA 
SEÇiM NASIL 
YAPILACAK? 

Berlın, 29 (Hususi) - Hit -
ler martın yedinci günü Alman -
yanın Lokarno paktını yırttığını ve 
Ren nehri üzerindeki gayri askeri mın
takayı işgal ettiğini Rayhştağa bildir
miş, bunun üzerine Rayhştag reisi ge
neral Göring, Alman milletinin hüku
met tarafından tutulan siyaseti beğe
nip beğenmediğini anlamak için inti -
habatın yenilenmesi lazım geldiğini 
söyleyerek Rayhştağı feshetmişti. 

1 ~flit §teil)eit·unl> ~ ..... 
flbolf flitltt 

1 
Almanyada bugün kullanılacak re# 

puslalarmdan biri. Puslanın üzerinde Hit
ler. ve arkadatlannın isimleri vardır. 

lntihab niçin Yapıhyor? 
Lokamonun yırtılması ve Ren hav

zasının işgali, mühim neticeler vere -
[Devamı 1 J inci yüzde] 

ita/yanın Şartları 

Zecri tedbirler kaldırılır, 
uğradıkları haksızlıklar 
ayrıca telafi edilirse Fransa 
ile beraber olacaklarmış 

Roma, 29 (Hususi} - Roma siya
at mahafilinin kanaatine göre zecri ted-

birlerin µgası dahi ltalyanları tamami

le tatmin et,miyecek, ltalya Avrupa iş
lerine ve meselelerine yeniden karış
mak için kendisine yapılan haksızlık -

lan maddi ve manvet şekillerde telafi

~ini istiyecektir. Bu bakımdan ltal
)~nın Lokamo anlaşmasına iştirakini 
temin için lngiltere ile Fransa İtalya
Ya ~karşı yeni fedakarlıklar kabul et -
trıek vaziyetindedirler. 

- ,_ Berlin caddelerinde Hitler' e rey verilmesini isteyen propaganda afişleri 

~erlin, 29 (Hususi) - Avrupanın bütün mukadderatı Alman milleti
nin bugün vereceği reye bağlıdır .. Maamafih Almanyanın Hitlere yüzde 
yüz itimat vereceğinden şüphe edilmemektedir. Hitler ve hükumeti bu 
suretle halktan alacağı vekalet ve selahiyete güvenerek Lokarno devlet -
lerine yeni tekliflerde bulunacak, Avrupa buhranım ya halledecek, yahut 
büsbütün çıkmaza sürükliyecektir .. 

Bugün rey verecek olan 4(),000,000 Alman Hitlerin siyasetini tasvip 
etmekle bu siyasetin bütün neticelerini ve mea·uliyetlerini üzerine almış 
olacak, bu siyaset yüzünden harp da çıksa halk bununla karşıl8#mayı 

blle göze aldığını gösterecektir. Alman seçiminin manası budur. 

Hitlerin dün akşamki nutku -
Hitler dün akşam Kolonyada son intihap nutkunu söylemiştir. Bu nu -

tuk 2 milyon halk tarafından dinlenilmiştir. Hitler Almanyanm büyük 
harpten beri geçirdiği günleri anlattıktan sonra millt hayata yeni bir te
mel kurmak lazım geldiğini anlatmış ve bu temel ancak aklıselim uzere 
kurulabilir» demiştir. Hitler bundan sonra Kolonya halkına hitaben 
şunları söylemiştir : 

«Artık Almanyanın hür topraklarında yaşıyorsunuz ve bu hürriyetten 
bir daha mahrum kalmıyacaksınız. )) 

Alman gazetelerinin neşriyatı 

Berlin 28 (Hususi) - Alman gazetelerı şunları yazıyorlar: Almanya 
yarın verecegı reyle hükumetin mevkiini sağlamlayacak ve hiiku
met salı günü beynelmilel vaziyeti !slah için tekliflerini bildirecektir. Bu 
teklifler Almanyanın en son ~e-klifleri olacaktır. 

Almanya Mister Edenin son nutkunu, modası geçmiş dü~üncelerin ifa
desi saymıştır. Almanya bütün devletlerle sulh içinde yaşamak istiyor 
ve yarın vereceği reylerle bunu ispat edecektir. Almanyanın bu dileğine 
karşı gelenler vaziyetlerinin gereklendirdiği mes'uliyeti yükleneceklerdir. i'l' 

Flandenin bugün söyleyeceği nutuk 
Paris, 29 (Hususi) - Flanden bugün F ransaya ve bütün dünya ef

karı umumiyesine hitaben bir nutuk söylenecektir. La Repuplik gazete -
sine göre, Flanden F ransanın ancak Ren havzası tahliye edildiği tak -
dirde Almanya ile müzakereye girişebileceğini anlatacaktır. 

Fransa bu esastan geri dönmiyecektir. [Devamı 11 inci yüzde] 

Habeşistanda ·Kat'i 
Neticeyi Verecek 

Muharebelere Doğru •• 
• 
Italyanlar Tsana Gölü Y olile Adisababaya Doğru 
ilerliyorlar, Habeş imparatoru Da Bütün Kuvvetlerile 

Onların Üzerlerine Yürüyormuş 
Askeri muharririmizin mütaleaları 

Tsana gölü 

Londra, 2 8 (A.A.) Habeşlerin 
tahminine göre, şimaldeki başlıca tehlike, 
şimali garbf de Tsana gölü istikametinde 
belirmeğe başlayan İtalyan taarruzu ile 
kendini gösterecektir. Bu tehlikenin önü
ne geçmek üzere imparator, kuvvetlerinin 
kısmı küllisini Ashangi gölünün garbına 

ve Gondar'ın 175 kilometre şarkına doğ-
ru yürütmektedir. . 

Tahminlere göre, İtalyanlar, merkezi 
Dessie' de bulunan dağlık araziden ziyade, 
Amhara ve Salah vilayetlerinden geçerek 
Adisababaya varabileceklerdir. Çünkü bu 
vilayetler arazisi askeri harekata daha zi. 
yade müsaid bulunmaktadır. 

T akazze ve Sehit rr{Ilakları mm takala· 

rından gelen mühim İtalyan kollan şim
di, yeniden bombardıman edümiş olan 
Gondan istikametinde yürümektedirler. Bu 
kolların sağ cenahını korumak üzere teşek
kül etmiş olan muhtelif İtalyan kuvvetleri, 
Mısır Sudanı hududunu takip ederek cenu
ba doğru yürümektedirler. Diğer bir kısım 
İtalyan kuvvetleri de, sol cenahta herhan
gi ani bir hadisenin vukubulmasına mani 
olmak üzere, Semien mıntakasının temiz
lenmesine devam etmektedirler. 

Reuter ajansının Adisababa muhabiri 
telgrafla bildiriyor: 

«Çok mevsuk bir membadan öğrendi
ğime göre, Habeş kuvvetlerinin kısmı kül

[ Devamı 1 1 inci yüzde] 

ismet lnönünün Afyondaki nutkundan sonra 
• 
lzmir kızları da asker 

istiyorlar olmak 
* * * Bir genç kızın yazdığı sabrlar: "Ben Holivut görlü 

değilim. Yurdum teh!ikeye düşünce elbet te asker 

l 
olacağım, vuracağım ve vurulacağım. Askerlik 
dersi isteriz. Havacılık ve zehirli gaz dersi isteriz.,, 

İzmir kız enstitüsü talebesinden Saadet Iznıir kız eııstittişO talebesinden Türknn 

İzmir, 28 (Son Posta) - Başba ~ ı Ege gençliği ve bilhassa kız talebeler a~ 
kan ismet lnönünün Afyon abidesi rasında uyandırdığı heyecan çok ge -
açtlış töreninde verdikleri söylc"·in 1 niştir. (Devam1 4 üncü yih:de) 
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Bu Sualin Cevabını 
Kim Verecek 

• 
Almanyada intihabat 

• Büyük Vatanperverlik . -
Bu Sualin Ce&1abını Kim Verecek? 

Bir hizmetçi arıyordum. Tanıdıklar 

bana bir kadın tavsiye ettiler. 

Kadın işe başladıktan on gün ıonra ağ· 

lamağa başladı. 
Sebebini sorduk: 

- Çocuklanrnı özledim. 
11üsaade eder misiniz} dedi. 

- Nerde senin çocuklann} 

Görmeme 

- Tanıdık bir bekAr adamın evinde. 

- Kim bu adam) 
- Kocamın caki bir ark dawıdır, kocam 

öldükten sonra ben Uç çocuğumla aç ve 
klnucsiz kaldım. Onları besleyebilmek İ · 
çin çalıtmak ]hım. Jg aradım, hizmetçilik
ten baoka io bulamadım. Fakat çnlı~rken 
biri 6, biri sekiz, en büyülü on yaıında üç 
çocuğu bırakacak bir yer aradım. Koca
mın bu eski doatu onları odasında barın
dırmayı deruhte etti. Fakat bu ayrılık ba
na acı geldi. Onun için müsaadenizi isti· 

yorum. 
Bu üç çocuklu kadın nasıl çalışabilir. 

çocuklarını nasıl yaşatabilir? Bizde biç bir 
müessese bu çocukları üzerine almaz. Hiç 
bir makam bu kadına himaye elini uzat· 
maz. O halde bu kadın o üç çocuğuyla ne 
yapsın, nasıl yaşasın} İşte bir sual ki ceva
bını cemiyet vermek mecburiyetindedir? 

• • 
Almanyada intihabat 

B ugün Almanyada dünyanın mislini 

görmediği bir intihap yapılıyor. 

Bu intihap iki bakımdan mühimdir: 
Biri 66 milyon insanın intihap andı

ğı etrafında nasıl seferber edildiği; diğeri 

intihabat neticesinde Almıın milletinin Hit
lerc vereceği söz öylemek kudreti. 

İntihabat münasebetiyle bütün Alman
ya tek bir adam gibi hareket etmek üzere 
seferber edilmiştir. Hastasından yolda bu
lunan yolcusuna kadar her Faşist Almanın 
rey vermesi için tertibat alınmıştır. 

Hitler dün akşam son nutkunu söyle-
di. Bu nutuk söylenmeden beş dakika ev· 
vel Almanyanın her tarafında düdükler 
c;aldı,halkı meydanlara davet etti. İki daki
ka evvel ikinci düdükler çaldı ve bütün Al
manyayı bir dakika sükuta davet etti. Hit· 
ler nutkuna başlayınca bütün radyolar o
nun sesini Almanyanın dört köşesine yay
dı ve 66 milyon Alman Fuhrer"i dinledi. 

Ve nutkun sonunda 66 milyon ağız hep 
birden Alman marşını söyledi. 

Bütün bir milletin bir kumanda altın· 

da hareket eden bir ordu gibi hep birden 
liderine bir ağızdan cevap verişi tarihin ilk 
defa kaydettiği bir hadisedir. 

Alman intihabatınm ikinci manası da
ha mühimdir. Bugün Alman milleti Lokar· 
no muahedesini yırtan Hitlere Almanyanın 
müstakbel ııiyaııetini tayin için salahiyet ve
recektir. Hitler miJletten aldığı kuvvetle 
Londra tekliflerine karşı daha yüksek ses
le konuıacak, Ren'i tahliye edemiyeceğini 
bildirecek, ve Avrupada eski vaziyetin i
dameııine imkan olmadığını ııöyleyecektir. 

Bu sebeple bu günkü İntihap, bütün 
dünya mukadderatı üzerinde tesiri görüle
cek bir netice doğuracaktır. Bir milletin 
dahili İntihabatının bütün dünyayı bu de
rece şiddetle alakadar ettiği de tarihin ilk 
kaydettiği hadisedir. 

• • 
Büyük Vatanperverlik: 

S İze bir Fransız muharririnin bir ma

kalesinden bir parça naklediyorum: 

« Verııay muahedesini yırtan ''e yarın 
Fransaya bir hücum için hazırlanan Alman
yanın ııilahlanmasına en ziyade yardım e
den Fransadır. Fransanın bu husustaki 
yardımının dereceııini anlamak için şu rak
kamlara bir göz atınız: 

«932 de Almanyanın ecnebi memle
ketlerden idhnl ettiği demir cevheri 3,400-
000 tondu. 933 te 4,500,000 ton oldu, 
935 le bu miktar 12 milyona çıktı, bu 12 
milyon demirin yansını Fransa vermiıtir. 

Bunun manası şudur: Yann bir Al· 
man • Fransız harbi olursa Fransız asker· 
!erinin beyninde patlayacak Alman mer· 
misinin yansı FranSJ7. demirinden yapılmış 
olacaktır. Atılan iki Alman güllesinden bi
rinin demir parası da Fransadaki demirci
ler komitesinin kasasına girecektir, hatta 
girmİ!ıtir bilelıı 

SON POSTA 

Resimli Makale a Tabiatin Müvazenesi a 
Mart 29 

----·---------------, 
Sözün Kısası 

Biz adam 

Deqil miyiz 7 
Ekrem·Talu-

B izim fena bir huyumuz var: Kusur .. 

larımı2lln, çirkinliklerimizin tashihi· 

ni mutlaka gayrin heaabına iddia ederiz. 
Ferdler olsun, resmi makamlar, umu• 

mi meclisler olsun, memlekette herhangi 
bir ıalahat yapılmaaını istediler mi, yaban• 
cı göileri, yabancı takdirleri esbabı mucı .. 
be olarak kullanırlar. 

Ba bizde pek eski bir Adettir; fakat 
milli gururumuzu inciten bu adetten ne; 
yapıp yapıp vazgeçmeliyiz. 

Ölünlle doğum yeryibUnde tahtaravalli oynarlar. Ölüm· 
Je doğum nisbeti daima birbirini kollar. Tabiat ölenlerle 
doğanlar araaındaki nisbette daima bir müvazene tesisi· 
ne çalı§ır. 

kalarından ayrılmaz. 
Fakat bir cemiyetin terakki ve inkiıafı nüfusunun art· 

maaile mümkündür. Nüfusun artmaaı için doiuma ço • 
ialtmak değil, ölümü zaltmak lazımdır. Ölümle mü· 

Bir zamanlar ben Babınliye devam eder 
ken, hatırlarım : « ••• Bilhassa memeni ecnnib 
olan böyle bir mahalde bu baliesef iştima

lm devamı enzan ağyarda kesri itibarı 

mucip hala ttan idügi .. » tarzında tezker~" 

ler yazılır, yabancıların ayıplamasındaq 

çekinilirdi. 
Daha sonralan yine bu zihniyet devanı 

etti: durdu: Aman! Oralardan ecanip ge• 
çer, bizi takbih ederleri. enditesi bir tüt• 

, lü kafalard:n silinmedi. İkisinden biri galebe çalar, müvazeneyi bozana cemi· 
yette buhran baılar. Medeni cemiyetlerde ekseriyetle 
doğum azalır. Fakat medeni dünyada ölüm de azalmıı· 
tır. fptidai kavimlerde doğum çoktur, fakat ölüm de ya· 

cadele yapmak isteyen bir cemiyetin en birinci vazifesidir. 
Nüfuıı siyaseti çok doğum istemekle deiil, ölümün tah· 

ribatına set çekmekle temin edilebilir. 
Doğanları ölümden kurtaralım, bu bizim için kafidir. 

lıtanbul günden güne harap oldu, çÜn• 
kü (ecanib) oralara uğramıyordu. Beyoğ• 
lu ıür

0 

atle imar edildi, çünkü mekanı eca .. 
nibdi. 

[ ___ S_O __ Z ______ A_R_A ____ S~l_N __ D_A_) 
Hasılı biz bu zihniyetten kapitülasyon• 

lar kadar zarar gördük. 
Sanki biz, kendi kendimize kaldıkç' 

her türlü zillete, sefalete katlanırmışız dat 
ancak yabancılar önünde ve onlar için 
gösterişe mecburmuşuz gibi. Avusturya 

Saçları Ve 
Musolini 

başvekilinin 

. 
Romada Avusturya ile İtalya arasında 

yeni bir anla§Dla yapan Avusturya baı· 

vekili doktor Schuschnigg mükemmel bir 
insandır. Vazifesine son derecede merbut
tur. Ciddi ve temkinlidir. Zamanını müta
lea ve vazifesi arasında taksim eder. Vi
yana üniversiteııinde hocadır. Dinine f cv
kalade merbut bir Katoliktir. 

ltalyancayı ana lisanı sribi konuşur. 

19 34 senesinde Romaya gittiği zaman 
genç ve siyah saçlı olan bu adam, karısını 
ve. annesini kaybettikten aonra ııaçları bir
denbire ağarmış, bu değişiklik Romada 
hayretle karşılanmıştır. Bir İtalyan: 

- Bizim Duçe ondan çok meşgul, dert· 
leri daha fazla olduiu halde, aaçlan ağır
madı demiş. 

Yanındaki cevap vermiş: 
- Ağırmağa meydan kalmadan hepsi 

döküldü. 

• * • 
Ebe Olr11ak isteyen Avukat 

Bir kaç sene evvel ölen Fransızların ma
ruf avukatlarından, biri Tuluz fakülte.ine 
müracaat ederek ebe olmak istediğini ııöy
lemiş, yalnız kadınlar ebe olduğu için onu 
almak istememişler, gürültü çıkarmış, da
va açacağını ııöylemekle tehdit etmit ve 
nihayet maarif nazın, bu İfİ; ebeliğin yal
nu kadınlara mahsus bir meslek olduğunu 
bir kanun layihası çıkartmak ııuretile önle· 
mi§. 

Davacı avukat. işi olmıyan bir adam da 
değilmiş, yalnız böyle feylerle uğraşması· 
nı pek severmiı. 

* • • 
Amerlkahlara Göre Şöhretin 

Barometresi 
Kolombiya üniversitesi, dünyanın eski 

ve yeni tanınmıı ııimalarından bahseden hır 1 
kitap c;ıkarmııtır. Amerikalı gazeteciler, ! 
bu kitapta her isim için yazılan kelimeleri 1 
saymışlardır. Kitaba nazaran en meşhur 
şahsiyet 2800 kelime ile başta gden Jules 
Cesarmış. Vaşington, Llnkoln, T eodor, 

*---...---------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 
Cehennemden 

Örnek 
Avultat lzmirli Ruhi Bey (baba) 

merhum, bir ramazan, ahbaplanndan 
birine iftara gider. Kendisini orada, 
İzmire vaaz için gelmiş Arnavut bir 
hoca ile tanıştırırlar. 

Sofraya oturdukları zaman, hoca, 
cübbesinin cebinden uzun bir kırmızı 
biber çıkanp önüne koyaT. Ruhi Bey 
baba sorar: 

- Hocafendi, bu ne} 
Hoca, Arnavut pvesile cevap verir: 

- Biberdir efendim, bre! Ben uni 
memleçetten cetırtırtırmişm. Künçi 
kermizi biber çok hasiyetlidir vellahi. 

- Biraz da fakire inayet eder mi • 

ıin'? 

- Hay hayl Buyur!. 
Ruhi baba bir ufacık parça kopanp 

ta ağzına götürür götürmez gözleri ev· 
lerinden dışarıya fırlar, dudaklan tu
lum gibi ıişer. O aralık, hoca da. erte
si günkü vaazının mevzuunu anlatıyor, 
cehennemden bahsedeceğini ıöy)üyor· 

muş. Ruhi baba: 
- Şimdi anlıyorum, der, cehenne
min nümunesini de yanınızda taşı

yorsunuz! 

•~-------------------------· 
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Almangada geni bir 
Teklifi usulü: 
Bedava &•gahat 

Hitler, fırkaya müracaat ederek, nas· 
yonnl sosyalizm namına intihabatta nutuk 
irad edecekleri §U tekilde taltife karar ver• 
mişlerdir: 

Her namzedin eline 1 2 kuponluk bir 
defter verilmektedir. Hatip her nutuk ver· 
dikçe. elindeki kuponlardan bi; tanesini 
kontrol memurlanna bırakacaktır, yalnız 

her defasında asgari 25 ki§iye aöz söyle
mek ıarttır. On iki kuponu da bu suretle 
istimal eden hatip yazın aileııiyle seyahat 
etmeğc hak kazanacakbr. 

* * • 
Denlzaltlnda Balayı 

Amerikalılar orijinal olmağa çalışırlar· 

ken biraz da saçmalamağa ha.alıyorlar. İtte 
misali: Meşhur milyarderlerden Goldun oi· 
lu yeni evlenmİ§ ve nikahtan sonra kan • 
aile bir tahtclbahire binerek denizin a)bna 
inmiştir. Kan koca bir ay hiç suyun üzerine 
çıkmadan öylece yqamıılardır. 

Bir L ilavesile annuı yapbğı olur, ko§Ulak. 
6 - Bir köylü kadın imıinin köylüce te • 

Hala, belediye zabıtlarında bile buna 
benzer sözler okumak mümkündür. İstan
bulun imarı yalnız gelecek seyyahlara ho~ 
görünmek kaygusuna bağlıdır. 

Sizinle dertleşen yurddaş: 
- Dün falan yerde şöyle bir münasc

betaizliie ,ahit oldum.. Bizler görmuşuz 

bir feY değil, fakat orada ecnebiler de '\'ar
dı!. diye yakılır. 

Bizler görmüşüz, bir gey değili Neden 
bir fey olmuyor'? Benim, sizin, şunun, bu
nun, cenubi Amerikadan gelme bir paralı 
serseri, Patagonyadan buralara dü me bir 
maceraperest kadar da şerefimiz, izzeti n e f~ 
ııimiz, haysiyetimiz, itibarımız, rahat ... 
zelliie, eyiliğe hakkımız yok mu} 

Yabancılar ayıplamasınlar 1. 
Peki : Biz adam değil miyiz'? 

-- ':> -··························································· 
Biliyor Musunuz 7 

1 - Bükreş ve Budapeşte gehirlerin.ı 
laffuz ediliş şekli, yazın ecrin olan tepe, den hangisi daha büyüktür'? 
7 - Ahmak, yemekten emri hazır. 8 - 2 _ «inııan dünyayı sevdiği zaviyeden 
Üçüncü 1&hıs, parmajımızın üstündeki. 9 - aörün cümlesini ıöyleyen kimdir'? 
Eski hale getirmek.. 1 O - Zamanı aöste- 3 - Atk ile latife edilmez diyen kim· 
rir, duvar çeVTili yer. 1 1 - Sahte dit. did 
centilmen. l 4 - lk denizaltı gemiıi ne vakit ya• 

Yukarıdan qaj1ya: palmqbr '? 
1 - Yıkmak, üçüncü ,.hıı. 2 - Bir S _ En kuvvetli bir adam, iki eliyl4 

isim, bir peygamber. 3 - Alan, bülbülün kaç k.iJo sikletinde gülle kaldırabilir} 
vasfı. 4 - Cenup vilayetlerimizden biri. 
ıırça. 5 - And, cet. 6 - Hieler. 7 - (Cevaplan yarın) 
Istırap, sahte. 8 - Cilve, me, bir içki. 9- (Dünkü ıuallerin cevapları) 
Ezmekten emri hazu, annın yapbiıo w. 1 - Eski Yunan esatirinde deniz ila• 
1 O - Eııki imtiyazlı 11nıf, nota. 11 - hının adı Poseidon idi. Poseidon da Cro• 
Ar, büyük. nos'un oğlu addedilirdi. 

Dünkü bulmacanın halli: 2 - Esatirde güzelliği ve aşkı Yunan 
Soldan aaia: Aphrodit'i ile Roma Venüaü temsil eder-

i - Tahkikat, be. 2 - Asa, saba. 3- lerdi . 
Sanihat, ana. 4 - As, saka, ski. 5 _ Ba- 3 - Dünyanın en zengin adamı Hay· 
ki, kader. 6 - Bakltal. 7 _ Atı, ece, it. darabad Nizami' dir. Y nlnız mücevher· 
8 - Tibet, iıtah. 9 - Efe, ıa. t O _ !erinin .kıymeti dört milyar altın frank tah· 
Aktar, emtaa. 11 - La, ika. min edilmektedir. 

Ruzvelt, Bi .. mark, Mari Şuvart, 1500 ke- - ..__,___...__...___.._ 
Yukarıdan apğıya: 4 - Sultan Ahmet camünin minarele· 
1 - Tasa, battal. 2 - Aaas başı, kan. rinden dördünde üçer, ikisinde ikişer §ere• 

3 - Han, afiyet. 4 - İska, fal, 5 - Ha- fe vardır. Soldan sağa: ile ile ikinciliği almışlarm11- Napolyondan 
J 350 kelime ile bahsedilmiş. Musolini an
cak 350 ve zavallı Creta Carbo da 75 ke

1 - Hastaların yattı~ı yer. 2 - Cet, 
Arabistanda bir hükumet. 3 - Keyfi ye
rinde olmaynn. 4 - Meydan, beyn. 5 -

ile, er. 6 - Ak, cici. 7 - Astar, enek. 5 - Gölge etme başka ihsan İstemem. 

lime ile sonuncu gelmişmit-
8 - Ta, tama'. 9 - Baskı. 10 - Banka, cümlesi (Diyojen) indir. 
ihmal. 1 1 - Aidat. 

r·-------.--------------------------------=:...::============= 
iSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Dün Kadıköy vapurunda bir muallim grupuna rasgel

dim ve istemiyerek onlann konu§malarına kulak misafiri 

oldum. 

içlerinden biri ıuradan buradan, günün meselelerin • ı 
den, harp tehlikesinden, dünyanın gidi,inden bahsetti ve 

bir ara Stalinin adını zikretti. 

Kar§ısında oturan genç bir muallim dütündü, düıündü 
ve sordu. 

·- Sorması ayıp olmuın ama, dedi, fU Stalin kimdir 
Allah aıkına? 

Herkes faşırdı ve muhavere orada kesildi. 
Çocuklarımıza ilim ve irfan Ögreten hoca daha Stali

nin kim olduğunu bilmiyordu. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Futbol Ye Dlplomaat 
Pariste Fransız takımı ile meşhur Üro• 

guay takımı arasındaki maç kavga dö • 
vüşle başladı ve öylece bitti. 

Diplomasi aleminde hayli büyük bir 

1 

. Beğendiniz mi büyük Fransız milletinin 1 
bm.uk vaınnperverlcrini ve onlnnn büyük L""-----------------------------·---------------------------

şöhret kazanan Mösyö Cuani Uruguayın 
hem Paris sefiri, hem de Cemiyeti Akvam 
murahhasıdır. Kendi vatandaşlarının mu " 
vaffakiyetini görmek için o da maça git " 
miş. maç dayak faslı ile başlayınca, hafta• 
yımda kendi oyuncularına itidal tavsiye e~ 
mek üzere yanlarına yaklaşmış, fakat o • 
yuncular kendisini şu sözlerle karşılamış "' 
)ardır. «Burası ;eııil sahadır, yeşil örtülü 
masa değildir. İşimize kanşmal1> 

' alanperverane hareketlerini~ 
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Siyaset Aleminde 

ita/yan 
Havacı lığından 
ibret Almalıyız 

I
• talya hava ioleri müııtcşarı general Val

le geçenlerde bir nutuk söyledi. Bazı 

tabirleri bize yanlu,ı akseden ve bu sebep
le genç bir arkadaşımızın lüzumsuz ve şid
detli neşriyatına sebep olan bu nutukta, 

İtalyalı general dedi ki: 
«- Akdeniz semasının hiç bir parça 

kontrolumuzun dışında kalmış değildir. 
ltalyan hava kuvvetleri bütçesinin müza
keresi sırasında söylenen bu nutkun şu 
parçası da üzerinde dikkatle durulmak la

ıı:ım gelen bir kısımdır.>) 
«- Bütün dünyanın hava hazırlığı yap

tığı şu hürnmalı vaziyette, İtalya, gafil· 

bir halde yakalanmamıştır. ı> 

•* 
Hakikatleri inkar etmeye lüzum yok -

tur. İtalyanın, kuvvetli bir hava ordusu 
teşkili lüzumuna ilk evvel kanaat getirmiş 
milletlerden biri olduğu şüphesizdir. 

Bu maksatla, senelerden beri gençlik 
arasında yapılan kuvvetli ve kesif propa
ganda, İtal)"anın, bugün ihtiyaç duymuı 
plduğu personel kadrosunu kendisine uis
pi bir kolaylık temin etmiotir. 

İtalyanın Habeıistanda giriomiş olduğu 
bıücadclede, hava kuvvetlerinin kendisine 
ııe derece büyük bir yardım yaptığı göz 
.linündedir. Eğer bu kuvvetler olmamıı ol
•a idi, İtalyanın, doğıı Afrika macerasın • 
dan hüsranla ve müzmahil olarak dönmesi, 
timdiye kadar tahakkuk etmiş bir emri va
lti olurdu. Habeş macerasına atılan İtalya, 
'doğu Af rikada yani Somali mıntakasında 
:C25), Eritrede ise (54) hava meyJanı vü
cude getirmiıtir. Bu teşkilat, muazzam 
bir hava ordusunu sinesinde barındırmaia 
~i.fidir. 

İtalyanın büyük bir feragat, ciddi bir 
inzibat ile başarmağa muvaffak oldu~ 
l>u işi, biz, bir örnek olarak almalıyız. Ha
Yalarına hiikim olmayan, olamıyan millet
lerin mahkum olduklarını hadisat her gün 
J>ize gösteriyor. Binaenaleyh, havacılık, 
r.tıkıru, milletin en geniı tabakalarına ka
~ar yaymaya ve Almanyanın yaptığı gibi 
:cıUçan bir millet» haline gelmeye çalııma
Jıyız. Uçmasını öğrenmeyenlerin bu asırda 
~Y haline - Selim Ragıp 

Mülki ve askeri tekaüt 
kanunu 

Ankara 28 (Özel) - Mülki ve 
~ıkeri tekaüd kanununun bazı mad
Clelerini değiftiren kanun layihası 
Pazartesi günü Kamutayda görüıü· 
lccektir. 

Anvers konsolumuz 
vefat etti 

Ankara 28 (Özel) - Anverı 
lconsolumuz Münir İbrahim ve
fat etmittir. Ölüm haberi Brükıel 
ınaalahatgüzarımız tarafından ha
t'İciye vekaletine bildirilmittir. Ce
lıazesi Türkiyeye getirilecektir. 

Almanyanın Bükreş sefirliği 
Ankara 28 (Özel) - Almanya· 

İlın Ankara sefareti müıtetarı Von 
kopriçvos Almanyanın Bükre§ se
firliğine tayin edilmittir. Yakında 
~emleketimizden ayrılacaktır. 

Y unanistanda matem 
Atina, 28 (Huıuıi) - Veni

~elosun cenaze meraıimi dolayısıy
le. dün Atinada resmi matem tutul
bıuı, bankalar, resmi daireler, mek
tepler tatil edilmittir. Kiliselerde 
dini ayinler yapılmııtır. Cenaze me
te.siminde bulunmak üzere Giride 
tiden veliaht hükUmet mümessille
ti ve parti liderleri dönmüşlerdir. 

r okyoda büyük bir yangın 
Tokyo, 28 (A.A.) - Tokyodaki 

((F°ukuıima» sun'i ipek fabrikasında 
tiddetli bir yangın çıkmı§, tesisatın 

iiyük bir kısmı harap olmuttur. 
~ört kiti alevler arasında ölmüt
:lir. iki sen~ evvel tes.iı edilmiı o
'n bu fabrıka, on mılyon yenlik 
~ttmayeli bir sosyete tarafından 
ltlctilmekte idi. Fabrikada iki bin 
'nıele çalışıyordu. 

• 
SON POSTA: 

TELGRAF BABEBLIRİ 
• 
lngiliz -

gene 
konuşmaları Mısır 

çıkmaza girdi! 

-

Mısırlılar İngilizlerin sulh zamanında memleketlerinde 
istemiyorlar asker bulundurmalarını 

Londra, 28 (A.A.) - Kahirede devam etmekte 
olan İngiliz-Mısır müzakeratının bir çıkmaza girdiğini 
Deyli Telegraf gazetesi haber veriyor. Gelecek hafta 
için mutasavver olan umumi toplantı talik edilmiıtir. 

Ayni zamanda Mısırlılar askeri bakımdan temin 
edecekleri bir takım menafie karıı bazı siyasal mahi
yette menafiin de kendilerine temini için uğratmakta
dırlar. 

On parmağında 
On esir 

Sayfa l 

Ren meselesi Habeş işini unutturdu; 

Lokarno muahedesinin Almanya 
tarafından bozulmasile kendi başının der• 
dine düşen Avrupa, artık Afrik.ada Habeş· 
lerin nasıl boğazlandığını düşünmüyor! 

İtalya başvekili Sinyor Musolini, Ro
mada korporasyonlar kongresinde söyle
diği nutukta bu noktayı belirterek: 

Mısırlılar, modem harp ihtimallerinin doğurduğu 

icabatı tanımak istememekte ve İngilterenin, sulh za
manında Mısırda asker bulundurmaksızın memleke
tin müdafaasını temin için her türlü tedabiri alabilece
ğini iddia etmektedirler. 

- Afrikada askerlerimizin fethettikleri 
her karış toprak ebedi surette ana vatana 

ilhak edilmiş sayılmalıdır! 
Tahminlere göre, iki mayısta yapılacak seçimler- Dedi; demek ki şimdi, İtalyanlarla Ha· 

Uzak 
gene 

de, Nahbas paıa partisi olan Wafdistler, ezıcı bir beşler yalnız başlarına karşı karşıyadır. 
müzafferiyet kaazancaklardır. 1 Son günlerde ltalyan~ar !ak~.za .. ırmağı Ü· 

(Mısır - İngiliz konuomaları hakkında 7 ncı sayfamızda zerine yüz on metrelık hır kopru k'9ııdu· 
lar, şimalde Dessi - Gondar hattına kadar 

daha fazla ma1umat bulacaksınız.) 
geniş bir İtalyan istilası bekleniliyor. 

Şarkta vaziyet 
gergiİıleşiyor 

İtalyanlar bu harpte tayyare, tank. top 

Dış Mogolistanda gibi asri ve fenni imha vasıtalarıru kullan~ 
makla beraber Habeşlerin çınl çıplak sim 
siyah vücutlal'lyla gecelerin karanlığına 
bürünerek yaptıkları huruç hareketleriyle 
karşılaşmaktan da kurtulamıyorlar. Bu su• 
retle it göğüs göğüse çarpıpaia binince 

Sovyet Rusya ile anlaşma 
tasdik edildi 

Sovyetler Japonyayı protesto ve bir tebliğ neşrettiler, 
Sovyet gazeteleri şayanı dikkat neşriyat yapıyorlar 

Ulanbator, 28 CA.A.) - Dıt Mo- gözünde hayatın hiç bir değeri kalmamıı 
golistan parlamentosu, memleketin Habeş aslanının korkunç hücumuna çıtkı
istiklalini her vasıtaya müracaat e- rıldım İtalyan askeri elbet te karıı koya-

derek müdafaa etmek yolundaki mıyor. 
Geçende Habeş kumandanı Ras Kusa· 

Japonya ile Rusya arasındaki re içeride Japon ordusuna mensup hükumetin siyaıetini kartılıklı yar- nın böyle bir gece hücumunda bir çok t. 
münasebetlerin ger1ıinlettiğini an· maktul düıen iki kitinin cesedinin dım hususunda Sovyet Rusya ile o- talyan askerlerini esir aldığı bildiriliyordu. 

latan haberler son günlerde sıklat· bulunması, Japon harp techizatının lan anlatmayı tasvip etmittir. İtalyan tayyarelerinin gündüzleri attığı 
mııtır. Hudut hadiıeleri artmııtır. mühimmatın, dolu 27 el bombası- Parlamento hükfunetin milli mü- bombalar, şüphesiz bir çok Habeşin haya-

ık• t f b ·· d b' "b' • • dafaayı kuvvetlendirmek için aldı- tına mal oluyor; fakat geceleri hücum eden 
1 ara u yuz en ırı ırını nın, 85 harp hartuçunun, 1600 bot k 

t t t 
. ik' d 1 k ğı tedbirleri ve hudud hadiselerinin her Habeşin eline geçen esir sayısı ne a· 

pro es 0 e mıı, ı ev et te artı- kovanın bulunmasiyle sabittir.» dardır, dersiniz} Bire on düşer mi} 
lıklı olarak kuvvetlerinin hududu D h S R ik' . tesviyesi hususunda da Mançuko Osmanlı tarihinin meşhur kumandana 

..... . a a sonra ovyet usya ıncı ·ı · · ·1 ·· k l d k' h geçtıgını ıöylemiılerdir. Sovyet b' d ı e gırııı en muza ere er e ı attı Tiryaki Hasan Paşa da harplerde Ras 

R J . • . ır protesto a bulunmuı ve ıon h k t" fık ·· ·· tü' · k .. -k b' k uıya, aponların bu yoldakı ıddı- are e ı muva gormuı r. Kassa gibi düşman üzerıne uçu ar uv, 

asını red ve protesto ebnİf, ve bir günlerde tecavüzlerin arttığını an- vetle saldırıp büyük miktarda esir almak 

tebliğ neırederek: latmııtır. tzvestia bu münasebetle Dünyanın en büyük gemisi ve heybet salmakla şöhret kazanr:ruştı •.. 
diyor ki: Padişah Üçüncü Mehmet. Eğn kalesını 

«Japon askerlerinin Sovyet hu- Southampton, 28 CA.A.) - Qu- fethettikten bir kaç sene sonra o taraflar-
duduna tecavüzleri 8 numaralı hu- «Eğer Japonya, Sovyet Rusya ile en Mary Transatlantiğinin kaburga da düşman hareketleri tekrar baılayınca 
dut itlerinin yanı batında olmuıtur münasebetlerinde haklı bir sulh is- ve omurgasının muayenesi netice- sadrazam İbrahim paşayı ordusuyla birlik

ki, bu, hududun gayri muayyen ol- tiyor ise, yalnız Sovyet • Mançuk sinde b'uralarda hiç bir basar olma- te hududa göndermişti. O saralarda . Bu· 
o d ... l 1 din valiliğinden mazul olarak Peçevı teb-

dugu... hususunda bu defa hiç bı'r ıey hududu üzerinde ve Kanka oo"lu" ı'le ıgı an atı mıttır. . 'h · T" k" H • .. .• ~ • rınde oturan ı tıyar ırya ı asan papya 
iddia dermeyan edilmesine meydan Kora hududu arasında sulhu muha- . Bu buyuk vapur, tezgahtan m· dostları gidip sadrazamı karplamasını söy-

vermiyecektir. Sovyet hududunun f d k b' kl'f b I dıkten ıonra hareket ederken Cly- lediler. 
aza e ece ır te ı te u unma- d 'd 'k" d f k bulu. 

tecavüz edilmit olduğu keyfiyeti l d . e e ı ı e a araya oturmuıtu. Tiryaki paşanın yanında 
ma ı ır. Aynı zamanda Japonya, Bugün muvakkat pervanelerin nan meşhur şair Faizi bu meseleden bab-

de müudeme mahallinde, Sovyet M k M 1 h d d d k ançu o • ongo u u un a i bu yenileriyle değittirilmeıi ameliyesi sederken diyor ki: 
topraklarında ve huduttan 250 met- gu"nkü vaziyetı' de ao'"z t l'd' · «Tiryaki Hasan pa"aya Peçeviden kal· 

o e me ı ır.» yapılmı§, yeni pervanekr geminin " 
---------~_.... ________ .:....._ kıp istikbale gitmesini tavsiye etmiştim. 

Almanlar B J - sür'atini arttıracaktır. paşa. «hen sizin gibi çelebi değilim •erdi.n 
U gar kralı islama elimi kolumu sallayarak gidemem 

Fransız istihkamları üze
rinde uçan pilotlarını 

cezalandırdılar 

Paris, 28 (A.A.) -Alman uçak
larının guya Strasburg'un ve hudut 
boyundaki istihkamların üzerinden 
uçtukları hakkındaki iddia üzerine 
Alman makamları tarafından yapı
lan tahkikat neticesinde, bunların 
ıivil uçaklar olduğu anlaıılmııtır. 

Bu uçaklar gayet alçak uçtukla
rından, Fransız otoriteleri bunların 
numaralarını tesbit edebilmiılerdir. 

bir fırsat zuhur etsin ağalarımın hiç o maz. Eti.bank Metal mu00 du··rıu··g"" u·· ı 
v elçef ve Stançefin idam Ankara 28 (Özel) -Eti bank sa her parmağına bir esir bağlayalım o va· 

kit serdar ile buluşmağa yüzüm olurht ce· 
cezalarını affetti Metal kısmı müdürlüğüne Sümer vahım verdi. Paşa, tiryaki ise 

Sof a 28 (A.A.) - Kral Vel e bankın Keçiborlu kükürt fabrikası de mazanncden bir zat idi. söylediği 
ve St y ' f'' 'd l ç .. f müdürü Şehap tayin edilmİ§tİr. Şe- lakırdı keramet gibi çıktı. Kanije ahaliS: 

ançe ın 1 am ceza arını mu- h k b daima yol kesmek ve rastgeldik.leri yerden 
ebbet k"" ... t h ·1 t · t' ap ya ında Ergani akır madeni urege a vı e MI§ ır. adam kapmak ile meluf bir takım meli.in 

Dış Bakanımız geliyor 
Paris, 28 (A.A.) - Türkiye ha

riciye vekili B. Tevfik Rüttü Aras 
bugün Ankaraya, B. Litvinof ta 
Moskovaya hareket edeceklerdir. 

ltalya petrol alıyor 

civarında bulunan krom madenini olarak gene bir defa da Pornuvar palan-

tetkike gidecektir. Maden çon zen- gasını ynktıklannı biz paoa ile musahabet 

gindir. 

Tersanelerimizde • 
gemı 

inşaab 

Bu malumat Paris elçiliği vasıta- Londra 28 (Hususi) - İtalya deniz 
siyle Alman hükumetine bildiril- nazırı müıtqarı İtalyanın uzun bir 
mit ve suçlu pilotlar Göring tara- zaman için petrol idhaline ihtiyacı 
fından f ddetle cezalandırı~mıtlar~ 

1 
olmadığını ıöylemiıse de Romanya-

dır. dan 37 bin ton petrol alınmıttır. 

Ankara 28 (Özel) - Ekonomi 
bakanlığı Van gölünü iıletmesi için 
icap eden gemileri tııemleket dahi-

linde yaptırmağa karar vermittir. 
T eraanemizde Şirketi Hayriye tara
fından da bir gemi yaptırılmakta

dır. 

ederken ağaları haber verdiler. Hasan pa
şa def' aten: «İşte, çelebi, istikbalin şimdi 
zamanı geldi; cennet istiyen benimle bera• 
her gider; dünyayı kendüye cennet etmek 
isteyen ya burada kalur, ya Serdarı Ekre
min istikbaline koşar, yahut zevki ne ise 
anı icra eder!» dedi; yerinden kalktı, mu• 
tadı üzre bir bendesine kendüyü bir ka· 
lın iple sardırdı; biz de arkasına düştük. 
düşman üzerine ılgar eyledük. 

Paşayı Gazinin mevcut maiyeti kendü
nün yirmi dört gedik ağası ve anların bi
rer ikişer zoboları ile bu fakirin peraken
de bir kaç çukadanndan ve bir de Peçcvi 
şehrinin hareketimizi işiden yirmi kad r 
delikanlılarından ibaret idi. Kanijeliler ı e 
azdan az on bin kişiye baliğ ve eyuce tah
min olunursa andan dahi ziyade idiler. 
Düşmana Drava kurbünde yetiştik. Hn!>An 
paşanın kerameti zahir oldu. Bu bir avuç 
askerle o kadar meliıini ti1rümar f'ttik ki 
her birimiz ellerimizin parmakları adedin
ce onar esir tuttuk, yalnız paşanın esiri yir
mi idi. Latife ederek yanına vardım «sözü· 
nüz çıkmadı, sizin esirler ziyade zühur et
ti. >ı dedim. «Benim ayaklnrım da sizin gİ• 
bi çelebilerin eli kadar gavga eder!n bu
yurdular. Merkum muharebesinde ne ka
dar şeci' ise muhaveresinde de o kadar la
tifeci idi. O kadar cüz' i bir fırka iken her 
L:ri;.:ıiz atımızın ard eyer kayışında on ~iı 
bağlayarak Serdar ordusuna vasıl olduğu• 

- Ne memnun 

bilsen, beybaba?. 
oldum, 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

. . . Bizim mekanımız o

lan İsbakpata yanaın ye
rinde •• 

. . . Şehi· .,ilam kararla-
ımcaya ıı.adar yeni bina 
yaptırm .. yacaklarmıı; bu sa
yede biz de mekansız kal-
mayacağız! 

Hasan Bey - Hiç üzül
me evlat! O plan kararla • 

tıncıya kadar, bütün İstan

bul •ana mekan olacak ha • 
le ıelirl ( Lütlen .aylayı çe11irinizJ 
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• 
ismet lnönünün Afyondaki nutkundan sonra 
• 
lzmir kızları da asker 

Ne kar, ne zarar 
Türk gemi kurtarma 
şirketinin plançosu 

kabul edildi 

Hakkımız Yok Mu? Çivi Tröstü olmak istiyorlar 
KUltUr dlrektörlOQOnde 'Ticaret Odasında Toplanan [Baş tarafı ı inci yüzde] ((- Süngüler baş ucumuzda.. ,.. .. 

dUn 1• ~apılmadı Komisyon Vazı·yeti· Tetkı·k Ankarada olduğu gibi şehrimizde de kerliğin çekici heyecanı, kardeşlerim 
Kültur direktörü T cvfık dün vazi - l be .ı __ ta e arasında JUZ mekteplerinde as - gibi beni de çekiyor .. Ben de asker o-

fesi başına gelmediğinden esbabı mc· Ediyor k J"k d k er ı ersi o utulması için geniş bir lacağım. Benim atacağım bir kursun·, 
salih mü§külata uğramıştır. Tevfik · · 

Türk Gemi Kurtarma Anonim Şir
keti umumi heyeti toplantısı dün ya
pılmi§tır. Toplantıda şirketin serma
yesinin yüzde yetmişine sahip olan 
Maliye Vekaleti namına maliye mü:; -
teşan Faik ve Maliye Vekaleti müfet
tişlerinden Müfit hazır bulunmuşlar -
dır. 

bütün muavinlerine yaptığı bir ta· Çivi fabrikaları b. ] k 
cereyan vardır. belki de bir Türk ulusunun kurşunu 

nın ır eşere çıvı Bı:ı~bakanın söylevleri gazetelerde olacaktır. Şehitlikteki meçhul <::skeri 
mimde kendisinin gelmediği veya bu- fiy tl ··k J 'ki · · · iT 

lunmadı.ğı :zamanlarda kendi namına a arınJ yu se ttı ennı, ınşaat çıktığı gün Göztepedeki Cümhuriyet hatırlıyorum .. Onun Üstün mazhari"' 
hiç bir muamele yapılamıyacağını mevsimi başlarken böyle bir tröst yap- kız enstitüsünün tahrir denıind~ ta- yetini kıskanmamak elimde değil... 

manın doğru bir hareket olmadığını 1 b 1 1 

kat'! surette bildirmiştir, bu yüzden e e er mevzu intihabında serbest hıra- Yalnız bizim bir noksanımız var • 
yazmıştık. Neşriyatımız nazarı dikka- l 1 lz dün öğleden evvel direktör bulunma- :ı mışlardır. Sınıf muallimi yazı .ka - ciyim, elimdeki değnek, önümdeki 
te alınmış ve Ticaret Odası bu işle • 1 l dığından, öileden ıonra da bütün res· gıt arını top adığı zaman talebeler - trampet düşmanla savaşmak için ka "'. 

• d · ı ·b· 'f "d d k m,.~gul olmıya ba~lamı"'tır. Bu j"' ı·çin d k mı aıre erer gı ı maarı ı aresi e a- .,. T T T en e serisinin askerlik ve yurt hah ~ fi değil.. Silah tutmasını, kurşun at f 
palı bulunduğu için hiç bir i~ yapıla - odada bir de komisyon teşkil edilmiş- sine temas ettikleri görülmüştür. masmı bilmiyorum. Düşman yü:ıq 

Şirketin 935 plançosunda ne zarar 
ve ne de kar vardır. 

mamıştır. Kültür direktörünün sıhhi tir. Enstitü beşinci sınıf talebelerinden metre yakınıma geldiği zaman elleri .. · 
bir sebep veya her hangi bir zaruretle ı Çivi fabrikatörleri çivi fiyatlarının S d f 

Planço bila münakaşa kabul edil -
mıştır. Bundan sonra intihaba ge • 
çilmi~ ve meclisi idare azalıklarına 
hazine mümessili Ahmet Nesimi ile, 
hissedarlardan amiral Vasıf Temel se
çilmşilerdir. 

makamına gelememesi tabiidir. Tabii bugün.ku·· haddı"nı"n no m 1 ld -
aa etin vazi esinde şu cümleler göze min titrememesi için atmasını öğren• 

r a 0 ugunu, çarpmaktadır: meliyı·m .. Vurmayan vurulur .. Biz~ 
olmıyan cihet kendisi gelmedikçe mu- ortada ihtikar vaz· t' b 1 d -

ıye 1 u unma ıgını «- Asker olmak, silah kullanmak askerlik dersi isteriz. Havacılık dersi. 
amelelerin ikmal edilmemesi hakkın - söylemekte ve: 
daki emirdir ki biz buna hayret ettik. E ve akın yapmak için yarablan Türk isteriz, zehirli gaz dersi isteriz .. n 

- vvelce aramızda meşru adde - erkeg-inin gög-sünü saran mi'>iltıiz he - Adnan Bil aef 
Her yerde müdür olmayınca mua • dilemeyecek bir rekabet vardı. Bu re- e-

Mürakip Cemil Behçet de mürakip
J.iğe ayrılmıştır. 

vinleri müdür salahiyetı1e işleri tedvir yecanı ben, şenlik günlerin&! kapımız 
etmektedirler. Maarifte de böyle olma- icabetle çivi fiyatları 0 kadar düştü ki önünden asker bölükleri geçerken çok 
ıı icap eder. Bu yaolıılık düzeltilmeli- zararımız tahammül edilmez bir had- iyi duyuyorum. 

dir, diyoruz. de geldi. Nihayet bugünkü anlaşmayı Türküm, ben de gururlu Türk nes· 
Hakkımız Yok Ma? yapmak zarureti hasıl oldu. Bugunkü linin çocuğuyum .. Ancak ne kadar a-

--------------- fiyatlar normaldir. Avrupadan da çi· cıklı bir tesadüf ki erkek değilim .. Bu 

Bulgaristandan alınan 
damızlıklar 

Bulgaristandan satın alınan damiz ,. 
lık 120 genç boğa ile 20 cins inek ya• 
kında İstanbula getirilecektir. Bunla(

1 

f stanbul ile mülhakatındaki köylr.re 

Türk Gemi kurtarma şirketi 935 
senesi zarfında 5 Türk ve 5 de ecnebi 
vapurunu kurtarmış ve gene 4 Türk 
ve 1 ecnebi vapuruna yardım etmiş -
tir • 

Şarlo lstanbula vi getirilse burada ancak 14 kuruş on noksanım beni orduda vazife almak -
paradan satılabilecektir ki biz de ayni tan menedemiyecek. Yurdum ve yur-

Gelecek mı•? fiyatla aabyoruz, demektedirler. d ··ı . l t hl'k . dağıtılacaktır. 
B k 

. b' _ _. u saran mu evazı sınır ar e ı e ~a- ------
u no taı nazar ızce dogru degıl- . .. . ben d k 1 - 23 yılda denı"zden 5277 

Osküdardaki metrOk kuyular 
. retı gosterınce e as er o acagım, 

Komik Şarlonun evleneceği kızla dır. Avrupadan gelen çıvı oldukça silah kullanacağım yaralanacak ve ı'nsan çıkarıldı 
Jstanbula geleceği ve düg-ünlerinin bu- yüksek bir gümrük resmine tabidir. - B' .. .. 

Y 
. 

1
. yara saracagım.... u arzumun onune 

Karadenizdeki tahlisiye teşkilati Üıküdar belediyesi boş arsalardaki 
bütün kuyuların sahipleri tarafından 
kapatılmasını, 15 gün zarfında kapa -
tılınıyan kuyuların belediye tarafından 
doldurulacağını alakadarlara tebliğ 
etmiştir. 

rada yapılacağı hakkındaki haber üze- anı yer ı çivi için gümrük himayesi h · · d 1 l b'l" '\ 
angı ıra e enge o a ı ırrn 

rine tahkikat yaptık. vardır. Bunun için yerli çivinin Avru- N "h H f "f · <l . . . ezı e ı zının vazı esın e 
Şarlonun sahiplerinden olduğu Ü - pa çıvısıne nisbctle kilo başına 2 ~ 3 satırlar vardır: 

de şu tarafından 1911 yılından 1934 yıll 
sonuna kadar denizden 5277 kişi kur• 

nited Artistin lstanbul acentesi böy - kuru~ ucuza satılması lazımdır. Çivi - «- Bütün Türk kızlan bu 
le bir şey olmadığını söyleyerek dedi cilerin söyledikleri ile de nef?İyatımız 

işarete tarılmıştır. 

Müze idareleri 
Seyyah acentele
rinden ıikagetçi 

ki: teeyyüt etmektedir. 
koşmak için fırsat bekliyeceğiz. 

Çocuktum ben... Miskin saltanat 
<(- Eğer patron lstanbula gelecek 'T' k l k idaresinden Cümhuriyete giden yol ü-

olsaydı, telgrafla bana haber vermesi .1 av u ç u u zerinde yurdum için, toprağım için sa-
lazım gelirdi. Bize bu hususta hiç bir Enstı•tu••su•• vaşan erlerin uykusuz, at üstünde, A-
malumt verilmemi§tir. nadolu ovalarını aştıklannı hatırlıyo -

Evleneceği hakkındaki haber doğru- cı•VCl•.,., aafıyor rum. Daha gözümü açarken. hayatı 
dur .. Esasen Şarlo yaşayışında ve mes- "' tanımazken kulaklanmı 5aran bomba, 

Vapur acentelerinin fazla masraf • leğinde bazı değişiklikler yapmıya ka- Vilayetin Halkalı Ziraat Mektebin- mermi sesleri babam için, kardeşim 
tan kaçınmak maksadiyle ~ehrimize rar vermiştir. deki tavukçuluk enstitüsü lstanbulda için yakın olur da, neden benim yakı-
gelen seyyahlara bütün müzeleri gez- Şarlo ilk İ.f olarak. filmlerinde gör- cins ve yumurtlayrcı tavukların çoğal- nım olmasınlar .. Egenin zengin mah
dirmedilderi anlaşılmıştır. Seyyahlar düğümüz ve kahkahalarla güldüğü - ması için çıkardığı horozlan geçen ae- sul tarlalarını B§arak kağnılarile cephe
bütün müzelerimizi gezerlersc bütün müz tipini, kıyafetini değiftİrecek, ne köylülere dağıtmıştı. Bu sene de ye cephane taşıyan ihtiyar, yetmişlik 
milli eserlerimizi görmüş olacaklar • bundan sonra da ya rejisörlük yapa - civciv dağıtmaya başlamwtır. Üç ay- Türk anası benden daha mı genç .. Ben 
dır. cak, ve yahut da yeni bir tip araya - lık cins civcivler 25, altı aylık cins onun kadar, köyümün faziletli anası 

Gelen seyyahlara latanbulda en çok cak ve bulacaktır.» civcivler 50 ve daha büyükleri 75 kuru- kadar yurduma faydalanamaz mı-
Bizans eserleri gösterilmektedir. f8 satılmaktadır. yım .. Biz de askerlik deni isteriz .. 

Seyyah lanı T opkapı sarayında da B • b kk / Biz de zehirli gazlara brfl korunma 
sadece harem daireleri gezdirilmekte- ır a a Haydarpaşada bir tramvay tedbirlerini öğrenmek isteri. Ev ida -
dir. Asıl eski kıymetli Türk hatırala _ V resi kadar, biçki ve dikiş kadar ondan 
riyle dolu olan hazine kısmı ile Aske- A.OmŞUSUnU yoldan çıktı da faydalanmak zamanlarımız gel -

ri müze, Eski Türk ve İslam müzele - d Dün Üsküdar la - Kadıköy arasında miştir · » 
rine ise hiç uğratılmamaktadırlar. VUT U iıJliyen tramvaylardan biri intaniye lncilanın vazifesinde ~u yazılıdır 

Bazı müze müdürleri belediyeye K .. -kt N 
1
. h ahall . hastanesi önündeki kaviste yoldan «- Tarih öğretmenimiz anlattı: 

aragumru e es 1f8 m esın- k 1 T 'h k" T'' k kız · k ~ · · müracaat ederek acentelerin bu hare - d 14 l d t H t" . çıkmış, hat yarım saat kapalı a rruştır. arı te ı ur ı, esır er egını 
e numara ı ev e o uran a ıceyı d"" d k k · · 

ketı.nden ııikiyet etmişlerdir. Biliti • y t b" b k t uşman an urtanna ıçın sava~mış, 
T komşusu bakkal Mehmet bıçakla arım saa sonra ır aş a ramvay 

Zam Türk C8Crlerini göstermiyen a - İ ba d · ) t k y la k mukabil esir almı~··· Sonra erkeğini muhtelif yerlerinden yaralamıştır d- ara sının yar ımıy e e rar o o -
C,•nteler tesbit edilmektedir. ı k · 1 w ı..~Dl t esirleriyle değifmiş, hu suretle onu c-"" diaya bakılırsa Mehmet aarho~ bir nu ara ış emege UOfi' amış ır. 

T saretten kurtarmış .. B~ Türk kızlan 
Bir Surye heyeti halde Haticenin evine girmif, müna- bütün dünyanın kızlan gibi giyiniriz. 

sebctsiz tekliflerde bulunmuş, fakat Otobüsçülerin bir müracaatı Barış zamanında onlar gibi düşünür. 
şehrimizden geçti layık olduğu cevabı alınca hiddetlene- Sultanahmetle Rami arasında işli _ çalışır ve vakitlerimizi öldürürüz .. 

Suriye hükumetinin Fransa hükii - rek kadını ~ört, bq, yerinden bıçakJa- yen otobüs sahipleri dün belediyeye Yurdum beni çağırdığı zaman. de -
meti ile yapacağı yeni muahede mü - 1 mıştır. Hatıce hastaneye kaldırı~mış, baş vurarak Bakırköy otobüsleri gibi• ğişmesi gereken yalnız arkamdaki el
zakerelerinde bulunmak üzere Suri - su~lu yakaJanmı~, hak.kında takıbata kendilerine de Sirkeciye kadar gelme· bisedir. Kafamdaki ideal, yurt sevgi-
ye ~atanperverlerinden Haşim Atasi- başlanmıştır. lerine müsaade edilmesini istemişler _ si ,yurt heyecanı beni erkeğim kadar, 
nin riyasetinde bir heyet Adana yoliy· d" tanıdıklarım kadar büyük bir hızla sı-
]e ~rimize ıeJmif ve Parise gitmiş - Düşüp yaralananlar ır. nırımda silah kullanmağa yollama -Belediye otobüsçülerin bu müraca -
tir. atini tetkik etmektedir. ğa kafidir. Benim noksanım yoktur. 

Bu heyette Cemil Merdem, Faris Fenerde Avcıbcy mahalleainde Sa- Bir uHolivut Görlü» değilim. Kafam 
Huri, Sadullah Caberi, Emir Mustafa lamonun 11 aylık çocuku İlyayı anne· -··- · .. --................. ·--·-····- -·-- aydın, heyecanım üstündür. Elbet te 
Şahap, Eclmon Hını aza olarak bulun- ıi pencereye bırakıp dışarı çıkmış, 11- r asker o1acağım, vuracağım ve vurula-
maktadırlar. ya pencereden 4 metre aşağıdaki so • NöbefÇİ cağım.» 

lnkılAp kütüphanesi 
Beyazıt medresesinde kurulan in .. 

kılap kütüphanesindeki kitapların tas• 
nifine devam edilmektedir. Yeniden 

yardımcı memurlar alınmıştır. Kütü?" 
hane için kıymetli bir çok şark ve garP. 
eserleri tedarik edilmiştir. Kütüphane .. 
nin bu yaz okuyuculara açılması içil\ 
çalışılmaktadır. --- -
Almanya elma ve portakal ahyor 

Bir Alman firması lstanbuldan ye .. 
niden 850 sandık elma 500 sandı1' 
portakal alarak Almanyaya gönder • 

miştir . __ ...................................................... .. 
Tepebaşı Şehir 

Tiyatrosunda 
Bugtln 

gOndüz saat 1 ı de 

FAUST 
gündQz saat 15 de, 
akşam saat 20 de 

BUyUk operet 
D ELi D OLU 

Beyoğlu Fransız 
Tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Gündüz 16 da 
akşam 20,45 le 

Şi RiN 
T EYZE 
Yarın alqam 

Veda gecesi 

Model getirmek üzere Avrupaya 
sitmiı olan 

Kadın Terzi ve Şapkacısı 

NEBAHAT 
Nisanın ikisinde latanbula dönecektir. 

Talu.im Şark apartımaıu Heyete Naim Antaki sekreter ve kağa dü~erek ağır surette yaralanmış- Beşinci sınıftan, Türkan da duygu-
erkanıharplerden Ahmet Lahkam da tır. Çocuk Balat hastanesine kaldırıl- Eczane/er lannı ~öyle anlatmaktadır: c 

a~~m~~~~~i~~~mışt~ & ~~~~~~~~: ~~~~~~~~===~ı~====K=============~ 
Telefon: 41365 

tedir. * Beyoğlu Yqil sokak 28 numara- Beyoilu: (Galatasaray, V4ıhkopulo). Bu hafta P E Sinemasında 
"'-·--··--·---·-- da oturan Rus mültecilerinden Boris <:ı"•li.· ( A-ım) . Galata: (Hilal). Samat- 2 bQyUk ve gtızel film birden görmek fırsatından istifade ediniz. 
muz zaman asikiri i•lam ferahlannın ıifi· ~ v .MA r:-ı.. gece sarh~ bir halde merdivenden ya·. (L"-ofilos). Balcırköy: (Hilal) . Senenin en egwlenceli ve en şen filmi 
detinclen adeta mest oldular. Serdarı ı:.a l;.I' 

r~m İbrahim pap, Tiryaki Hasan pıı§anır: düşmüş muhtelif yerlerinden yarala - BC§iktaı: (Nail). Sanyer: (Osman). 1 • B R O AD VAY MEL OD Y 19 3 6 
böyle aklın haricinde bir muzafferiyeti kr· narak hastaneye kaldırılmıf1lır. Büyükada: (Halk) . Heyb~li: (Tanaş). Dünyanın yeni yıldın : ELEANOR Powell 
mile ile geli~i isli.mın galebesine fali h'°" * Fındıklıda Canfeda sokağında 8 Hasköy: (Halk). Kasımpap : (Mer - • • 
yır addederek gazii müşarünileyhi her ; yaşında Nahide bakkala giderken a- kez). Şehremini: (Hamdi). Üsküdar: 2 • BEYAZ G OM LE K L i LE R 
finde kendwıuna müatevan hils ittihaz ey yağı kayarak düşmü~, ba~ından ağır (Ahmediye) . Şehudı,-:l;uışı: (Asaf). G ö N O L A C } S J 
ledi. • surette yaralanmıştır. Kadıköy: (Faik İskender, Namık) . Ka-

Ne buyurulur) On bin kişiye karvı YÜ'-" * Taksimde Ankara apartımanın _ ragümrük: (Arif). Akı<arny: (Ziya Nu-
lr.işil Sonra da her kahrı:ımanın on parma• da oturan ?O yaşında bir madam kili- ri) . Fener: (Emilyadi) .Beyazıt: (Sıt -
ğında on esir... seden çıkarken merdivenden yuvar - kı). Eminönü: (Beşir Kemal). Alem -

Raa Kasııarun Tiryaki Hasan Paşay- l dar: (Eşref Ne;et). Küçükpaz.ar: (Hik-
hetnlatmaııı italyanların pek lehine görür· lanmış, muhtelif yerlerinden yara an- met Cemil) . 
müyor. mış, hastaneye kaldırılmıştır. L----..;..----------

KLARK G ABLE ve MYRNA LOY'ın 

şaheserleri Fransızca sözlü emsalsiz film 
S u varede: 8.20 her i ki fUm birden 

Mntırwlrr: 2 ve 5,10 da, Broadvay Mclod)' 3,45 ve 6.fö de Beyaz GOmlekliler 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Karamanda 

Elektrik İstihsalinde Kul
lanılan Su Arkı Bozuldu 

Azılı Kurtlar 
Muşta Sahiplerinin Elinden 

3 Koyun Aldılar 

Müreftede Petrol Arama 
Hazırlıkları Başladı 

Hükumet Amerikan Şirketinin Metruk 
Sondaj Tesisatını Satın Aldı 

Mürelte sahillerinden bir görünÜf oe h ükiimetin aatın aldığı aondaj te•i•atı 

Mürefte (Özel) - Bir kaç sene ev- meşgul olmaktadırlar. Burada petrol 
vel petrol aramak maksadile buraya arama sondajları yapılacaktır. Mühen
Amerikah bir şirket gelmişti. O zaman disler sondaj yerlerini tesbit etmeğe 
epeyce masraf ederek mühim sondaj başlamışlardır. Mevcut tesisata ilave 
tesisatı vücude getirmiş, fakat her n~- edilecek en son sistem arama maki -
dense bir zaman sonra faaliyetini tatıl 1 .1 b' .k. b d 1 
d k b 

. t . . O ne en e ır ı ı a sonra ura a petro 
e ere u ış en vaz geçmıştı. za - ~ I ... 
mandanberi atıl bir halde kalan bu te· aramaga başlanacaktır. ktısat Veka-
sisatı şimdi hükumet satın almıştır. leti bu işde petrol mütehassıslarımız -
lktısat Vekaletinin buraya gönderdiği dan istifade edecek ve bu büyük iş 
mühendisler geceli gündüzlü çalışa - tamamile Türk işçisi ve Türk müte -
rak makinelerin teferrüatı üzerinde hassısları tarafından başarılacaktır. ·-Elazizden Haberler 

Elaziz (Özel) - Orta okul müdü
rü Ziya ile yalvaç orta okul direktörü 
Hurşid becayiş edilmişlerdir. 

Burada bir şoförler cemiyeti teşkil e
dilmiş, faaliyete geçmiştir. Bu cemiyet 
Elazizde ilk teşekkül eden esnaf cemi
yetidir. Başkanlığa makinist Lütfü se
çilmiştir. 

Yozgatm Yeni Bütçesi 
Yozgat• (Özel) - Umumi meclis 

1936 bütçesinin müzakeresini ikmal 
etmi§ ve içtimalarına nihayet vermiş
tir. Vilayetin 1936 bütçesi 400 bin li
radır. Yol vergisi dört lira olarak ka -
bul edilmiştir. Yozgattan Yusuf Koç 
Sürgündan Kadir, Madenden Saim, 
Boğazliyandan Mehmet daimi encü -
men azalıklarma seçilmişlerdir. 

Türk- Alman 
Ticaret vaziyeti 
lzmir, 28 (Son Posta) - 9:-m mah

sul yılı ticaret plançosu, köylü ve 
tüccar namına verimli bir netice ile 
kapanırken Türk - Alman iktısadi mü
nasebetleri de gittikçe inkişaf ctmekM 
tedir. 

Bu inkişaf Türk ve Alman iktısat 
elemanlarının karşılıklı sempatilerile 
kendini göstermiş ve iki memleket 
kontenjanları hazırlanırken en geniş 
hisseler karşılıklı olarak ayrılmıştır. 

Haziranda başlıyan ihracat mevsi
mi başından birinci kanunun son haf
taruoa kadar lzmir limanından yapı
lan 33, 14-1, 156 liralık ihracatın 2 l 
milyon liralık kısmı Almanyaya gön
derilmiştir. 

ihraç mahsullerimizin yüzde 64 ü -
nü alan Almanya bize ayni derecede 
geniş mikyasta mal satarak arada bir 
nisbet kurulmasını temin etmiştir. 

Fakat satın alacağımız sanayi mad
deleri için Almanyayı tercih etmemiz, 
tabii bir netice olarak bize lngiliz ve 
Fransız piyasalarını ihmal ettirmiş; 
bu yüzden lngiltere, Fransa ve Ame
rika ya yaptığımız ihracat gerilemi,ş -
tir. 

İnebolu vapuru 
faciası 

iddianame suçlulara 
tebliğ edildi 

Yeni teşkil edilen T anceli vilayeti 
için 120 memur alınacaktır. Şimdiden 
bunun için 700 istekli vardır, bunlar 
mart sonunda imtihan edileceklerdir. 

lzmir, 28 (Son Posta) - lnebolu 
vapuru faciası tahkikatı son safhada
dır. lnebolu .vapurunun batması mü • 
nasebetile müddiumumUik iddianame
sinde suçlu gösterilenler arasında De
nizyolları işletme idaresi 'eflerinden 
Bay Zekeriya da vardır. Bu zatın, 

Türk ceza kanununun 240 ıncı mad· 
desi mucibince «vazifesini suiistimal»· 

Elaziz - Harput Yolu den mahkemeye aevki istenmiştir. Bu 
Elaziz (Özel) - Yeni açılan Har - madde üç aydan üç yıla kadar hapis 

Karaman (Özel) - Elektrik istih -
sal cihazını tahrik eden şelaleyi mey -
dana getiren su arkı çatlamı tır. Bunun 
için şelale zayıflamış, cihaz işleyeme -
miştir. Arkın tamirine başlanmıştır. 
Bu tamirin bir ay devam edeceği ve 
bu müddet zarfında şehrin kısmen 
ışıksız kalacağı söylenmektedir. 

Diğer taraftan belediye elektrik 
santralını yeni bir makine ilavesilc 
takviyeye ve tesisatı yenilemeye ka -
rar vermiştir. -------

Taşköprii Adliyesinde Teftiş 
Taşköprü {Özel) -Adliye müfet

tişliği tarafından kazamız adliyesinde 
teftişler yapılmaktadır. Başkatip Hay
ı i ile asliye hukuk katibi Faik görülen 
lüzum üzerine açığa çıkarılmıştır. Hay
rinin para açığı bulunduğu söylenmek
tedir. 

Yalvaçta Debagat Fabrikası 
Yalvaç {Özel) - Burada 16 bin li

ra sarfile bir debagat fabrikası inşa 

edilmişti. Fakat bugün işlememekte • 
dir. Bir kaç aylık çalışmadan sonra fa
aliyetini tatil etmiştir. Bu fabrikaya 
Sümer Bankın da ortak olduğu söylen
mektedir. Faaliyete geçirilmesi Yalvaç 
için sınai ve iktisadi bakımdan çok 
faydalı olacaktır. -------

Yeni Tokat valisi 
Tokat, 28 {Özel) - Tokata tayin 

edilen Diyarıbekir valisi Faiz gelmiş, 
vazifesine başlamışbr. 

Muş (Özel) - Alvarinç köyünden 

Ahmet iki arkadaşı ile şehre b~ ta -

ne koyun götürürken kasabaya iki ki

lometre mesafedeki Aktaşlar altında 

G kurtun hücumuna uğramışlardır. 

Köylülerin bütün mücadelelerine 
rağmen kurtlar koyunlardan ikisini 

yaralamışlar, üç tanesini de alıp ka
çırmışlardır. 

Kızılcahamam Pazan 
Kızılcahamam {Özel) - Bir ) ıl 

evveline kadar burada pazar kurulmaz· 

dı. Merhum Dilaverin kaymakamlığı 

zamanında haftada bir dda olmak ü

zere burada da bir pazar tesis edilnıi , 
kasaba ve köylülerin en mühim ihtiya

cı karşılanmıştı. Bu pazar gün geçtik

çe inkişaf etmektedir. Pazara Çamlıde

re, Giiven, Çeltekçi ve Pazar nahiye

lerinde kurulan pazarlara iştirak eden 

bütün esnaf gelmekte, bunlar hem 

mal almakta, hem de, mal satmakta· 
dırlar. · 

Kırkagaçta Müsamere 
Kırkağaç {Özel) - Gençler birliği 

iki gece birbiri üstüne bir müsamere 

vermişler, Reşat Nurinin Taş Parçası 

adlı eserini temsil etmişlerdir. Gençler 

müsamerelerinde muvaffak olmuşlar
dır. 

Merzif onda Sevindirilen Çocuklar 

put Halkevi başkanlığına muallim Ne- cezasını müstelzimdir. 
Kütahyada Atatürk Bulvarı cip seçilmiş, evin üç aylık bütçesi 600 Vapur süvarisi Mehmet Ali ile üçün-
Kütahya (Özel) - Şehirle istas· lira olarak kabul edilmiştir. cü kaptan Rami ve birinci, ikinci çark- .Merzilonda aeoindirilen ~oculdar 

yon arasında yapılan Atatürk Bulvarı- Harputla Elaziz arasındaki 4 kilo - çı ba~ıılara iddianame tebliğ edilmiş - Merzifon (Özel) - Çocuk Esirgeme Kurumu mekteplerde okuyan kim-
na Akasya ağaçları dikilmiştir. Yolun metroluk yolun tamirine başlanılmı§- tir. Henüz itiraz eden olmamı_ştır. sesiz yavrulara elbise, ayakkabı ve kasket vermiş, bir çok çocuğu sevindir
nihayetindeki ağaçlık daha da bir park tır. Bu yol Pertek, Hozat ve Ovacık Bay Zekeriyaya da bugünlerde tebli- miştir. Çocuklara verilen elbiseler mekteplerinin kabul ettiği formaya göre 
haline getirilecektir. kasabalarına kadar gitmektedir,.. gat yapılacaktır. yaptırılmıştır. Resimde giydirilen çocuklar görülmektedir. m::.11. G ~!!!::""'~~'='=~---=~k"'"'i"'=le~n......;k~o-rd~e~l-a-yı~k=es=e=-r"='k=e"=n=b=-ir-d-e..,.n,...d-=e=n=i=z=ı:--k.:;.aç~y:':"e...,r::-:in=-d-=e~d=u'F~m=a~d~a=n==çal~a~n~a=la~y~.~d~e-~a~n~la=t=t~ı :~=~~~=-!!!!!!!!~====!!!"!:z::sıs=~~~=-
~ • ve hava birbirine karıştı. Akdeniz u- niz ve gençler mızıkasına dinlemek - Şimendifer Kasabaya geldi. Ya· 

. ~ fukları çalkandı. için sokaklara dökülmüşlerdi. rın rıhtım açılıyor, Türk filosu liman· 
------- Tayyare motörlerinin uğultusu harp Bu herdem bahar kıyılarda gece ol- da tayyareler gelecek. Başbakan, me-

K E R V A N Y U.. R u·· y o R gemilerinin ejderha düdüklerine ka - dukça soğuk olmasına rağmen kimse buslar, Ankaradan bir çok büyükler 
rıştı. Sonra binlerce ağız cümhuriyet evine girmek bu sıcak bayram bava - hepsi geldiler. 
marşını okumağa başladı. sından mahrum kalmak istemiyordu. Ve ilave etti: 

Antalya tarihinde böyle bir gün ya- * - Gelenler içinde kadın meb'us ta - BüThan Cahil -96- 29 -3·369 

Antalyanın saatlerce uzayan yeşil 
portakal bahçeleri arasında beliren 
fık, sevimli villalar bu güzel kıyılarda 
veni bir yaşayışın başladığını gösteri
vordu. Kömür ve benzin kokusu, de
tnir ve motör sesi bu ıssız yeşil dağları 
da sarmıştı. 

Bu mıntaka denizi, bahçeleri ve 
çam ormanlariyle dünyanın en tabii 
güzelliklerini toplayan bir cennetti. 

Ve Türk inkılapçılarının kurtarıcı 
ve yapıcı eli nihayet buraya da uzan
mı:;ı. tabiatın güzelliğine medeniyetin 
yaşatıcı eserlerini katmıştı. 

Halk gözlerinin önünde yerden fış
kırır gibi yükselen yeni yeni binaları, 
yo1ları, rıhtımları, ağaçları, parkları 
gördükçe masal gibi dinlediği mede
niyetin ne olduğunu anlıyordu. 

O gün halk hep deniz kıyısına dö
külmüştü. 

Donanmış harp gemileri etrafında 
yüzlerce sandal dolaşıyor, halk ken -
di gemilerini gezip dolaşıyor. Türk de
nizcileri meraklı halka gemilerinin 
müthiş toplarını gösteriyor, onlara de
niz muharebeleri üstüne malumat ve
riyorlardı. 

Rıhtımın üzerinde insan dalgaları 
bynafıyordıt 

Tam bu sırada berrak gökyüzün- şamış değildi. Üç gündenberi kasabanın en tenha var. Hani ıŞU vilayet Avrupaya &Ön -
den önce uğultu halinde duyulan mo- Türk ~ilahlatı, Türk torpitoları, semtlerine bile bir düğün bayram se - derrnişti. Gümrükcünün kızı. 
tör sesleriyle beraber üç hava filosu- Türk bombardıman tayyareleri Türk vinci getiren şenlikler hızını almamış- Hatip hatırladı; 
nun indiği görüldü. bilgicinin ve Türk işçisinin k~rdu~u e· tı. - Gülten mi~ 

Halk çılgın gibi bağrıyordu: serlerin en çetin bir bekçisi olduğunu Kaç yıldır evinden dışarı adımını - Ta kendisit Görsen ne bilgiç ol-
- Yaşasın tayyarelerimiz! anlatmak ister gibi bugünkü demiryo- atmıyan, son günlerde artık yağı tü • muş. Hükumet konağında öyle laflar 

Hava filosu tam zamanında kasa- lu ve liman bayrama iştirak ediyorlar- kenmiş bir kandil gibi gözlerinin ışığı söyledi ki alkışlamayan kalmadı .. Biz 
ha üstüne inmişti. dı. sönen, ilikleri kuruyan hatip Ak Os- de şimdi alaya gidiyoruz. Bir fCY is -

On beş Türk tayyaresi çok usta- Göğüsleri dünyaya nam salan cet- man son bir gayretle yukarı odaya çı- tersen bizimkine haber yolla. Dükkan 
lıldı rpanevralarla biribirleriyle olan a- leri gibi zafer ve kuvv~t neş'esi ile he- kıp caddeyi gören kn,,e penceresi önü· kapalı ama evden verir. Haydi hoşça 
ralıldarını bozmadan kalabalık üstün- yecanlanan bu binlerce halk durma - ne yerleşebilmişti. kal hocam 1 
den manevralar yaparak alçaldılar. dan haykırıyor, büyüklerini alkı*lı - Adam akıllı dermandan kesilmişti · Bayramlık elbiselerini giyen Nuri 

Türk deniz, kara ve hava kuvvetle- yordu. artık. . bir mektepli çevikliği ile merdiven -
ri halkın yırtıcı, çıldırtıcı alkışları ara- Deniz eğlenceleri akşama kadar sür- Karısı koltuğuna girmedikçe yürü- leri atladı. Sokağa fırladı. 
sında selamlaştılar. Afağıdan yükse- dü. yemiyordu. Bu haberler hatibi büsbütün şaşırt-
len alkışlara yukarıdan atılan penbe, Gece kasaba bir gelin odası gibi Kasabada neler oluyordu. mıştı. 
mavi kağıtlar cevap verdiler. donanmıştı. Her evin penceresi, kapısı bayrak - Halkın bu heyecanına mana vere • 

Halk alçaktan uçarken atılan bu Park gazinosunda bir ziyafet veril- la donanmıştı. Caddelerde sokaklarda miyordu. 
demet demet çiçeğe benziyen kağıtları di. insanlar kaynaşıyor, asker geçiyor. Ne olmuştu sankil 
kapışmak için birbirine ~riyordu. Ka- Yüzlerce yıl bir mezar sükuneti Mızıka sesleri sabahlara kadar devam Geçen yıl belediyenin emrile pence-
panlar hemen açıyor ve yüksek sesle içinde pranga hayatı geçiren kasaba ediyordu. ıelerden kafesler kaldırılalı beri i.ist 
okuyorlardı: bir anda zincirlerinden kurtulmuş gibi Marş okuyan yüzlerce mektepli ve kata çıkmaz olmuştu. Şimdi perdenin 

- Türk hava filosundan denizci hürriyete, havaya, saadete atılmıştı. binlerce halk coşkun bir sel halinde aralığından dışarısını büsbütün başka 
kardeşlerine selam. Karaya çıkan Türk denizcilerinin et - sokaklardan taşıyor, kaynaşıyordu. görüyordu. 

- Türk, tarih yapan milletlerin ba- rafında toplanan gençler onlara ne ik- Ne vardı. Ana caddenin pencereden görünen 
şındadır. ram edeceklerini bilmiyor. Çocuklar Ne oluyordu. parçası tamamile deği,şmişti. 

- Türk çocuğu. Cümhuriyet se - bile kucak, kucak portakal, muz taşı - Komşusu bakkal Nuriyi çağırttı. Cadde dört misli ge işlemiş, Tam 
nindir. yorlardı. Gece evinden çıkmayan ka- Sordu. karşısında, eskiden harap bir sebil o • 

Bu vecizelerden bir çoklarını halk dınlar bile gündüz gibi ışıldıyan sokak- Esnafın tertip ettiği alaya katışmak lan yere büyük bir heykel dikilmişti. 
ezberliyordular. Ba,bakan rıhtıma çe- lan, meydanları görmek, kasabanın bir için acele eden bakkal Nuri ayak üstü (Arkası var) 
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İrlandada siyasi 
bir cinayet oldu 

Mart 29 

Amerikada haydutluk 
yapan milyoner kızı Meçhul bir şahıs tanınmış 

lrmanın yakalanması bütün Amerikayı hayrete düşürdü. bir amiralı evinde öldürdü Yarınki harp nasıl olacak? 
Güzel kız 38 katil ve 50 hırsızlıktan suçlu 

Nevyorktan yazılıyor: J ---~----~-

tngilterede uzun zamandan beri gö- 'İngilizlerin maruf askeri muharriri " fen ilerledikçe 
rülmiyen siyasi bir cinayet olmu~tur. • l il h } d I •• l d• 
İngilizlerin maruf Vice-Amirallerinden amıra ve genera ann esap an a at ust o uyor,, ıyor 

Nevyorkta yoni bir gangıter yaka- l 
landı. Bu gangster 3 huauıt hizmetçi- · 
ai, iki toförü, 13 Ufalı, 3 mUrebbiye-I 
ıi, sayısız villaları, apartımanları olan 
bir kızdır. M09Jıur milyonerin kıı:ı aü
zel lrma. 

Somerville İrlandadaki villasında ka
rısiyle beraber otururken katledilmiş~ 

' . 
tır. 

Zabıtanın ÇoelJam çetesinin en fa- ı 
al azası olarak yakaladığı bu güzel mil
yarder kız :i8 katil. 50 hırsızlık ve tren 
soymak cürmünden suçludur. 

Çok eyi tahsil görmüş, çon zengin, 
çok güzel ve çok ağır başlı olan lrma- j 
nın bir gangster oluşu, Ço. Allanın 
haydutluk aleti vaziyetinde bulunuşu 

herkesi hayrete düşürmüştür. 

* İrma bundan iki sene evvel bir ge-
ce yarısı kendi kullandığı otomobille 
Nevyork civarındaki muhteşem villa· 
sına giderken otomobili birdenbire bir 
kavis yaparak durmuş ve dehşetli bir 
aarsıntı ile lrma içinden dışarı fırla
mıştır. 

Bir müddet sonra kendine geldiği 
zaman otomobilin tamir edilmez bir 
halde bozulduğunu görmüş, vilJaya 
da daha pek uzun bir mesafe olduğu 
için eline tabancasını alıp beklemeğe 
başlamıştır. 

Bir müddet sonra pek muhteşem 
bir otomobil gelmekte olduğunu gör
müıı, bu otomobilden yardım istemeğe 
hazırlanmış ve otomobil durduğu za
man içinden pek şık bir genç çıkmış, 
asilane bir hareke~le: 

- Tenezzül ederseniz otomobilim
le sizi villaya kadar götüreyim demiş. 

Bir kaç kilometre yol aldıktan son
ra şık genç: 

- Matmazel demiştir, benim kim 
olduğumu tanıyor musunuz? Ve ilave 
etmiştir: 

- Ben Ço. Allanım. 
frma bu kadar kibar bir g~ncin hay

dut Ço. AIJan olmasına ihtimal vor -
mediği için: · 

- Ne münasebet demiştir. Benimle 
eğlenmek istiyorsunuz. 

Bundan sonra da işler değişmif, 
kibar genç: 

- Kat'iyyen eğlenmiyorum cevabı
nı vermiştir. Ben Ço. AIJanım ve aiz 
,u dakikadan itibaren de benim esirim
ainiz. 

Bu cümleden sonra da Ço Allan o-

İrmtt 

tomobilin yolunu değiştirmiş, İrmayı 
Nevyorktan 200 kilometre ileride bu
lunan büyük bir ormanın içindeki ini· 
ne götürmüştür. 

Hahdut burada lrmayı hakiki bir 
centilmen muamelesi yapmış, ertesi 
sabah ta lrmaya: 

- Beni gördünüz, yuvamı gördü
nüz. Şimdi sizi serbest bırakıyo -
rum. Otomobille sizi istediginiz yere 
bırakacağım. Bu vaziyette §.ize soru -
yorum. Buradan ayrılmak mı, yoksa 
benim ile arkadaş olmak mı istiyor -
sun uz? 

lrma dini ve Ço. Allani çok beğen· 
diği ve ona fişık olduğu için ayrılmı
yacağını söylemiş. Bundan sonra dost 
olmuşlar, beraber yaşamıya başlamış
tır. Ve İrma böylece Gangster ol -
muştur. 

Sıtkı müddeiumumiliğe verildi 
MücelJit Cemali dolandırdığı iddi -

asiyle yakalanan Sıtkı hakkındaki 
tahkikat ikmal edilmiştir. Sıtkının 
Şehremininde bir inekçiden ve Sirkeci
de bir bakkaldan da ayni şekilde para 
dolandırdığı tesbit edilmiştir. 

Sıtkı dün müddeiumumiliğe veril-
miştir. 

Dun gelen seyyahlar 
Alman bandıralı Milvke seyyah ge

misi dün )imanımıza 370 seyyah getir
miştir. Seyyahlar şehrin şayanı tema
p mahallerini gezmişler ve akşam li · 
manımızı terketmişlerdir. 

------.. -----.. ------·----------------
(; 0 N U L l S L ER I 

--

Kızım 
Aradığı Tipi 
Bulamıyor 
«Kızım 22 yaıını doldurdu. Şimdi

ye kadar evlenme için vaki olan mü • 
ıacaatleri hep reddetti. Sebebini soru· 
yoruz. «Talip olan erkekler benim ti • 
pim değil» diyor. Bir müddet baıkasını 
sevdiğinden şüphe ettik. Fakat hadise
ler bunun aksini isbat etti. Ben bir kı· 
zın aradığı tip erkek ne demektir anla
mıyorum. Babası kıza hak veriyor. Fa
lı:at ben kızımın bu gidişle evlenemiye· 
ceğinden korkuyorum. Bu çocuğa naaıl 
meram enlatmalıyım} 

Halide 
Her kızın hayal ettiii bir erkek tipi 

Yardır. O tipi bulmak onun için bir ide· 
aldir. O ideal tipe yakın bir erkek kalp· 
terine bitap etmediği için onlan seve • 
ınezler. Sevemiyeceğini bildikleri bir 
erkekle evlenmeğe onları teıvik te hata 
olur. 

* «İki erk ikle karşılaştım. Bunlartn 
biri mühendis. Bana bir çayda tanıttı . 
Jar. Ondan sonra, onu unutmuştum. Ge
;sen gün vapurda )'nnıma oturdu. Şu • 

J'adan buradan konuıtuk. O günden be· 
ri beni vapurda arayıp buluyor. Hak -
kında tahkikat yaptım. İyi bir aileye 
mensupmu~ Resmi bir müessesede iyi 
bir mevki sahibi imiı. Beni arayıp bul
masından benimle alakadar olduğuna 
hükmediyorum. 

((ikincisi ailece tanıştığımız eenç bir 
avukat. Fakat İptidai bir adam. Bir de-

• fa pis. Sonra kaba. Bu adam benimle 
~vlenmek istiyor. Ben ötekini tercih edi
yorum. Onu beldiyeyim mi dersiniz} o 

Muzaffer 
Hayat tuhaftır. iman istediğine ka • 

vuıabilseydi, fÜphesiz daha mes'ut o • 
lurdu. Fakat beğendiğiniz mühendisin 
aizinle alikadar olması mutlaka sizinle 
evlenmek ia~emeıine delilet etmez. 
Evlenmek niyetinde delilse vaktinizi 
beyhude yere kaybettirebilir. Onun için 
bilvasıta tahkikat yapu\tz. Mühendisin 1 
maksadını öğreniniz.. Siziple evlenmeğe 
~~temayilse o vakit onu bekliyebilir • 
sınız. 

* Fındıklıda I landan: 
İnsan. ilk tanııtığl erkekle hususi gez• 

melere, sinemaya filan gidemez. Gider
se erkeğin onun hakkında vereceği not 
her halde lehinde olmaz. Kadın, ken • 
disini pahalı satmasını bilmelidir. 

TEYZE 

Somerville kimdir? · · 
Somerville 1919 da tekaüt olmuş -

tur. Umumi harpte, İngiliz donanma; 
sında büyük yararlıkları görülmüş ve 
kısa bir zamanda Visamiral rütbesini 
kazanmıştır. 

O tarihtenberi lrlandada Coreke 
kontluğunda Castleovn - Schendde -
ki köşkünde yaşamakt~dır. Ve ora -
da İngilterenin amaline hizmet eden 
fikirler besliyerek, o yolda bir siyaset 
gütmektedir. 

Malumdur ki İrlandalılar ile İngil -
terenin arası bilhassa son zamanlarda 
çok açılmıntır. frJanda İngiltereden ay
rılarak muhtariyet ile idare edilmek 
ve kendi mukadderatına kendisi sa -
hip olmak İstemektedir. Bu uğurda 
uzun senelerdenberi yapılan mücade
leler, son zamanlarda, şümullü bir 
mahiyet almıftır. 

Somerville lrJandada bu hare-

Alınan tanldan 
/ngiliderin marul a•keri muhar-,milden 30 mile kadar sür'atle hare• 

riri yü.zbafı Liddel Hart ycuıyor: ketleri temin olunuyor, ve bunların 
Avrupanm her tarafında silih- .aatte 300 mil sür'atle hareket eden ' 

1 d edı·yor Bu va tayyarelerin hücumuna uiramaları 
anma yarııı evam • • h dT 

ziyet karıısmda akla gelecek ve ce- eıap e ı ıyor. 
vahı merak edilecek bir ıual varaa Vasıtalar ara.aındaki ıür'at far• 
o da, gelecek harbin ne tekilde ola- kının nihayet ıür'ati ııfıra indirme• 

si çok muhtemeldir. 
cağıdır. 

Onun için yeni bir harp vukuu 
Gelecek harp te geçmit harbe takdirinde itiyad sevkiyle ordularıq 

benzeyecek mi? 1914 te olduğu gibi hareket etmele• 
Yoksa batka türlü mü olacak? ri çok muhtemeldir. Fakat daha 
Bu gün bu ıuallere ıalihiyetli sonra ne olacağını tahmin etmeli 

mütehaasıslar tarafından verilen ce- a-üçtür. Askerler hududu geçtikte!\ 
vapların biribirini tutmamakta ol· ıonra gizli yerlerde duran veya mo
ması, eyi bir alamet ıayılmamak li.- törlü vasıtalarla hareket eden bin• 
zım gelir. lerce mitralyöz, yığın yığın tanklar• 

Eskiden, iıtikbalin ne tekil ala- la, sürü sürü tayyarelerle karşılaşa• 
caiını ölçmek, niıbeten kolay bir caklardır • 

Amiral Somerville itti. Fakat bugünkü prtlar bu iti Bu müthit kuvvetler kartılarında 
kete kar~ı koymak istemiştir. Teka . ıüçleıtirmit bulunuyor. 1918 den kendi benzerlerini bulacakları için 
üt olduktan ıonra siyasi hareketlere beri harp silahları tekamül etmit ol· bu karıılaımadan ne çıkacağıni 
kantmaınak istemişse de arzusuna duldan baıka 1914 ile 1918 araıında k~ıtirmek çok mütküldür. 
muvaffak olamamıştır. keıfolunan silihlarm bir çoğu da in- Çünkü bu yolda biç bir tecrübe 

Cinayet nuıl iflendi? kipf devrelerini henüz tamamla· yapılmıt değildir. 
Cinayet gece saat on ikiye doğru, mıılardır. Karada vaziyet bu merkezde o .. 

amiral kütüphanesinde karısiyle bera- 1914 te ordular her zaman oldu- duğu halde denizlerde ne olacak? 
raber oturup kitap okurken işlenmiş- ğu gibi, harp ıahneaine yürüdüler. 1914 te deniz kuvvetleri, kara 
tir· Etkiye nazaran fark, yolun bir kıs- kuvvetlerinden daha çok ileri idi. 1 

Birdenbire kapı açılmış, içeriye yü- mmı trenle ıeçmek, icabında birce- Torpidonun ihtiraı yeni bir teli• 
zü gözü kapalı bir adam girmin ve nahtan bir cenaha kolaylıkla naklo- like idi. Muhrib buna kartı yapıldf · 
birdenbire amiralin yanına kadar so - lunmaktan ibaret kaldı. ve ona halef oldu. Muhribler, do-
kularak, üç el ates, etmi~tir. Vak'ayı b "'l f k ·• 

T Büyük harp mihaniki nakil vaıı- nanmaya ag anmıf, a at tecavu• 
karısının ağzından dinleyelim: d f 1 f b ' talarından istifade itine hız verdi. zün en az a teda üi ir rol almı§• 

- Tanımadığımız bir adam içeri gi- J d Motörlü vasıtalar hem kuvvetlerin ar ı. 
rince şaşırdık. Cebinden tabancasını T h lb h" l • d h h bir yerden bir yere ıür'atle nakline, a te a ır er ııe a a mü in. 
çıkarır çıkarmaz birdenbire aklım ba- hem de levazımın daha kolay yetit· bir tehlike tetkil ediyorlardı. Bu 
şımdan gitti. Silah sesl~rini işittim, 1 

tirilmesine hizmet etti. Fakat bu ko· yüzden evvela ngiltere donanma si, 
kocam ,hırıltılarla, yüzü koyun yere 
yuvarlandı. Gözlerime sanki bir per • laylık, istrateji üzerinde tesir yap· sonra Alman donanmaıı kapanma• 
de inmişti. madı, çünkü harp hattındaki asker· ia mecbur oldu. 

Etrafımı görmez oldum. Bugün si- ler, mitralyözler kartıaında ıiperle- Bugün salahiyettar zevat tahte·· 
ze katilin vaziyetini hile tarif edemi • re gömülmek ve orada beklemek bahirin değeraizliğinden ve zırhli~ 
yeceğim. Kapının önünde bir otomo • mecburiyetinde idiler. Bu yüzden nın ehemmiyetinden bahsediyorlar-: 
bil durmuştu. Aşağıdan bir kaç ses ıaatte otuz mil sür'atle hareket İm· sa da tahtelbahir üç kat tehlikeli ol• 
duymuş, misafir geldi zannetmiştik, kinı ıiperlerde bulunan askerlerin muıtur. Tahtelbahirler hem ıu üze• 
Yukarıya kada~ nasıl çıktı, içeriye ne- itine yaramadı. . rinde, hem ıu altında ve hafif tay~ 
reden airdi bir türlü anlayamadım.» Harp hattındaki askerlerin ha- yareler · taıımak dolayısıyla havada 

Cinayetin sebepleri reketaizliğini telifi için tank icad da müeasir olacaklardır. 
. Polis cinayetten bir saat sonra ma • edildi. Şüphe götürmez bir hakikat, ge•ı 

halli vak'aya yetişmiş, fakat tahkikat- Tank, mitralyöze kartı her vaıı- lecek harbin geçen harbe nisbetle 
tan hiç bir netice çıkmamıştır. tadan fazla muvaffak oldu ve har· daha çok karıtık olacağı ve karı) 

Yalnız koridorda bir paket bulun • bin son ıafbasında en mühim aske- tıklıkla baılayarak buhranla bite• 
muştur. Paketin içinde İrlanda halkı- ri rolü oynadı. Fakat büyük harp ceğidir. Buna sebep fen ilerledikçe 
nı İngiltere lehine imale edecek, bir tank'ın tam manisiyle inkipf et- generallarla amirallar tarafından 
takım beyannameler çıkmıştır. Amiral mesinden önce bitti. yapılan hesapların altüst olmasıdır~ 
ölmeden evvel bu hareketin ~a~ında Alman cephesinde tankın tesiri 
çalışan bir adamdı, onun bu fıkırleı i- k d d" w • h ld d" w Bir yangın başlangıcı 

1 . 
1
. k .. 

1
... az ço enen ıgı a e ıger cep-

ne karşı rlandada sıddet ı a su amel· h l d dah f l 1 · 
1 t 

' e er e a az a tayyare erın te- Beyoğlu Büyük Hendek caddesin-
er uyanmış ı. . . .. .. .. 

P 1
. k . b k sırı goruldu. de 77 numaralı apartımandan yangın 

o ıs bu ~ etı uldu tan sonra . . 
tahkikatını bu yolda yürütmeğe baş· ~~rpten sonrakı ordular hır çok çıkmış. sirayetine meydan verilmeden 

lamıştır. Bazı müfrit lrlandalılarm, yenıJıklerle kartılattılar. Bununla ~~~~~~i.~l~~~t~~.. . . • . . . . . . . . . . ·- .. 
Somervillein bu siyasetine mani ol - beraber henüz bir çok ordularda 
mak ve lngiltere lehindeki hareketim hem motörlü vasıtalar, hem atlar 1 23 Nisan 1 
durdurmak için, amirali ortadan kal - kullanıyor. Süngü ile beraber oto- Çocuk Bayramı haftasının ilk günüdür. 
dırmağa karar vermiş olmaları muh • matik ate§lerden ve gazlardan istifa 1 Yavrularınızın bayramı için hazırlanı·J 
temel görülmektedir. de ediliyor, askerlerin saatte üç ·~.ı..-n_ı_z. __________ _ 
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konuşmaları Bu çocuk hangi ananın? 

Tıbbıadli müdür muavini 
İngiltere Mısır -

• 
Mısırlılarla lngilizler arasında 
konuşulan meseleler ve bunların son 
14 sene zarfındaki safhaları nelerdir? 

Dün gelen telgrallar geçenler
de baılayan Mııır • lngiltere lıo
nuımalarının yeniden bir çılUna
za girdiğini bildirmelrtedirler. 

Aıağula olruyacaiınız• Kahire 
mektubu tize konuıalan meıele
lerin nelerden ibaret olduğunu ve 
ıimdiye kadar ne ~ibi ıalhalar ge
çirdiğini anlatacaktır.) 

Kahire, Mart - Nahhas paşanın, 

Mısırda lngiliz fevkalade komiseri Sir 
Miles Lampsona verdiği muhtıraya, 

Edenin 20 kanunusanide mukabele et
mesi üzerine, Mısır ve İngiliz murah -
hasları, Hidiv İsmail papnın harem 
dairesi olan Zaafaran sarayında, bir 
toplantı yaptılar. 

içtima alelade bir resmi küşat içti
maı olduğu halde mahiyeti itibariyle 
nazarı dikkati celbetmekten hali kal -
madı. Mmrda milliyetperverlerin çıkardakları ıon kanfddıklardan bir intiba: Talebe ile 

Celse iki taraf murahhaslarının nu- polis arasındaki çarpıımalarda ölen bir talebenin cenaze meruimi 

tuklarına inhisar ettiji halde, gerek dalarile uyanıyor, mücadele gittikçe tada kaldı. Biri askeri mesele diğeri de 
Büyük Britanya İmparatorluğunun ve şiddet kesbediyordu. 14 sene zarfın - Sudan davası. 
gerek Mısır hükumetinin, anlaşmak da milletin israrı karşısında dört tane Süveyş kanalını, Mıs!r ordusu kafi 
azminde olduklarını, kafi derecede tc- başvekil Londraya müzakereye gitti - derecede kuvvetleninceye kadar İn -
be1lür ettiriyordu. Jer, fakat hiç biri milletin arzusuna gilizler muhafaza edeceklerdi 19:W -

İngilizlerin murahhasları meyanın- muvafık bir netice istihsal edemedik - danberi siyasi vaziyet çok değişmiş -
da, askeri müşavirler ehemmiyetle yer leri için her hangi bir anlaşma yapa - tir. İtalya - Habeş harbinde İngiltere -
almışlardı. madılar. nin takındığı vaziyet bilhassa Mıstr -

Bundan, Mösyö Edenin, selefleri gi- İstiklal için mücadele Jılar için çok şayanı istifade olmu~tur. 
bi akamete uğrayan müzakerelerle Mısırlılar, ya hep, ya hiç fikrini gü- Vaziyetin yeniden ve inceden :nce-
uğraşmak istemediği anlaşılıyordu. düyorlardı. Onun için de 1924 sene - ye tetkik edilmesi ile her iki tarafın 
Mısır - fngiltere müzakereleri 14 sene- sinde Londraya davet edilen ZaglUl da hukukunu kollayacak yeni bir an
denberi sürüp geliyor ve mevcut ihti- Paşa ameli hiç bir netice elde etmeden )aşmanın husulü uzak bir ihtimal ola
laflar bir ti,irlü '1alledilemiyor. Müza - avdet etmişti. O İngilizlere şu teklif .1 rak telakki edilmemelidir. 
kere esnasında çıkan pürüzler konuş- lerde bulunuyordu. 
nıaları akamete ui'rahyor. Şimdiye 1) Bütün askeri kuvvetlerin çekil -
kadar ittihat edilemiyen iki noktil var- mesı, 
dı: 2) Mali ve hukuki müşavirlerin 

1 - Askeri ittifakın prtları. ~ f ngiltereye derhal avdet etmesi, 
2 - Sudan mesel~i. 3) İngiliz kontrolunun, her cephe· 
Mısırlıtar, Sudanın bilA kaydü şart den ve bilhassa hariçle olan münase -

kendilerine iadesini istiyorlar. Asker- betlerden kaldırılması, 
lik meselesinde de, müstakil bir devlet, 4) İngiliz hükumetinin ecnebi ve 
nasıl kontrol edilmezse, öylece,. ekalliyetleri himaye edici bir vaziyet 
her türlü kontroldan izade bir ordu takınmaktan içtinap etmesi, 

Kadm, erkek beraber hırsızhk 
yapıyorlarmış 

Marika ve Mustafa adlı iki kafa -
dar Çarşıiçindeki dükkanlara dadan
mışlar, müşteri vaziyetinde görüne -
rek hırsızlık yapmıya başlamışlardır. 

Marika dükkan sahibini ve tezgah
tarları lafa tutmakta, Mustafa da fır
sattan bilistifade çalabildiğini çalmak-

Fahri Can ne diyor? 
Yapılan kan tahlili neticesinde hakiki 

ana tayin edilebilecek mi? 
( Son Postanm doktoru yazıyor) 

f ıtanbul Tıbbı adli müessesesinde adli 
tıb i9lerinde en çok sahibi salahiyet olan 

1

müdür muavini doktor arkadaşım, Fahri 
Can'la konuşuyorum: 

-Nezahet ve Mehmet Ali isminde bir 
karı koca ile Fatma bir çocuk için davalı
dırlar. Fatma bu çocuğun kendine aid ol
.Juğunu söylüyor. Nezahet te ayni iddiada
dır. O halde bu çocuğun hangisine aid ol
duğunu tayin için elimizde ne gibi tıbbi 

vasıtalar vardır: 
- Bu gün için en kuvvetli vasıtamız 

kan gruplarının tetkikidir. 
- Bu mutlak surette çocuğun hangi ba

baya ve anaya aid olduğunu ispat eder mH 
- Mutlak surette ispat etmesi müm

kündür, fakat her zaman ve her vak'ada 
değil. 

- Mesela} 
- Mesela yaptığımız araştırmada ço-

cuğun kanı ile kadınlardan birisinin kanı 
bugünkü ilmi buluşlar bakımından ta
mamen ayrı çıkarsa kolayca çocuiun bu 
kadının olmadığını kestirmek kabildir. Fa
kat tesadüfen iki kadının kanıyla çocuğun 
kanı biribirlerine uygun çıkarsa o zaman 
iş biraz güçleşir. Bu halde de yine bütün 
bütün vasıtasız değiliz. 

- O zaman nasıl hareket edilir 1 

- O zamanda (grup altı) kısımlarında 
araştırmalar yapılır. Şurası muhakkaktır ki 
ilim bugün bu mevzu üzerinde kimsenin 
şantaj yapmasına müsaade etmiyecek 
kuvvettedir. 

- Baba kanı olmadan, yalnız ana ve 
çocuk kanı ile teşhis yapılabilir mi~ 

- Bu suretle yapılacak bir taharri ek
sik ve zayıf olur. 

- Babayı reddetmek {kan vasıtasiyle 
aramada) her zaman mümkünmüdür? 

- Belki, fakat babayı tasdik te ıüphe~ 
üdir. Çünkü çocuk ile baba kanı tevafuk 
ediyor farzedelim. Ayni gruptan bir çok 
adamlar bulunabilir. Bu itibarla bu çocu
ğun mutlak bu adamdan olduğunu yalnız 
grup tetkiki yolu ile söyliyemeyiz. menfi 
ıahada <<hu, bunun deiildin> diyebiliriz. 

- Tıbbı ~dli noktai nazarından baıka 
bir teıhis yolu var mıdır~ Fen bu l.ususta 
ne dereceye kadar ileridedir.~ 

Doktor Fahri Can 

rapor aid olduğu makama gitmeden hiç 
bir ıey söylemekliğimize imkan yoktur. 

- Fakat bir netice alacağınıza kani· 
siniz} 

- Şüphe yok. 
- Fatma; çocuğun başka bir babadan 

olduğunu iddia et_tiği halde F atmanıi1 ' 
çocuğun Mehmet Alinin kanı ile birlil tCJ 

muayenesi cevap teşkil edebilir mi? 
- Edebilir. 
- Nasıl~ 

-Çocuk ile Fatmanın kanı biribirile kah~ 
li telif olmazsa İş neticelenir. Fakat baba ol• 
duğu iddia edilen diğer adam da ortada o· 
!ursa yine kat"iyetle bir hüküm verilebilir. 

- Hariçte olan ve nafaka veremediği 
için Nerminin babası olduğunu inkar ettiği 
söylenen adamla Fatma "e çocuğun kanı 
birleşirse o zaman bu çocuk kime aid ola· 
caktır? Fatma davayı yani çocuğu kaza• 
na bilecek midir;> 

- Buna cevap verebilmek için elde bu 
gün ana ve baba olduğu iddia edilenlerle 
diğerlerinin kan gruplarının verdiği netice
nin bir arada mukayesesi ve ender tesadüf 
)erden olmak üzere her ikisi de uygun çık
tısı takdirde grup altı araştırmalarla kat'i 
bir neticeye vasıl olmak yine mümkün
dür. 

Dol.tor Etem V uaaf 

talep ediyorlar. 5) Bila kaydüşart Sudanın Mısıra 
Eden, esas müzakereler başlama - terkedilmesi, 

taymış. 

N"h t b. d""kk" b ] rı yaka· - Bazı dikkate değer benzeyişler vardır 
ı aye ır u ancı un a 

ki insanın ancak vicdani kanaatini takviye 
latmıya muvaffak olmuştur. Suçlular 

Yeni Panayırlar 

<lan evvel, hazırlık makamında ol - Bu noktalar üzerinde ittifak hasıl 
nıak üzere, iki tarafın askeri mü~vir - olamadı. Süveyş kanalı meselesine ge· 

lerini bir araya getirerek yukarıda lince, Mösyö Makdonald, şu cevabı 

eder. Ve bu çok {enteresandır). Mesela be-
müddciumumiliğe verilmiş ve hakim nim yakından tanıdıiım bir aile vardır, bir 
huzuruna çıkarılm~tır. Hakim Mus • ana ve üç kardeıten mürekkeptir. Bunların 
tafayı tevkif etmiştir. Marika gayrı her dördünün üst dudaklannın sol tarafın
mevkuf muhakeme edilecektir. da ve ayni yerde bir et beni vardır. Yine 

Mayısın 18 inci gününden 30 uncu 
gününe kadar sürmek üzere Nevyork-; 
ta bir panayır açılacaktır. Birleşik A~ 
merika fabrikatörleri ihracat sosyete
sinin himayesi altında kurulacak elan 
bu panayıra bizim de iştirak edeceği .. 
miz söylenmektedir. 

ınevzuu bahsettiğimiz pürüzleri tt. - verdi: 
ınizlemek ve ondan sonra yeşil masa- - Süveyş kanalının Büyük Bri - -·····--···············-····· .. ····-~ bir aile tanırım ki iki kardeş ve bu kardeş 
da kolayca İf aörmek istedi. Mısır si- tanya devletine, harp ve sulh zaman- ,.. 
Yasi mahafilinde, büyük bir nikbinlik larında açık olması, Strateji ve teda
hükümferma olmasına rağmen, müza- füi harbin bakımından birinci derece
:ıakerelerin çetin olacağını kimse ın - de ehemmiyet verdiğimiz bir nokta -

• Son Posta • 
lıtanbul Gelir ve Para 

kar etmemektedir. dır. Umumi harp esnasında 1888 İs - BORSASI 
1 

çocuğunun her üçünün enselerinde penbe 
bir leke vardır. Fakat bunlar tıbbı adli nok
tai nazarından adli kararlara müstenid o
lacak kuvvette değildir. 

- Şimdiye kadar bu davaya müşabih 
davalar bizim tıbbı adli müessesesinde Mısır, kapitülasyonlarından 14 tanbul muahedesine rağmen Siiveyş 

devlet istifade etmektedir. Mısırın kapatılmıştı. Böyle bir ihtimal biz o
tam mansayile hürriyet ve istiklaline rada olmadıkça her zaman mevzuu 
kavUf,lması, bu on dört devletin de el- bahsolabilir. Bu itibarla Süveyşin de 
lerini, Mısır işlerinden çekmeleri de - idaresi gene İngilterenin elinde olma· 

28 • 3. 1936 
1 
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j 
Türk Devlet Borçları •· _ 932 denberi Tıbbı adli müessesesi 

* Yugoslavyada her sene kurul
makta olan arsıulusal «Lübliyana)) nü
mune panayırı bu sene :m mayısta a
çılacak 11 hazirana kadar devam ede· 
cektir. 

Lira Lira , 
1 

bu iılerle filen meşguldür. Ve bir çok vak-o/o 7.5 T. B. ı 23,75 o/o 5 Hazine B. 67,00 

Eli bıçakh çocuklar 
Şehremini Uzunyusuf mahallesin

den 13 yaşında Sadullah Karabaş rna .. 
hallesinden 1 O yaşında Muharremi 
bıçakla sırtından yaralamıştır. Kara • 
gümrükte oturan Şerif de 14 yaşında 
Abdurrazzakı jiletle yüzünden yarala-

25 D hll1 istik 95 00 l alar geçmiştir. Yalnız lstanbuldan değil A-% '7,5 T . B. n 21, a raı • I 
ınek olacağından bu derece ağır basa- lıdır. % 7,5 T. B. IIl22,40 nadolunun muhtelif yerlerinden de tüpleri-

tak bir kuvveti Mısır lehine kullan - Askeri noktaların ve müsavirlerin 
rnak pek güç olacakhr. çekilmesi meselesine gelince, 'Makdo -

Devlet Demiryollan Borçlan j 

Ura Lira 1 

1922 senesinde Lord Milner ve Mı- nald hükumeti, milli hakimiyet ile 
•ır fevkalade komiseri Lord AllenbY - lngiliz askeri müşavirlerinin, Mısırda 
nin mütemadi iırarları üzerine, dört bulunmasını gayri kabili telif görmi -
nokta müstesna İngiltere Mısıra hür- yordu. 
riy~ti kamile vermeğe razı olmuştu. Üç sene sonra davayı Lonclrada 

Fakat Mısırın milliyetperver muhiti 1 Servet Pcwa takip etti. Bir kaç aylık 
mukayyet bir hürriyet istemedi, ve 14 hummalı bir faaliyetten sonra Çem -
lcnedenberi hu uğurda mücadele etti.. berlayn ile Servet Paşa iki taraim da 
Asi fikirleri durduracağı zannedilen arzularını telif edebilecek bir anlaşma 
bu teklif işi büsbütün azdırdı. Ve in- zemini hazırladılar. 
ailiz kabinesinin tahmini hilafır.a Bu anlaşmaya göre, lngi]izler, Mı -
ltıemnuniyetaizlik artb. sırda asker bulunduracaklar, kapitü -

Mısırlılar, hürriyet ve istiklal mef- lasyondan istifade eden devletler 
humiy]e, memleketin mühim nokta - nezdinde teşebbüsatta bulunarak ka
larının lngiliz işgali altında kalması pitülasyonların ilgasına doğru gide -
teklifinin telifine imkin görmiyorlar- ceklerdi ! 

ı Ergani 95,00 \1 Anadolu iven 42,30 
Sivas Erzurum95,00 Anadolu M. 48,10 

Soıyeteler Eshamı 

Lira Llra 
te. B . Mtı. 
• • HA. 
» • Name 

Merkez B. D. 

taterın 
I'. Franıı 

11 
so F. Franıı 

1 Dolar 
ı iaterlln 

i 20 Liret 

90.00 1 İlt. Tramvay 
10,50 1 BomonU 
10,50 . Terkos 
63,00 1 A. Çimento 

ÇEKLER 

22.50 
7,65 

14,75 
10,30 

Kr•· 
622,50 \\ Ltret 

12,06 Dolar 

L T. L. lçln 
10,0487 
0,7960 

NAK1T 
Krş. 

167,001\ 1 Muk 
125,00 20 DrahmJ 
622,001 20 Leva 
155,00 1 20 Ley 

Krf. 
~2.00 
24,00 
24.00 
13.00 

dı. Diğer tarafından, hükumet işfcri - Nahhas Paşa bu projeyi kabul et- 1 Borsa Dıımda 
tinin lngiliz müşavirlerinin neznre - medi. Bu hadise Servet Paşanın isti - ! L. K. L. K. 
ti altında görülmesi noktası da ayni fasını intaç etti. 1 Kredi Fonslye lj Mübadil Bon. 73.oo 

- - 188~ senesi 101 ,00 Oayrl • a 16,25 
ııcbeplerden dolayı şayanı kabul görül- 192!) da Mehmet Mahmut ve 1903 • 92,ooı'ı Altın 964 

. 

ttıiyordu. 1930 da Nahhas paşa meseleyi gene 1911 t 85,00 Mecldlye 

Efkarı umumiye Veh'in propagan - müzakereye başladılar. ihtilaf iki nok- ~~----a;;;;;;~==;;;;;;;;iiiiiiiö;ı;;;;;;;=o=-illiiiii~,,. 

çinde gelen kanlar tetkik edilmiş ve edil-
mektedir. 

- Bu vak' ada çocuğun ebeveyni tesbit 
edilebilmiş midir~ 

- Muayyen vak"a üzerinde bilhassa mıştır . 

Hayatta GOrdOklerimiz 
Bir çocuiun ürkek gözleriyle 

lıakimeye baktı. 

heyeti 

Sorulan suallere cevap verirken; a
deta bir ölüm mahkümunun buhranını 
geçiriyordu. 

Bir mektep talebesi... Babasının 
verdiği para yetişmediğinden, kız kar-

deşinin cihazlarını çalıyor. Satarken po

lis tarafından yakalanıp mahkemeye ve-
riliyor. 

Suçu aşikar olduğundan müddeiu-

mumi ceza verilmesini istedi. 

Ona bakıyorum. Şaşkın perişan bir 

hali vardı. Jam bu esnada dinleyiciler 

Kardeş sevgisi 
arasından heyeti hakimeye doğru 
genç kız ilerledi: 

Sakin bir sesle: 
- Efendim, ben ıuçlunun kardefi. 

yim, dedi. Müsaade buyu'Cursanız, bir 
§ey söylemek istiyorum. 

Reis: 
- Söyleyin 1 dedi. 
- Kardeşim size yalan söyledi. O 

kumaşları satması için kendisine ben 
vermİ§tİm. Katiyyen çalmamıştır. 

Hakimler biribirlerine bakıştılar. Bi
raz sonra genç kız kardeşini aldı, çiktL 

Muazzez FAİK 
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(İlkbahar ortalarında bir kurban bayra 
rr..ı günü. Çocuklar Kafı;thaneye git
mek için, bayram ytMndeki tenteli 
muhacir arabalm'ma biniyorlar. Bmı
ların içinde büyücek bir mahalle kızı 
ile, yine o YaJta bir oğlan arabanın 
bayramlık darbukası ile zilli mapsını 
çalıyor, çocuklar hep bir ağızdan pr
kı söylüyorlar: 

Bir kenarda sessiz oturan yalnız 

kücük ve §İrin (Hasan) la onun ya
nındaki narin utangaç bir kız. . . • • .. 

Bahariye yolunda musluksuz bir 
çeşmenin önünde su içmek için İniyor
lar. Tekrar harekette Sünnel köp~ü
nün biraz ilerisinde araba bir bende
gİn içine kayıyor. 

Çocuklar bağrıpyorlar. Darbuka
cı kız, darbukasını çayırın ortasına 
fırlatıp (Has.an) ı kucaklıyor. Her
kesten önce çayırın kenarına bırakı
yor. 

Bu kurlulut küçük Hasana iki sene 
evvel bir mahalle mektebindeki zelze
leyi hatırlatıyor. 
O vakit te onu böyle bir kız çocuğu 
kucağına almlf, lrurtannlfh.) 

Biraz sonra yemye.ışil ve bol çiçek
li çayırda arabacı, kırmızı kuşağının 
arasından çıkardığı şişman piryol sa· 
<:".ine bakarak çocuklara ancak bir 
çeyrek izin verdi ve içlerinden en bü
yüklerine sıkıca tenbih etti: 

- On beş takka oynayacaksınız 
bunun burasında.... Fazla değil; on 
beş takkadan fazla durmam; ha 
göreyim sizi, pek uzaklara dağılmayı
nız, te şu yakın yerlerde oynayınızl . 

Küçükler zaten uzaklara gidemez • 
lerdi; onlar hep arabanın nihayet yüz, 
yüz elll adım ilerlerine kadar yayıldı
lar. 

Ma~acı kızla darbukacı oğlanın peş· 
]erine takılan büyükçe1er ise çoktan 
dere kenarını bulmuşlardı. 

Küçük Hasanla kişmiri, narin kız 
yere iğilmişler, durmadan papatya, 
çayır çiçeği topluyorlar; arada bir el
lerine geçen en gösterişli, en zarif bir 
çiçeği: 

- Al, bu senin olsun 1 

Diye biribirlerine uzatıyorlardı 
Yem torbalarını hayvanların boyun -
larına geçirdikten sonra bu mis gibi 
körpe hayat kokulu çayırın en yumu -
~ak yerine bağdaş kurmuş, tatlı tatlı 
cigarasını tüttürmekte olan Rumelili 
arabacı bir aralık kendi yanı başım\ 
sokulan Hasanla arkadaşına sordu: 

- Ne yapacağınız o çiçekleri?. 
Kız, gene utanıp eliyle yüzünü ka-

pattı. Hasan: 
- Annemize götüreceğizl 
Dedi. Arabacı güldü: 
- Siz, kendiniz birer demet çiçek 

be 1 Siz varken ne yapacak anneleriniz 
y abnni kır çiçeklerini! 

Hasanla kız bu şakacı ve tatlı dilli 
arabacıya biraz daha sokuldular. Or -
ta yaşlı adam kızın elindeki çiçeklere 
doğru bumunu uzatarak: 

- Ha koklat, göreyim çiçeklerini 
bana, güzel kokarlar mı? 

Kız, gene utanarak elindeki çiçek -
leri onun burnuna doğru uzattı. 

- Oh! e güzel kokar, ne şirin ko
kar! 

Sonra clile kızın saçlarını okşarken 
Hasan da kendi elindeki çiçekleri ona 
uzattı: 

- Benimkileri dl! koklasan a .. Ara-
bacı amca! 

Adam onları da kokladı: 
- Oh, oh 1 Bunlnr da kıyak kokar! 
Derken ikisinin de saçlarını koklı -

yarak: 
- Sizin bu ipek saçlarınız o çiçek

lerden daha ıslah, daha güzel kokar! 
Ve kocaman cllerile ikisinin de ya • 

naklarmı hafifçe eıkarak: 

- Sizi, dedi, götüreyim mi arabam
la b·1 af :şanı bizim eve de benim ço • 
cuklarım olasınız! 

ikisi birden ellerini çırparak bağır • 
.J.lar: 
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- Götür, götür 1 ı fırladı, arabadan atlayıp onları taşlı • 
Kırmızı kuşağının arasından tekrar yacak oklu. Fakat içerdeki küçüklere, 

çıkardığı piryol saatine bakarak: hele Hasanla, kişmiri, narin kız kor • 
- Ha öyle ise gelin atayım artık kup: 

sizi arabaya 1 - Anne 1 
ikisini birden kucakladı, yanakların- Diye bağırdılar. Darbukacı abla, 

dan öperek arabanın en ön tarafına hemen oğlanın elinden zilli ma~ayı 
yerleştirdi. Sonra ötekilere haykırdı: kaptı, tıpkı hokkabazın, bardağına 

- Haydiyin çocuklar, araba kalkı- indirdiği şakşak gibi hafifçe ensesine 
yor, haydiyin 1 yapıştırdı: 

Darbukacı kız, darbukası koltuğun- -Otur, oturduğun yerde bakayım! 
da koşa koşa gelip te onları arabanın - Otur ama baksana ... Eşşoğlusu 
en ön tarafına yerleşmiş görünce hay- ne yapıyor? 

retle sordu: _Sen yapmaya idin, o da yapmaz-
- Ben gelmeden sizi kim bindir - dı ı 

di arabaya bakayım? Darbukacı abla Hasanın yanakları-
ikisi birden cevap verdiler: 

- Arabacı amca bindirdi. 
Arabacı bu aralık hayvanların bo

yunlarındaki yem torbalarını çıkcır -
makla meşguldü. Kız ona duy urma -
yacak bir sesle: 

- Hay, dedi, o arabacı amcanın 
boynu altında kalsın 1 Sonra maşacı 
oğlana döndü: 

- Hani çocuklara külah örmek için 
topladığın sazlar? 

Kara yağız oğlan etrafına bakındık-
tan sonra afalladı· 

-Aaaay ... 

- Ne oldu? 

- Acele ilen onları derenin kcna -
rında unutmuşum 1 

- Koş al, çabuk, koş al de gel 1 

Oğlan top gibi dereye doğru fırla· 
dı. İki dakika sonra koltuğunda yarım 
yapılmış bir külah ve koca bir demel 
yeşil sazla geldi. 

* 
Arabası Kağıthaneden yine ~ün -

büşle kalktı ve oraya yeni gelmekte o
lan başka bir çoçuk arabasındaki hafif 
cünbü~ü sünnet köprüsünün hizasın
da birden bire bu araba mat etti. Çün
kü bu arabada bir darbuka, bir zilli 
maşa, sonra o zamanın bütün kenar 
türkülerini gayet iyi bilen ve gayet iyi 
söyliy~n. sesleri güzel büyük bir kız
la bir oğlan vardı. Oraya gelmekte 
olan arabada ise yalnız on, on bir ya~
lcırında başı yazma yemenili bir kız, 

yarım yalak bir tef çalıyor; söyledik -
Jeri tlirkü ise berikinde söylenenlerin 
yanında sivri sinek vızıltısı gibi kalı -
yordu. 

Bunların cünbüşü daha elli adım 
öteden onların ahengini mayna ettir
dikten sonra arabalar bir hizaya gel -
di; iki taraftan da kuvvetli el şakırdı
larile bir: 

- Ala ala hey 1 

dir koptu. Darbukacı kızla maşacı 
oğlan önce onlara dillerini çıkardılar 

ve onlar da bunlara dillerini çıkarınca 
oğlan ellerile, kollarile, yüzile bir ta · 
kını çirkin jestler yaptı; daha sonra 
onlara ağza alınmaz bir kaç küfür sa· 
vurdu. Ötekilerin içinden biraz büyük
çe bir çocu~, kendi arabasının tente -
sinin altından ona ayni tarzda bir kü
tür aavurdu. MafSCI birden ayağa 

nı okşıyarak: 

- Korktun mu cicim, korktun mu 
sekerim korktun mu benim sarı pa· . ' 
pain ! Korkma sen, korkma 1 Ben bu-
rada iken kimin haddine seni korkut· 
maki 

(Arkası var) .............................................................. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Pazar 

(*) 

Mide Bozukluğundan 
ileri Gelen Ağız kokusu 

Yirmi altı yaşında bir genç sık sık ge
ğirdiğinden ve zaman zaman da ye-

meklerden sonra bila foıfıla on dakika
dan fazla devam eden bulantıdan ııi • 

kayet etti. 
Muhtelif işler pe§inde kopn sık sık 

seyahat eden 

Yemekleri vaktinde yemiyen 
Her yerde başka başka ve fazla su 

içen 

Kahve tiryakiliği yapan 

Muntazam uykularına alamıyan 
Fazla miktarda da ekşiye alışkın olan 

bu hasla belli başlı mühim sayılabile
cek bir hastalık geçirmediğini anlattı. 
Muayenemde: 

Midesi hali tabiiden daha düşük ve 
gevşek intizamsız yemekler ve fazla su 
midede tevessü yapmııı ve ekşi mikta-

rının da fazla lığı yüzünden mide gud
delerinin vazifesini karıştırmağa sebep 

olmuş fazla ekşilik bulantı yapıyor ve 
midede iyi hazım olamıyan yemekler 

de tahammür ederek fena bir ağız ko
kusunu huıule getiriyordu. 

Ekşiyi kestim. Seyahat zamanında da 
yemek zamanlarru clcğ\ştirmemesini 
haşlanmış ve sövü~ etleri ve sebze· 
ler yemesini ve yemeklerden sonra bir 

miktar karbonat almasını bir müddet 
Afyon maden suyuna devam etmesini 

suyu azaltmasını kahve içmemesini, 

ekşi yememesini tenbih ettim. 

Bu tedavi on gün sonra tesirini yaptı 
ve tavsiyelerime riayet ediyor ağzı da 
hiç koku kalmadığım söylüyor ••. 

( *) Ba notlan kesip saklayınız, ya
hut bir albüme yapıfhnp koDeksiyon 
yapınız. Sakıntı zamanmızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetifebilir. 

Kızlar, İncinin etrafında, 
toplanmış yıldızlar 

gı.biydi ~~ 

Durmuf Rei•in 
Sevgiliıi Lükresya 

Durmu§ reiı gülümsedi 

maz ... 
Pulat merakla sordu: 
- Kimdir? Nerede bunlar? 
- Alanyada... Adı Lükresya ... 

Grazyanonun gemisinde ya_kaladı • 
ğımız kız ... Grazyano tifodan öl • 
dü. Onu göndermek İstedim. Kal • 
mak istedi. Süleymana da Rozitayı 
alırız. O da hanımından ayrılmıya 

rer şim§ek yakmıf tı. 
- Lükresya mı? Grazyano ... Ro

zita ... Lakin ben bunları tanıyorum. 
- Evet ... Seni Marçellonun elin

den kurtaranlar ... 

dım. 

Bir kaç saniye ıustular. 
Pulat dedi ki: 
- Artık acı ıeyleri ve acı gün • 

leri unutmalıyız. Haydi gemiye gi • 
delim. 

- Gidelim. 

Lala 
Mu•tala PQfa 
Ancak bir kaç adım atmıılardı ki 

birdenbire aklına bir fCY gelmit gi
bi durdu: 

- Şey... Ula Muataf a Paıaya 

tıhoıça kalını,, demeli. Merdan Bey
den de izin almalı ... 

Oraya gittiler. 

Lala Mustafa Pata genç kıza dik
katle baktı. Katlarını çatarak Pu • 
lata: 

- Senin sevgilin bu mu? 
Diye aordu. 

- Evet paf&ID··· 
- Adı ne bunun? 
- inci. .. 

Y 1 · h D·· ·· N z' - aaa ... ncı a... urru a •. 
Hayır, Akdeniz incisi!. .. Bana to • 
kat atan, beni öldürmeğe kalkııan 
kız ha ... 

inci Pulatm kolunu ıım11kı tuta
rak geri çekiliyordu: 

Demek ki o adam Ula Mustafa • 

c;ıı1a 

/çelin Görmediği 
Düiün 

incinin Lükresya ile bulu§maıı iki 
karde§İn bulu§ması gibi oldu. Sü .. 
leyman Rozitayı, Rozita da Süley· 
manı pek beğenmiılerdi. On bet 
gün sonra lçelde bütün §ehri ayaia 
kaldıran, her yanı çaleı ve farkı 
ıeılerile çınlatan bir düğün yapıl .. 
dı. Demir Bey eksir içmit gibi bir • 
den canlanmı§, yirmi yıl aenç ol • 
muıtu. 

Vaktile bet kiti birden evlenmek 
için söz vermiılerdi. 

Halbuki timdi sekiz kiti idiler, 
Düğün alayının en önünde Kara 

Duman gidiyor, ınci ise beyaz elbise 
ve duvağının içinde ve bu kara ahll 

üstünde her zamandan daha güzel 
giirünüyordu. Diğer kızlar, ayın et· 
rafında çepeçevre toplanmıf olan 
yıldızlar gibiydiler. 

Her halde içilin yüzlerce yıllık ka
le duvarları da, dünya kurulalıdan' 
beri akan güzel Göksu da böyle bit 
düğünü ne görmüılerdi, ne de gö .. 
receklerdi. 

2 7 / 1/ 936 İstanbul 

-SON-
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Umumi harbin son günlerinde Antal-
yada mühim bir vak'a olmuştu 

Zeki.sıru hakikaten büyük bir ınabaret1e mandana miralay Şefik Beyle görüfmiye Pek genç ve toy İr delikanh olan bu 
işleten VQ Etkinsonladın direk:ifi a1bnd~ gelen; halbuki bu veıile ile Türk harp ka- ( T omsonzade) kendiaine verilen vazifeyi 
İngilizlerin hesabına çok biiy\& qle~ ~ören rarg&bmı, Türk cephe ıerisini gönnek iati- pek safdili.ne ve hatti biraz da ıülünç bir 
bu adam. seneler geçtiii halde kendumden yen; ve bu suretle de • İncilizlerin arzwile tarzda ifa eylemek İltemiıti. 

küçük bir ıüpbe bi.uettirmemiı; bilhas- İzmir ve havali.sini İşgal eden - Yunan or- Aklımda iyice kaldığına göre, bu genç 
: Çanakkale harpleri anasında, İngiliz • dusuna hizmet edebilmek için bu zahme~- İngiliz zabi:i, Borsaya muvasalatmdan bir 
lere ve bütün itilaf kuvvetlerine çolıı: büyük leri ihtiyar eyliyen yüzbafı Mister Etkin - kaç sün sonra, av merakından bahsederek 

faydalar temin eylemifti. son; • yukarıda aile tarihini muhtasaran Duraanın avcılarile temasta bulunmak ar-
Ancak, wnumi harbin aon1anna doğnı, arzettiğimiz • . (Etkinaon familyuı) nm er- zusunu izhar etmiıti. Bunun üzerine, Ye -

ıltanbuldaki ( Türk istihbarat müdüri:re • kanından biri idi. 
t niyol bqmda, (Hançerli mektebi) karıı-

ti) ıerek Etkinaonlardan ve gerek bu a • Esasen nıilizler, tuhaf bir sistem takip daki bakkalın .. tün" d . t .. 
ıd et • l and b . T'' ı.:.. d sm us e yenı eeşsus e -damdan fÜpbelenilecek bazı malômat e e Dllf er; uzun zam an en ur ... ,.e e 

etmitti. ikamet eden, iyi ve kötü türkçe bilen İngiliz. den (Avcdar klübü) tarafından bir çay :zi-
Elde edilen bu maIGmat biraz daha ta- tebaam,.ın münevverlerine, de14hal birer yafeıi hazırlanmıf; bu acemi ispiyon da o

mik edilmif ve nihayet bu cuua tebekesi: (ihtiyat zabitliği) vermifler; ve bunlara, se raya çağınlmqtı. 
..a:.. • 1-----t "'etı- rek İıtanbulda, gerek Anadolunun muhte- Bu davete resmi elbiseme iftirak eden nin mevcuuıı,etine taınamen ~ • 

rilmitti. Bir (tef) maiyetinde olarak İs : lif yerlerinde birer vazife tevdi eylemif - genç İngiliz zabiti, bir müddet ifiki feY· 

tanbul istihbarat tetki!ibna mensup yedı lerdi. !erden bahsettikten eonra, bir kaç gün eon· 
kitilik bir heyet, İzınire aihnİ.Jtİ.. Bunlar Mütarekeden bir kaç ay ıonra bir İn • ra bir büyük av eğlenceai teıt:ibini rica et • 
doğruca valiye müracaat ederek, maksat- ailiz bölüğünün kumandanı • ve yahut, ir- mit; ve: 

larmı izah eylemİflerdi. tibat zabiti ufatile • (Bursa) ya .relen genç - Tabiidir ki, bu av, çifte tüfeklerle )'•· 
Şimdiye kadar bu adamlar hakkında en bir mülizim, İstanbulun meıhur prap tüc- pılamu, büyük harp ıilahı kullanmak Ji. 

ı..-...::k bır' tu.'pbeye bile dmmemİf olan va· carlanndan (Tomson) un oğlu idi. 
•Yos.. ...,. zun. Bu ava İngiliz tüfeklerile iftirak eder-
li Rahmi Bey bu sözleri dinledikten sonra (Cümülcüneli İsmail) Beyin valiliğinden 

kı b seniz, ben de size istediğiniz kadar cepha-aüJerek: sa İr zaman evvel Borsaya ıelnıİf olan 
- Bıkinsonlar •• Avukat Hacı .• Bunlar bu ıenç ~liz ihtiyat zabitinin bqlıca va- ne veririm. 

S zif • • h • • d B h ı· Demitti. Ve bu suretle bizlerit bir lu-cuus olsunlar? .• Hiç ümit etmiyorum. a- esı; umumı arp ıçm e ursa ve ava ı -
· L-1 d ~•-· la t -"1!- tüf. eki zagwa düaii""'ek İltemi•ti. Fakat, orada bu-km yamlmlf o1mıyasınız?.. sme nı.z aca aguuııf o n mıs~ e- ır-~ ·-ır 

Diye cevap vermİ§tİ. rinin miktarını lesbit etmek ve mümkün o-
Fakat birdenbire avukat Hacının yazı • lursa, bunları birer ıuretle balkm elinden 

hanesi basılDUf; bir çok casusluk muha • istirdat eylemekle ber.ber, Bunadaki mil
berab elde ediJmiıti. liyet cereyanlarını gizlice tetkik ve tabk:ik 

Ele ıeçirilen bu evrakta, Etlünsonları a- etmekten ibaretti. 

lunan zevatt her halde Mister Tomsonza • 
denin zannetti.il gıÖİ ahmak olmadıkla • 
nndan, bu teklife herkeı bıyık albndan gü

lüv~ 
(Arkası var) 

çıktan açığa tecrim edecek kuvvetli bir de- ================================= 
)il olmadığı için onlar, orada zabıta neza-
reti albna almarak (Hacı) nm İstanbul di
vanı harbmda mUbakemesine karar veril -
mİftİ. Ve o yedi zatın nezareti al?ında 

Bandırmaya setirilmiı, oradan (Gülce • 
mal) vapuruna bindirilmitti. Fakat o gece 

ı:= ___ S_po_r ____ ıı.~ __ •_A_D_T_o __ __ 
Galatasaray - Eyüp maçı 

Dün Taksim stadyomunda yapı]an 
bir aralık yalnızkalan Hacı keakin bir çakı .Galatasaray ~ Eyüp B. takımları ara ~ 
ile ptlaiuıı kesmİf, divanı harpte ifade sındaki müsabaka fevkalade zevkli 
vennemek için hayatını aöndünne.k İste • olmuş, büyük bir kombinezon yapan 

-:... Lakin vapurun dokto1'Ullun mahare- Galatasaray birinci devrede 4 ikinci ~""7'"" • t • • 
ti aayeainde ölümün önüne geçilmif; ' • devrede 2 gol atarak maçı 6 - O kazan
tanbula aaaw olarak getirilen Hacı, mükem-
mel bir tedavi sayesilide tamamile İyilef • 

mifti. 

mıştır. 

Hilal - Güneş 
Güneş takımı nizamsız oyuncu çı -

kardığından maçı hükmen Hilal takı
mı kazanmıştır. 

Bu Aktamkl Program 
ANKARA 

19. 30: Ankarapalastan nakil ( orkes
tra), 20: Sporcu konuşuyor •. 20.15: Kan
tık plak neşriyatı, 20.25: Ajans haberleri. 
20.35: Karpiç ıehir lokantasından nakil 
(orkestra.) 

BUDAPEŞTE 

18: Stüdyo orkestrası, 19.45: Şen ya
yıın, 21.1 O: Orkestra (prlular.) 22: Zi

aıan orkeatrası, 24: Caz. 
BÜKRF.Ş 

13.30: Orkestra konseri, 14.30: Kon
ıerin devamı ve aralık. 

DERUN 

Sayfa 9 

B i K A 'f E ı· 
J Ienri Dııvernois"dan _.J 

DİLSİZLER KEMANC~SI 
Küçük gazinoda her akşam orkestra 

vardı; çalgıcılar da. ilanlara inanırsanız -

hep Macar k11ları idi. 

Monsieur Descomet de her akııam gelir, 
orkestranın ta yanı başındaki masaya otu
rur, arkalarında kırmızı ceketleri ile nota 
defterlerine hanım hanımcık bakan kızlara 
giiliimserdi. Henüz kısa eteklik ve örgülü 
saç çağını geçirmemiş olan mademoiselle 
Berthe piyano çalar, mademoiselle Lise de 
kemancılara riyaset ederdi. Daha bir çok 
güzel kızlar vardı. Mademoiselle Berthe 
Belçika'dan, mademoiseHe Lise de Fran • 
sanın şimalin den gelmişlerdi; kızların hep
si de böylece yakın yerlerden getirilmişti. 
Fakat ilanlarının doğru olmasına pek bak
mıyan gazino !lahibi, ahlak hususunda çöp 
atlamaz bir adam olduğundan hepsini de 
temiz ailelerden seçmişti. Saat yarıma ge
lir gelmez kiminin babası, kiminin annesi 
kapıdan gözükür ve alkışlann arkası alı • 
nınca, Macarlı evladını önüne takar. eve 
götürürdü. 

Kırk yaşında, hali vakti yerinde, yıllar
dan beri bekar olan monsieur Descomet 
de hemen kalkar, fincanda kalan son yu -

dum kahveyi içer, mahzun mahzun evinin 
yolunu tutardı. 

Bilmem söylemeğe hacet var mı? Bu 
küçük gazinoda aşk ta kendini göstermeket 
gecikmedi. Kızlara göz koyanlar, söz atan
lar hatta arkalarına düşenler oldu. 

' Monsieur Decomet kend~sine münasip 
olanı seçmekte güçlük çemkedi. Çekingen 

haddini bilir bir adamdı. Mademoisclle 
Lise' i kibirli, mademoiselle Berthe'i pek 
genç öbür kızlann da kimini dikkatsiz ki
mini de arsız diye defterinden sildi. Fa • 
kat ta sonda oturan, kendisini gazino müş
terilerine• pek belli etmiyen, gözleri daima 
önüne eğik bir kemancı kız vardı. Mon -
sieur Descomet: uÔbürleri kendilerini gÖs· 
termek için çalıyor, ama bu hakikaten 
san'atkar ... ıı dedi. Hurma gibi bumu, 
hokka gibi ağzı ile doğrusu güzel kızdı. He
le çalgı çalarken bütün dikkati ile, bütün 
kalbi ile çalıştığı belli idi. İşi bitince de, 
alkışlan beklemeden, hemen çekilir, gi • 
derdi; monsieur Descomet onu İşte bu te
vazuu için sevmişti. 

Bir gün garson sordu: <ıŞurada gizlenir 
gibi duran kızın ismi ne? 

- Sophie. Arkadaşlan ona hiç rahat 
vermez. 

Monsieur Descomet daha fazla sorma
dı. Fakat bütün utangaç adamlar gibi hül
yalar kurmağa ba§ladı. Onu bu gazinodan 
bir kurtarabilse.. . Evine götürebilee ... 
cıKemanını benim için, yalnız benim için 

·aziyetten kurtulacağını biliyordu. M. 
Descomet ile tanışınca. dualarının nihayet 
kabul olunduğunu anladı. 

M. Descomet hemen hemen her akşam 
ona refakat ediyordu. Bir pazar günu ga • 
zinoda «<matine» vardı; o gün de b eraber 
çıktılar. Fakat monsieur Descomet l. ızın 

odasını da görmek istedi. Yukarı çık .ılar, 

pencereden baktılar; daha güneş batm a • 
mıştı. Güzel manzara karşısında şai rliği 

tutan monsieur Descomet, kızın kemanım 

aldı ve: 

- Ne olur? Dedi, benim için bir hava 
çalsanız al 

AncaJı fU ur ki. aradan bir bç ay ıeç
mifti. Ba aırada diier ciiriim ortakları da 
birer birer ele ıeçmİJ Ye latanbula ıetiril • 
mifti. Artık bunlar divanı harbe verilecek 
n liyık oldaiu cezayı ıörec::eklerdi. 

itte tam o sırada mütareke yapılnHf; n 
bunlar da serbe.t bıralnlm11b. Vatan aley
hine yapbklan cinayet n ihanetler, t.m 
maıwile yanlarma kalnufb. 

Fener bahçe - lstanbulspor 
Kadıköy stadında yapılan bu mü • 

sabaka çok zevkli olmuş, F enerbahçe 

B. takımı 5 • O galip gelmiştir. 

17: Kolonya, 19: Stuttgart (yayımın çalsa! ... )) 

Sophie'nin rengi attı. Ümitleri mah'\'O • 
luyordu . . . Artık her şeyi itirafa mecbur· 
du. Ya monsieur Descomet kızar, kalkar 
giderse? Bütün sakin hayat, saadet hül • 
yaları da onunla beraber gidecek ... 

Haa, serhat kallJ' kalmaz, derhal b · 
nıire avdet elmİftİ. . . Acaba ıeçirdiii bu 
kanh •• korkanç macera, bu adama kili 
celmit mi idi? ••• 

Hayır. . . Hacı, derhal sene casusluk İfİ· 
ne ıirifmifli. Şimdi, daha ıerbest bir fe • 

kilde; iti1if devletlerinin ve bilhassa İn • 
silizlerin emel ve maluatlanna hizmet et-

mİftl. 
Mütarekenin akdini takip eden sünler

de, İnciliz torpido filoamıwı İzmir lima • 
nma ıeldiii saman Ramlar tarafmclan :ra • 
pılan büJik aiima)'İfteJ 

lmıirin İllÜ faciaamda; 

Ve ifpl lladadu aeaİf}edikten .anra, 
cephe • ..-.... Rum ve Ermenilerden mü
rekkep olmak iMre yapılan c:uua tetkill· 
bncla; Haa ,_. .. u 'bir kumandan kail-

Ve Hac.._, ... Jarca kardet aibi Jat•· 
Jan iki miDetiııa anama ıoktuiu bu Difak 
ve feut bnclaiaun l&Odnmç atetleft; tüii, 
lanirin iatirdadı ıüniine kadv devam et
mqti. 

lzmir, iatirdtıt ~. (Hac:11) da ele 
leçmİfti. itte o uman ha hüyük Türk düı
IDam, 111111am bir millete Ye batti bizzat 
lıendi milletine yaptı.il fenalıim hesabım 
Pek acı bir surette •ennit; ihanetinin ce
:aasmı, darajacmda f1lm fdur boiularak 
~elmıitti. 

* Etkimon ailesine ıelince; mütarekenin 
•luli ile beraber ortaya atılmıılar; esiri va
~yetlerini abn11lardı, Ve ha~ tn.iliz İh· 
tiyat zabiti sıfatile resmi üniforma ile do • 

laırnı:ra, sene istihbarat iflerile meırul ul
tnıya batlamıılardı. 

1ıte 9imdi, (Çine) de 57 ind firka lru • 

Beykoz - Anadolu 
B. takımları arasında yapılan bu 

maç da Kadıköyde oynanmış, neticede 

2 - 1 Beykoz takımı galip gelmi§tir. 

Galatasaray kongresi 
Galatasaray klübü geçen haftadan 

yarım kalmış olan kongresini dün 

klüp merkezinde yapmıştır. 
Nizamname tadiJi için_ ayrılan hey

etin yapmış olduğu yeni nizamname 

münakaşa edilmiş, ufak tefek tadiltıt
tan aonra kabul edilmiştir. 

Yeni nizamnameye göre seksen ki
şilik mürakahe heyeti idare heyetini 

seçmek üzere on beş gün sonra topla
nacaktır. 

Bakaya vergiler tasfiye edilecek 
Maliye Vekaleti viJayet muhasebe -

ciliğinene gönderdiği bir emirle bazı 
vergilerin geçen seneye nazaran az 

tahsil edi1mi' olmasının sebeplerini 

ıormu,tur. lstanbul mıntakaaında bu 

seneki vergi tahsi]atı geçen senelere 

nazaran çok yüksektir. Buna rağmen 

vergilerin gelecek seneye kalmaması 
için şimdiden tertibat alınmıştır. Ara-

zi ev bina vergileri belediyeye geçtik

ten sonra 23 senedenbcri muhtelif se· 

ber.ojerle tahsil edi1emiyen 25 milyon 

liralık bakaya verginin hususi bir hey

et tarafından tasfiye edilmesi kararlaş
tırılmıştır • 

sonuna kadar.) 
LAYPZİC 

1 7: Kolonya, 19: Stuttgart, (yayımın 

sonuna kadar). 
ROMA 

18: Senfonik konser, ~f: Bruno walter 
( Haendel: Concerto Groııso H • MoJJ, Rea
pighi: Finestra da Chieaa, Brahmıı: senfo
ni No 1 C - MolJ (aralık ve sonra K.) 
20.20: K. 21.35: Operet: « Yeıil Şimmy» 
(Beste: Valente) aralık.l. K. - sonra dans 
musikisi, 24: K. 24.15: Dans musikisi. 

VARŞOVA 

19. 15 : Musikili piyes, 2 1 : Orkestra, 
2 l. 4 5: J oseph Pilsudski' nin eserlerinden 
22: Şen yayım, 23: P. R. orkestrası (ha
fif musiki) 24.05: Plak (dans musikisi). 

Bir maat tabıiıi mese]eainin izahı 
Basın Genel Direktörlüğü vasıtasiyle 

Emniyet umum Müdürlüaünden ıu izah
nameyi aldık: 

ccGazetenizde «eski bir polis memuru
nun telr.aüdlük muamelesi ıı ha,Lğı altında 

ve polis mütekaidi Abdülkerim'in bir çok 
müracaatına rağmen beş seneden beri te
kaüd muamelesinin ikmal edilmediği hak
kında bir yazı görülmüştür. 

Söz gelişi edilen Abdülkerim; İstanbul 
Emniyet kadrosunda polis memuru aıfati

le çalışmakta iken aağlık kurulunun rapo
runa dayanarak Sihhat ve içtimai muave
ne Vekaletinin 1 / Haziran/ 19 31 tarihli 
karariyle vazife harici malul olduğu anla
şılmış ve on sekiz senelik hizmetine karşı 
kendiııine 9 36 lira ikramiye v~rilerek ala
kası kesilmiş ve bu muamele bir hafta gibi 
kısa bir müddet içinde neticelendirilmiştir. 

Bu ikramiye muamelesine kanaat etmi
yen Abdülkerim; bu maksad için muhtelif 
makamlara müracaat etmiş ve müabet bir 
netice alamayınca işinin beş seneden beri 
bitirilmediğini söylemek suretiyle kendini 
mağdur bir vaziyette göstermek İstemiştir.» 

Bir gece, gazinonun kapanacağı saatle, 
yağmur yağmağa haşladL Monsieur Des
comet' in şemsiyesi yanında idi. Kapıdan 

Sophie'yi bekledi ve sıkıla sıkıla sordu: 

- Haydi, kcmanınızı alın da \hana tatlı 
bir hava çalın. 

O anda ıı Dilsizler kemancısrn bir kur • 
_ Sizi evinize götürmeme müsaade nazlık düşündü . 

eder misiniz? 

Sophie razı oldu, hatta koluna girdi. 

Yolda giderlerken monsieur Descomet 
musikiden bahsetmeğe başladı. Fakat So
phie o halde hiç karışmıyor, ancak arkadaş
larından şikayet ediyordu. 

- Bana neler ederler... Ah! bilseniz, 
monsieurl ... 

Monsjeur Descomet cesaret bulup hi -
mayekar bir tavırla kızın kolunu sıktı. 

Sophie de ona hülyalarını anlattı: Şöyle 

sakin, emniyetli bir hayat; hem de • Allah 
eairgesin - öyle toy bir delikanlı i1e değil... 

Monsieur Oescomet" nin ağzı kulaklanna 
vardı, kızın ağzından kendi düşüncelerini 

duyar gibi idi. Talihin bu kadar yaver ol
masından adeta korkuyordu; kızın kapı -
sına gelince: 

- Arasıra size böyle refakat etmeme 
izin verir misiniz? Diye sordu: 

- Rica ederim, monsieur. 

Ertesi gün orkestradaki kızlar hep «Dil
sizler kemancısııı nın talihinden bahsetti -
)er. Sophie'ye bu adı takmışlardı; çünkü 
o, keman çalmasını bilmez, üzerine reçine 
değil, sabun sürdüğü yayı, arkada§larını 

elinden geldiği kadar taklit ederek, oy
natır dururdu. Kemandan hiç bir ses çık • 
mazdı. Çalgı biter bitmez, alkışları bekle
meden kalkması da bunun içindi; haksız 

alkışa tahammül edemezdi. Gazino sahibi 
onu güzelliği için, bir de orkestra kalabalık 
gözüksün diye tutmuştu . Yandaki gazino
nun orkestıa!lı on iki kişilikti. Bunun için 
arkadaşları da ona uDilsizler kemancısı» 

demişlerdi. 

Sophie ancak koca bulursa bu tarzda 

- Ben de isterdim ama bilseniz mu~ikl 
beni ne kadar kederlendirir. Bana keman 
çalmağı sevgilim göstermişti. Öyle güzel. 
öyle yakışıklı bir delikanlı idi kil. . Nt': za· 
man yayı elime alsam, hemen gözlerimin 
önüne gelir ... 

Monsieur Descomet adeta bağırdı: 

- Siz o adamı seviyor muydunuz} 

- Hem de delicesine .•. 

M. Descomel, kıskançlık azabı ile 

kıvranarak kemanı kızın elinden çekti. 

- Verin, verin, dedi; konuşmak daha 

iyi. 

Konu~malan o kadar tatlı oldu ki o alt• 
,am, <ıDilaizler kemi!ncısı» Macar kızlan 
arasında gözükmedi. 

* Aylar geçti. Aşk ile saadete esir oJaa 
monsieur Descomet, Sophie"yi nikah etti. 
Evde her şey değişti, yeni C§Yalar alındı. 

Salonda keman ile hiç reçine yüzü görm.,. 
miş yayı astılar. 

Aabapları hu acip şeyin ne olduğu. 

nu sorunca monsieur Descomet: 

- Bizim hamm büyük bir san'atkardır, 
der. Ama artık çalmıyor, bir daha hiç çal
mıyacak ... 

Sophie tevazula gözlerini eğer. Ahbap.. 
ları: 

- Niçin, madame? İnsanın öyle bir 
san'atı olunca onu körletmek reva mı? Di
ye ısrar ederler!le monsieur Descomet, din
darane bir tavırla parmağını sallıyarak: 

- Tcvbe etmiş, der, sonra gÜnahn gi• 

rer. (N. Ataç) 



10 Sayfa SON POSTA 

"Son Posta,, nın Tefrikası ı 38 Yazan= A. R. 

Necip Melhame; Cemilin isticvabından çıkan neticeyi bizzat 
padişaha bildirecekti; Cemilin bir sözü dikkate şayandı 

- Bizim, Hacı Nişanın lokantası... Emrini vermişti. iki katibin getir-
Cemil, sözünü ikmal edememişti. diği evrakı, bizzat gözden geçirdikten 

Necip Melhame Bey derhal yerinden sonra, kağıtları Cemilin önüne itmiş: 
fırlamış: - Okuyunuz. Ve kendi ifadeniz 

- Demek.. İtiraf ediyorsunuz. olduğunu imza ediniz. 
Diye bağırmııŞ ; ve sonra, odanın Demişti. 

kuytu bir köşesinde ifadeyi zaptet- Cemil, bu isticvabı pek saçma, pek 
mekle meşgul olan katiplere: çocukça bir şey telakki ettiği için, hiç 

- işittiniz, değil mi efendiler. Ay- tereddüt etmeden imzasını koyuver-
nen ifadeyi zaptediniz. mi§ti. 

Diye seslenmişti. O zaman Necip Melhame yerıne 
Cemil, o kadar şaşırmıştı ki, bir an- oturarak çehresindeki şeytan tebessü

da şuurunu kaybedecek hale gelmiş- müyle şu sözleri söylemişti: 
ti. Fakat, şu anda vaziyetinin ne de- - Bakınız, Cemil efendi 1.. Şimdi 
recede tehlikeli olduğunu hissederek ben size aleyhinizdeki ittihamı izah e
bir kaç saniye gözlerini kapamış; tek- deyim ... Geçen cuma günü, zatı şaha
rar kendine gelmişti. O zaman, büyük ne efendimize yapılan mel·unane ci
bir sükunetle mukabele etmişti: nayetin en büyük fail ve mürettiple-

- Efendim!. Hangi itirafımdan rinden biri de; şu ifade varakasında 
bahsediyorsunuz? .. Daha, hiç bir şey (bizim) diye pek samimi münasebet
söylemedim ki... te bulunduğunu ikrar ve itiraf et -

- Şimdi .. Burada .. Bizim Hacı Ni- tiğiniz, lokantacı Hacı Nişan Minas
rşan; diyen siz değil miydiniz.·· Efen- yandır... Aranızdaki bu kadar eami
C::liler 1.. öyle söylemedi miL miyete nazaran, bu hadisei cinaiyeden 

Katipler, yüksek sesle cevap ver- şüphesiz, siz de haberdar idiniz. Nite-
mişlerdi: kim, çarşamba günü, oraya giderek, 

- Evet, efendi hazretleri!.. Bizim cinayetin son hazırlıklarının ikmal e-
Hacı Nişan; dedi. dilip edilmediğini öğrendiniz... Pazar 

Necip Melhame, ayağa kalkmış; günü de giderek, bu rnelunane cinaye
ellerini masaya dayamış; tekrar sual- tin maksadı temin edemediğinden do
lere başlamıştı: layı Hacı Ni,şan'a beyanı teessür etti· 

- Hacı Nişan; ni'çin sizin oluyor? niz; değil mi? ... 
- Senelerden beri tanırım. Taaa Cemil, birdenbire yerinden sıçra-

mekteplilik zamanından beri onun lo- dı. Ellerini önündeki masaya dayadı. 
kantasında yemek yerim. Çelik gibi sertleşen nazarlariyle Ne

- Niçin onu tercih edersiniz, baş- cip Melhamenin yüzüne baktı. Du-
Jia lokanta yok mu).. dakları titreye titreye sesının bütün 

Cemil, şaşırmıştı. Hacı Nişanın kuvvetiyle bağırdı: 
lokantasını, diğer lokantalara tercih - Hayır!... 

oiçi'n hiç bir makul sebep bulama- Bu bir tek kelime, camlari saPStı. 
mıştı. Zabıt tutmakla meşgul olan katipler 

- Ne bileyim, efendim ..• Yemek- yerlerinden sıçradı. Ve .. Cemilin bir
leri eyi.. Ucuz.. Sonra; ekseriya ten- denbire aldığı bu korkunç vaziyet kar
ha olur... şısında, Necip Melhame bile geri çeki

Diye, karmakarışık cevaplar vere- lerek som altm yaldızlı kanapesinin 
rek bocalamıştı. arkalığına dayandı. 

Cemil, bunları söylerken, Necip Cemilin ağzında bir top gibi gürle-
Melhamenin çehresindeki tebessüm yen bu bir tek kelime; onun şu anda
genişliyor; arada sırada katiplere dö- ki haleti ruhiyesini ifadeye kafiydi. 
nerek: Hiç bir müdafaa, bu bir tek kelime 

- Aynen yazınız. kadar derin ve kat'i bir manaya dela-
Diyordu. let edemezdi. Cemil, kendisine isnad 
Necip Melhame şu anda; büyük edilen cinayetin ağırlığından ziyade, 

bir meydan muharebesini kazanmaya onun şeklinden tiksinmiş gibiydi. Ni
başlamış olan bir kumandana benzi- tekim, gözlerinden alev saçan bir öf
yordu. Yüzünde gittikçe artan bir ke ile devam etti: 
memnuniyetle, suallerine devam edi- - Hayır, beyefendi; hayır ... Ben, 
yordu: bütün hayatımda kahbece, kancıkça 

- Pek ala ... Son zamanlarda bu işlere girişmedim. Bana, milletime, va-
lokantaya hangi günlerde gittiniz. tanıma zararı dokunmayan bir karın-

Cemil, elini alnında gezdirmiş; kı- cayı bile öldürmedim. İşte size, perva
sa bir düşünmeden sonra cevap ver- sızca söylüyorum: Hatta, avazım çık
mişti: tığı kadar bağrı yorum. Eğer padişahı 

- Geçen hafta içinde, çarşamba öldürmek lazım geldiğine kanaat hasıl 
günü. etseydim; hiç kimsenin yardımına ha-

- Tamam. cet bırakmadan tabancamı çeker; o-
- Bu hafta içinde de.. Pazar gu-

nü ... 
Haaaah .. Tas tamaaaam. Bun-

dan sarih, itiraf olamaz. 
Cemil, büsbütün Şaşırmıştı. En ta

bi\ meseleler etrafmda e~ tabii bir su
rette sorulan suallere gayet tabii ola
rak verdiği bu cevapların hangi mese
leyi itirafa delalet ettiğini bir türlü an
layamamıştı. Onun için .şimdi karşı
sında, sevincinden kabına sığamayan 
bu adamın yüzüne dik dik bakarak: 

- Anlamıyorum, efendim.. Neyi 
itiraf etmiş oluyorum. Ve sizi, nıçın 
bu kadar büyük bir sevince sevkedi-
yorum. 

Necip Melhame, Cemile cevap ver
miyerek yine katiplere hitap etmiş: 

- Aynen yazdınız mı efendiler} 
Demişti. 

- Evet, efendimiz hazretleri. Ay
nen ve harfiyen kaydettik. 

Cevabmı aldıktan sonra: 
- İfade varakasını buraya getirin. 

nun üzerine son kurşnuna kadar ateş 
ederdim... Ben askerim, beyefendi!.. 
Katil değilim.. . Bu kahbece cinayete 
kurban olanların adedini gazetede o
kuduğum zaman; hissettiğim acıyı, 
ben bilirim. Kendi canımdan, kendi 
kanımdan yetmiş kişiye kıyacak ka
dar hissiz, vicdansız, kahbe ve namerd 

değilim. . . Şu anda, ne bana isnad e
dilen cürmün ağırlığını; ve ne de o 
cürmün bana yükleteceği cezanın bü
yüklüğünü düşünmüyorum. Sadece, 
askerliğime ve mertliğime sürülmek 
istenilen lekeden ürküyorum. 

Necip Melhamenin esmer çehresi, 
bembeyaz kesilmişti. Karşısında zan
gır zangır titreyen Cemil; zaptolun
ması müşkül bir çılgm haline gelmişti. 
Necip Melhame, onun bir anda masa
nın üstüne sıçrayarak gırtlağından sa
rılıvermesi ihtimalini düşündükçe bü
yük bir korku geçirmekteydi. 

Cemilin feryadı, dışarlara kadar ak-

sediyordu. Koridorlarda, karmakarışık 
ayak sesleri, ve silah sakırtıları isitili-. ' 
yordu. Oda kapısının önünde, büyük 
bir kalabalığın biriktiği hissediliyordu. 

Necip Melhamenin korkusu biraz 
azalmıştı. Şayet Cemil işi biraz daha 
azılırsa, derhal b1şarıya bağıracak, o
raya toplananları imdada çağıracaktı. 

Fakat Yıldız sarayında ve sarayın 
muhitinde velveleli hreketlere ve ha
diselere meydan vermek adet değildi. 

Her şey sükunetle, ve (üslubu haki
mane) denilen mülayim tedbirlerle 
hal ve intaç edilirdi. 

Onun için Necip Melhame de ayni 
tedbire müracaatın zamam gelmi§ ol
duğuna hüküm verdi. Gayet yumuşa.\: 
bir tavır alarak; Cemilin sözlerini kes
ti: 

- Canım, efendimf.. Niçin bu ka· 
dar heyecana kapılıyorsunuz. Oturu
nuz. Sakin olunuz. Meseleyi, anlaya-

cağız; dinleyeceğiz. Hakikatt meyda
na çıkarmak için gayret edeceğiz. El
verir ki; siz de bildiklerinizi gördükle-

rinizi olduğu gibi bize söyliyerek, kafi 
derecede bizi tenvir ediniz. 

( A rkaat var) ............................................................... 

Yahudi Müneccimin Ölümü 
Harunürreşidin güzelliğine bayıldığı bir 

cariyenin öleceğini bir yahudi müneccim 

buldu ve ilan etti. Aradan bir kaç gün ge

çer geçmez cariye hakikaten öldü 

Harun müneccimin bu musibetli bulu· 

şuna kızdı. Kızın ölümünden de ziyadesile 

müteessir olduğu için yahudiyi astırmağa 

karar vererek huzuruna çıkarttı. Münecci-

me: 

- Her şeyi olmadan evvel bildiğini, 

haberlerinin de doğruluğunu gördük. Aca

ba kendi hakkında ne türlü istihracatın 

vardır. Mesela ne vakit öleceğini merak e

dip te hesap ettin mi} 

Yahudi, halifenin hu sualinden ne de

mek istediğini anladı: 

- Evet sultanım hesapladım. Ölümüm 

hilafetmaabımzın ölümünden üç gün evvel 

vaki olacaktır, dedi. 

Harun yahudinin hemen uydurduğu 

bu cevaptan hoşlandığı, yahut münecci
min sözü tecrübe edilecek şaka işlerden 

olmadığı için kendisine bir çok hediye 
verdi, ve hayatına eyi bakmasını söyledi. 

Mehmet Zeki 

Mart 29 

Geçenki Bilmecemizde Kazananlar 
(Dünkü nüshadan kalan ktsım) lAhmet, Adana 5 Kanunusani ilk mektebi 

BOYA KALEMİ tQ6 Nahide, Yalvaç orta mektep 2 den 
Ankara Yüksek ziraat Ens. Muhasebe 132 Ali Rıza Bilgiç, Sivas erkek lisesi 

başkatibi Remzi kızı Ece Yıldız, İstanbul 4 / A dan 309 Cevdet Karabulut, Samsun 
2 inci metep 741 Cemal Turgut, Fatih İnönü mektebi 22 Osman, Amasya Yeşil· 
11 inci mektep 335 Necati, Konya erkek ırmak mektebi 5 ten 19 Osman Başak, 

orta mektebi 31 5 Leon, Konya lisesiB/ 1 - Urfa askeri ihtisas mahkemesi. yarbay 
den 622 Sıtkı Bala Can, Avni kızı Seçkin, Tarsus Türk ocağı mek-

LASTlK TOP tehi 4/ A dan 342 Ali Dönmez. Kahta 

Sen Jorj lisesi Mutahhar Yümlü Bey -
lerbeyi Çamlıca cad. 5 8 de Sadiye, Fatih 
11 inci mektep B/ 2 den 110 Ferda. 

BÜYÜK SULU BOYA 
Rurnelikavağt 5 inci sınıf 30 Ruhsar, 

Samsun belediye karşısında Halk otelinde 
7 de Ahmet, Vezneciler K8.mil sokak 9 da 
Emel Sadık, Adapazarı Büyük Gazi mek • 
tehi 2 66 Aziz, İzmit Tepecik. mahallesi 
Çarşıbaşı sokak 4 de MelahaL 

KÜÇÜK SULU BOYA 
İstanbul kız muallim mektebi 2/ A dan 

32 İrfan, Malatya Firat mektebi 3 üncü sı· 
nıf F. Aydın, Adapazarı Büyük Gazi mek
tebi 7 7 Metin, Çorlu kahveci Remzi mah
dumu Hikmet, Teşvikiye lhlamur 5 te Su-
na. 

ALBÜM 
Oiyarıbekir Cumhuriyet ilk mektebi 2 

inci sınıf 250 İlhami, Beşiktaş 38 inci mek· 
tep 2 den 309 Uğur, Uzunköprü Kanaat 
kahvecisi Hüseyin oğlu Hilmi. Beyoğlu 

Rum katolik mektebi 107 de Jan, Alpullu 
ilk okulu 5 inci sınıf 85 Fikret. Beşiktaş A
karetler Şair Nedim cad. 75 te Mes'ut Er
çetin, Uşak Gazi mektebi 4 den 255 Mu • 
zaffer, Kadıköy İnönü sokak 26 de Ö • 
mer Faruk Zeki. 

KART 
Kurtuluş Rum ilk mektebi 4 üncü sını.f 

12 E. T, Kadıköy Kurbağalıdere Gazha
ne sokak Hamiyet mahallesi 20 den Halit 
Bozkurt, Adapazart Kuyu dibi caddesi 
zahireci Hüsrev Yaman oğlu Mehmet, Be
şiktaş Şair Nedim cad. Necla Gülseren, 
Çanakkale orman muamelat memuru Sü -
leyman Tunçıay, Ankara İsmet fn-Onü 
mektebi 5 ten 243 Seniha, Ankara erkek 
lisesi 4 / F den 551 İrfan, Filyos D. D. Y 
No. 1811 gardivagon Mehmet oğlu Fa • 
ruk, Gerede avukat Sadık Şimşek ktzı 
Sabahat Şimşek, Kırklareli ceza evi sek 
reteri Saadet, Edremit Soğanyemez ma -
hali esi 14 te Nurettin, Fatih Macar kar -
deşler cad. Mahmut Nedim apartınıanı 

3 te Sülhiye, Askeri hastanesi B. B Beh • 
cet kızı İclal. Konya askeri orta mektep 
hesap memuru Mes'ut oğlu Hikmet, Üs • 
küdar Rum okulu 4 ten 5 Yani Petridis, 
İnegöl orta mektep l / A dan 139 Fıtrat, 
Sivas lise 9 / A dan 4 1 6 Halline, Bursa 
Cümhuriyet mektebi 5 inci sınıf 343 Hü· 
seyin, Ereğli berber Rahmi yanında T e • 
mel, Eskişehir Sakarya mektebi 2/1 den 
247 Saadet, Ankara Doğanbey M. Konuk
lar sokak 34 te Mustafa Demir, Ada
na 5 Kanunusani ilk mektebi 

kazası tapu m. oğlu Nazmi, Alpullu ilk 
mektebi 4 ten 5 6 Zühtü, Ankara Cümhu -
riyet mektebi 4/ A dan Nedim Sayın, An· 
kara koyun pazarı arka sokak 1 O Mem• 
duh, Ankara inşaat usta mektebi 32 Ke· 
mal Akyaz, Ankara Anafarta cad. Çarşı 

sokak 29 Madlen, Elaziz orta mektep 
3 'A da 259 A Onay, Elam orta mektep 
709 Avni, Konya ağır ceza reisi kızı Hay
riye, Fuça nüfus m. Galip kızı Jale. Sam· 
sun lisesi 4/ B den 730 A. Nebihe. Zaf· 
ranbolu Yukan çarşı bakkal Mustafa oğlu 
M. 'Emin Özdemir, Samsun orta mektep 
3 12 Ömer Ertekin, Kozlu ıekerci Naci 
Özaydın kardeşi O. Oktay, Tokat orta 
okul 3/F de 368 Aziz Yüksel, Babkesir 
9 ey Jul mektebi 2 7 3 Kadriye Ünal. Mani
sa Akhisar Hikmet cad. 48 de "berber 
Mustafa yanında Nuri, Samsun lisede 15 3 
Cemile Cengiz, Tokat orta mektep 1 /C 
1 91 Şevki Kesken, Ankara ismet lnönü 

ilk mektep 123 7 Şevkiye. Buna erkek 
mektebi 556 Sabri. .................................................. =···· 

TAKViM 
MART 

Rumi sene 
1352 29 

Arabi sene 
1356 -Kasım 

143 

SABAH 
S. D. 
11 21 
5 50 

Öğle 

S. D. 
E. 5 49 
z. 12 19 

Resmi sene 
1936 

PAZAR 

Muharrem 
6 

İkindi Akşam 

s. D. S. D. 
9 21 12 -

1 5 51 18 30 

-Mut 
16 

İMSAK 
s. D. 
9 39 
4 08 

Yatsı s.r ı 32 
20 Ot 

'FELSEFE MESELELEili 
Günün felsefe meselelerini ve 
felsefe hareketlerini anlamak 

1 
istiyenler için Bertrand Russel~in 
bu eseri bulunmaz bir kitapbr. 
Doktor Adnan tarafından dili
mize çevrilmiştir. Bütün felaefe 

meraklıları okumalıdırlar. 
Flatı 1 llrad1r. Her kltapçmde 
~---• bulunur ___ _.,,. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

t - Mevcut numunesi gibi Gümrükler için satın alınacak Bqyüz 
kilo telli sicimin eksiltmesi 2/ 4/936 Perıemhe günü ıaat 15 de 
pazarlığı yapılacaktır. 

3 _ isteklilerin 75 liralık muvakkat teminat ve kanuni vesaiklerile 
3 - İsteklilerin 75 liralık muvakkat teminat ve kanuni vesaikleri 

Komisyona gelmeleri. (1656) 



29 Mart 

Habeşistanda Kat'i 
Neticeyi Verecek 

Muharebelere Doğru .. 

SON POSTA 

Almangada 
Seçim nasıl 
Yapılacak? 

[Baı tarafı 1 inci yüzde] 
bilecek, belki de bir harp koparacak 
hadiselerden olduğu için Alman mil -
tinin yerinde reyini almak ve bu ha -

[Baş tarafı 1 inci yüzde] kuvvetlerin de bu yeni muharebelere, di-
Su diselerin doguw racagıw buhranları kar -liainin ba,mda bulunan İmparator. oram, ier Habeı kuvvetleriyle birlikte iştiraki İ• 

civarında Uokuta yakininde bulunan bir çin iki haftaya yakın bir zaman seçebilir. şılamağa hazır bulunup' bulunmadığı-
noktaya giderek kuvvetlerinin sevkulcen Şu hale nazaran bu iki hafta zarfında Dl anlamak lizım geliyordu. 

Sayfa ti 

,- BALlKÇILIK 1 

Bu Mevsimde Kalkan Ve 
Pisi Balıkları Avlanır 

• 
_Kalkan Zıpkınla Avlanır, Büyüğü, 
Küçüğü Ve Dişisi Makbul Değildir 

'Vaziyetini hu suretle kuvvetlendirmiıtir. cereyanı muhtemel muharebeler ltalyanlar- Alman milleti hükumetin siyaseti-
Şimal cephesinin tark cenahındaki Ha- la Ras Seyyum, K .... lmru ve Decaz A- ni tasvip ettiği takdirde hükumet tut - Kalkan balığı tam bu mevsimde, ağır oluyor. Bizim kızartmanın tercih f 

hct hatları yeniden teşkil edilmekte ve l- yelu kuvvetleri arasında vaki olacaktır. tuğu yolda devam için milletten veki- yani mart, ve nisan aylarında sulan - olunması doğrudur. Bu balığın yeni • 
ta)yanların Amba - Alagiye yapbklan son Lakin imparatorun emir ve kumandasında- Jet ve eelahiyet almıf olacaktır. mıza gelir. Karadenizden giren ilk ha- lecek zamanı tam bugünlerdir. Bir iki 
taarruzun ihdas ettiği vaziyete karşı gele- ki kuvvetler de aelip iltihak etmeden bun· Yedi martta Rayhştağm feshi üze- )ıklar Boğaz dı~rısında kumluk sa - hafta sonra bu nefaset bulunmaz. Mar
cek bir şekle getirilmektedir. )arın kat'i neticeli muharebelere ıirişme- rine Hitler ile hükumeti yeni intihap hillere sokulurlar. Oralarda balığı gö- mara balığı Boğazda tutulanlara ben • 

Haber verildiğine göre, Ras Kana ve lerine ihtimal verilemez; timdiye kadar için faaliyete geçtiler. Ve Hitler, ge- zetliy~nler balıkların sokuldukları yer· zemez. Gevşek olur. Zaten sularımız· 
Ras Seyyum'un orduları bütün kuvvetleri- yaptıkları gibi {oyalama muharebeleri) J • hah k · w k bal k ) d ı· bal ki h · b'" neral Göring, Göbels, Fon Hes gibi en sa va tı ögrenere ı çı ara an ge ıp geçen ı arın epsı oy-
ni muhafaza etmektedirler. Bu itibarla, bu yapmaları beklenebilir. h b ] O l 1 Jed B d J f d b l k 
ilti ordunun imha edildiğine dair olan ltal- İmparatorun emir ve kumanda ettiği Alman liderleri hemen her gün nutuk- a er verir er. n ar da tam öğ e za - ir. oğaz a tutu an tur an a a ı · 
yan iddiaları tamamiylc asılsızdır. kuvvetler de bu Ras'lann kuvvetleriyle bir- lar söyleyerek Alman hükumetinin si- manı hafif sandallarla oraya gidip lar çok lezzetli olurlar. Bir müddet 

Ogadende ltalyan tayyareleri büyük leştikten sonradır ki, Habeşler için, kat'i yasetini izah ettiler ve milletten almak kalkan tutmaya mahsus cızıpkınlar» sonra ayni balıklar Marmaraya geçin· 
bir faaliyet göstermekte devam etmekte- neticeli muharcbderi kabul etmek ihtima· ıstedikleri yeni vekalet ve selahiyetin la balıkları toplarlar. (Zıpkın) başın· ce lezzet ve kıymetlerini kaybederler 
dir. Bu tayyareler, Berbera - Cicika Har- }j vardır. Lakin bunun aksine olarak ; böy- mahiyetini anlattılar. da kalın çengelli iğne bulunan bir so- Uskumru, palamut, torik, lüfer hel'l 
rar yolunda mevkilerini tahkim eden Ha- le ciddi muharebeleri kabule yanaşmadan Almanyada bir tek fırka mevcut ol- padır. Durgun su altında kum Ü8tÜn - böylqdirler. 
betleri devamlı bir tekilde bombardıman 1talyanları yorup yıpratmak ve zayiata uğ- duğu ve bu fırkadan başka namzet de yatan balığı gören balıkçı hemen Piıi balığı : 
etmektedir. ratmak suretiyle yağmur mevsimine kadar gösteren bir t~kkül bulunmadığı zıpkınını bastınr, balığı çeker alır. Ağ- Tamamen kalkana bcnziyen, ve ay-

F11UWZ Ajan...,... Verdiği MalUınat zaman kazanmağa çalıpnalan da müm- halde seçim 'SaV8f1na bu kadar ehem- lar da.~utul~rsa da turfanda kalkanl~rı nen onun gibi tutulan bu balık lezzet 
Aamar• .,8 (A.A.) - Havas muha· kündür. Biıce en d~• olan hareket tarzı he bö 1 ak la] Balık k f t "t"ba 'le kalkan balıgwı'le mu 

.... 11 --- • t ·ı · · beb" Al h·· p ye y a r ar. anca yır- ve ne ase ı ı rı -
'bı·nn· ı"n biJdı.rdiOı"ne ao"'re. teblı"C.lerı"n (ıkay- da bud ç·· L·· dah '- d kil met mıye verı mesının 8C 1• man u- · ·· b" la d b dl · k k d · k k · ·• • • ur. un"u a fU a;a ar 0 

• k... f t f d .tt"h ed"l ka mı gun, ır ay kadar su nmız a u - kay~e e i mıyece a ar yü se t1Jr. 
de pyan bir şey olmadığınrn söylemeleri· relik dağ, taş terketmeğe mukabil Habq um

1 
e 1 beara ın1 a~lelı 1 haz ~en~ - lunur. Sonra akar gider. Büyükleri, Ve onunla hiç bir münasebeti yoktur. 

ne rağmen İtalyanların faaliyeti pek hara· ordusu bir mağlubiyet ihtimalinden ko- rar arın yne mı e emmıyetJ ve .. .. . . ·ı . kb l d w 'ld" B b .. ba k · b" b 1 k 
lid 

· 1 d "' b k l ·· ·· d b" h b" k kuçuklerı, ve ditı erı ma u egı ır. ütün ütün ş a cıns ır a ı tır. 
ret · ir. runmuş ve talyanlar için kışı Habet as- u arar ar yuzun en ır ar ın çı - . . k balık k y l' · l d h b 

Muharebelerin inkişafı. harbin kat'i su- lannda geçirmek tehlikesi yaratılmış olur. ması "hf l"d" Bir buçuk, ikı kilolu en ço a- e yer ıdır su arımız a et zaman u· 
rette neticelenmesini mümkün kılacak ma- l..iıkin mesele artık bir sinir meselesi ha- ı ıSma ı' ır. Ü d 1 • ranır. Dişi balık daima yumurta yük - lunur. Zıpkınla kumluk sahillerde, ve 
ı..:....ettedı"r. 1 ı 8Çlm m CI 8 8SI lü bulunması, bu balıgın"' yumurtası da dalyanlarda tutulur. Bu balığın da en 
-7 ini a mıştır. Gerek imparatorun, gerekse 

Cenup cephesinde general Graziani- Habeş kumandanlannın sinirleri kuvvetli Bu yüzden seçim savaşı çok hara _ yavan olması haecbile erkeği tercih o- makbul zamanı ilk bahar aylarıdır: ~ti 
Din yeniden taarruza geçtiği anlaşılıyor. ve Habeş muhariplerinin maneviyatı mü- retli olmut ve bütün Alman milleti • lunur. Eti çok beyazdır. Gayet lezzet- gayet beyaz ve son derece hafıftır. 

Şimali garbide İtalyanlar, Habeşlerin said ise Habeşlerden bu tarzı hareket bek- · · . k L ___ . lidir. Fakat taze balık bulmak bir mese- Kendine mahsus pek güzel bir kokusu 
nın vazıyetı avrayıp IUU1ll' verme • • I k · .. da d "·ı 

eak.i payıtahtı olan Gondar"ı istihdaf et- )enir. Aksi halde İtalyanların taarruzlarını, . . . h I br ledir. Bir gün gcçmİf balık lezzetmi ve vardır. Bu ba ı zeytın yagın egı • 
k d" 1 sı ıçın er fey yapı mi§ . • . w da kıza l ' ine te ır er. muannidane müdafaalarla. ka!'fllamağa ça- B" ft . .. .. , bütün nefasetini kaybeder. Aynı za - mutlak halıa tere yagın rtı ma• 
Bizzat imparatorun kumandası altında lışacaklan tabiidir. Bu suretle bütün ıid· ır ~a an b~ 1fe buyuk ehemmı .. manda pek zor hazmolunacağı için mi· lıdır. Ve tavadan çıkarınca hemen sı 

bulunan Habet kuvvetleri Han&i .gölü ci- dctlcriyle çarpıtacak olan iki teatiden biri- yet verılırken diger taraftan Alman .,ı..,;., • hara d Balı" pazardan alır- k ·1 lidir Durunca lezzetini 
•annda ltulunmaktadır. h"'kA f fı dan tuJan · · uıı:ı,-ı P e er. gı ca yenı me • . 

sinin kırılması mukadderdir. ~ll~he ı .tarta n miltu)A L~L· ~yaaet tın iten çok dikkat etmek lizımdır. Taze kaybeder. Marmara sahilerinde her 
l~an Resmi Tebliii Gelecek günler bu iki hareket tarzın- mı ı aysıye e ve ı na&ımıye e en b 1 . .. balığın eti sert olur. Batından tutunca zaman u un ur· 

Roma, 28 (A.A.) - Mareşal Badoğ- dan hangisinin ihtiy.ar edildiğini göstere- uygun sıyaect oldugu da etraflı, he- L~· •• k b" . "b" h' b .. k .. 1.. kı Salih Mahmut 
lionun 167 numaralı resmi tebligvi: cektir. 1 h Al h" le · • ale &UÇU ır tepsı gı ı ıç u u up v • yccan ı ve er manın ıs rını v- 1 dan bal k rd kalk al d 

• Şimal cephesinin ga'rft bö'-esinde, 1- C) c h . d d l ly 1 b' kilde ! __ L edilm n ma 1 ye en m 
1 ır. s· h ftada yakalanan • ... wg enup cep esın e e ta an taar- ey en ır te İz.an • if, onun Ba t bal .. h t" muft-lr olur ır a 

ta)yan kuvvetleri Valkait nuntakasının iş- b. k ·· 1 ·· 1 d"V• · · · ki d h b" · ya ıgın em e ı yu 'j'Gft. ' k l ruzunun - ır aç gun evve soy e ıgımız ıçın seçım nutu arın an er ırı H d d k ldı b" t f kaça çı ar 
galini tamamlamıılardır. Dün işgal edilen vechile-- artık baılamış olduğu gerek hal- em e yer en a nnca ır ara a 
kuvvetli, Biii"outan mevzıiıun tKali evvelce '-yan membalannın telgraftanndan. gerekme büyük m

1
illi tezahürlere b vesile tetkil earkar. Bir de balıkçı balığı doğrarken Ankara, 28 (A.A.) - Geçen b~ 

itwal edilmiş olan Kaha ile birlikte hal- 167 numaralı Jtalyan resmi tebliğindeki etmiş, Aman milleti u nutuklan dikkat etmelidir. Taze balıktan bol hafta içinde gümrük muhafaza ör
Janlara bütün bölgenin kontrolünü temin ((her iki cephede de uçak faaliyetinin keaa- coş~un h~lerle .•rsılan şu~~lu bir kütle kan akar. Nisan nihayetine doğru kal- ptü, biri ölü elli kaçakçı, bet bin 
etmektedir. fet peyda ettiii» cümleUrıden anlatılmak- halınde dınlemıf ve ona gore hazırlan- kan dalyanlarda tutulmaya baflar. O .Wiı, on ·iki kilo gümrük kaçağı, iki 

Jki cephede de uçak f aaJiyetinin kesa- d t J kadar kb 1 d J -
let peyda ettiii bildiriliyor.» ta ır. Celil Dinçer mış ır. zaman timdi o duğu ma u e- yüz elli bet kilo inhisar bçaiı, )'Ü& 

Roma, 28 (A.A.) - 1H7 numaralı Not: Rey vermiyen kalmıyacak ğildir. . . altmıı top kumaf, bin yüz iki kilo 

tebıl.gw .. Alman h~!Lum"' eti" rey __ L:bı" her Al- Kalkan balığı hızım mem.lekette --·, sekiz silib, otuz bir gümiİfl 
İtalyan resmt tebliğinde ismi geçen UA IAUlJ 1arak i1 B --

Kuvvetlerimiz şimal cephesinin gar· Valkayt mıntakası Sudan hududu ile Ta· manın reyini kullanması için tertibat yalnız tavada kızartı yem ır. u- mecidiye bin yüz yirmi bet Türkl 
bindeki Ulkata mıntakasının işgalini kazze nehri araaında ve 150 Km. geniıli· almıt bulunuyor. nun için doğranmış ~ güzelce yı- lirası, kı:k iki bin bet yüz kırk def-1 
tamamlamaktadır. iinde bir bölgedir. Bu mmtakada ltalyan- Almanyanın içinde her hangi bir va- kayıp tuzlı~arak .. una ~t~rmalıl .ve ter siıara ki.iıdı ile kırk iki kaçak.; 

Kafta esucn elimizde bulunduğun- lann ele aeçirdiklerini .öyledikleri Birku- sıta ile yolda bulunan, trenle, vapur - kızgın zeytın yagına atma ı ır' yıce çı hayvana ele ıeçinniıtir. 
dan dün çok kuvvetli diğer bir mevzi- tan daiı dendden 1639 metre yübelı:likte la, otobüale, hatti tayyare ile yolculuk kızarınca bol limon ve Yetil salata .. ile • • 
in de elimize ıeçmit olması bize bü- olup Habıtistan•a pal hadudundan 30 yapanların bile reylerini vermeleri tc- yemelidir. Bazı kimader bu bahgın Troçki hasta değil 
tin bu mmtakanın hakimiyetini te • Km. cenuptadır. Bu dağın 20 Km. b- min edilmiftir. derisini ve üet~ndcki düğmeleri ye : Oslo, 28 (A.A.) - Telesram-

dar cenuhunda ve 1890 metn :rVbeldiiin- cz1er Halbuki b yvanın en lezzetlı ~ 1 
inin eylemiftir. de olan Hemberti dailan hem Birkuman Hastanelerde yatanlar, ewlerinden m • t l F aada bareau ajansı Bay Troçlriaia bastaı 

Her iki cephede de tiddetli bir tay- dailanna. hem de tarb Ye prba claba zi- çıkamıyanlar da, reylerini vedecelder· yeri ~ıdır ·w. ta ya ve ran olclaimıa dair olan ba'bert.i te~ 
)are faaliyeti vardır. dir. bu balıgı. t.erey~ıyle eate yapıyorlar. etmektecl1r" • Ba• y~ı.: daima o.ıaı A-kerf har . . . • yade hakimdirler. Bu itibarla cValkayt Bunun ıçm doğranmıt balıkları tere- ı ~· • 

N RIU rtMIRIZll mmtakaaımn kontrolünün lta)yan}ar için Rey verecek olan Almanların 1ayı- wl bir . diz" b" su ve limon civanndaki Hoenefou da ikamet et• 

1 al taınamen :-.L•- aı~ ... ...:-1.:%..:• L-L'---'-L! 46 OOO OOO d •--'-- babala yag ı tepaıye ıp ıraz • • • ., muta 8 an Ulll&all IU s-.• ~ll&I il t t Ul. l"'UlllWI VeQ ,,4 ed k fı da • irmek li- melde VC her aün mutat pzlDÖSlft~ 
rnml teblii haJ,eri henüz mevııim.jzdir. --L.J: lan1ar ekten mah auyu ı111ve ere rın P1' 

Dün sece selen telpaf haberlerini o- .JCllHIRD 
0 rey verm • zımdır Maamafih bu tarzda kalkan yapmaktad1r. 

rum edildikleri u.m bu •• ı...J-- azami -~~-~~-======-===11ı==:=======-=::::::s::===-~-=== 11.uyuc:ularumz hu sütunlarda aynen bula- •..- ,,_. • 

::!:~87 haberlerin tetkikinden çıkan -·------------=0~;.::t ';-hıırici ~ ::; 46 Milyon Alman Bugün Vereceği 
C. D. 

A) Haheş imparatoru, orduıunun bü- Boa Po ta vermeleri için her ,ey hazırlanmıttır. M k dd 
Yiik bir kamım• tetkil eden kuvvetlerin 1 Almanya dıtmda yapyan ve inti - Reyle Avrupanın u a erabnı 
'-tma seçmiı olarak Atiangi gölündn sar- ı-=-=---==-===-ı=mm-== ....... --==1 hap günü deniz yolculuğu yapan Al - T • Ed k 
ı-. doiru hareket balindedtr. (Ayn ayn YeYml. 8i1ul. Baftdll 99 Jlalt ıueteaı da Jerini eler" · · ayın ece 
llıaembalardan selen telgraflar bunu teyid Eski Zabtiye, Çatalçqme aokajJ. 25 manlarm rey verm 

1 ıçın 
ediyorlar.) 1 S TAN BUL tedbirler alınmıttır. Almanya dlflD • [Devamı 11 inci yüzde] 

Şu hale nazaran Habetlerin de kuvvet- da ya.-yan Almanlar ..bil fehirlerin-
leıinin siklet merkezini. Deasie'ye ıiden Gazetemizde çıkan yazı •• de bulunuyorlana bir Alman vapu • 
İllikamet üzerinde bulundurmaktan vazge- reeimlerin büttin haklan runa binerek kara sularından uzakla -
Çerek bunlan Tana aölünün bulunduiu mahfuz ve sazetemize aittir. eacak ve reylerini orada vereceklerdir. 

A.nhara vilayeti mıntakaaına (yani prk- ABONE Fl~TLARI Sahil olmıyan memleketlerdeki Al -
tan garba) almakta oldukları anlaşılıyor. ,. manlar da başka çarelere baş vuracak· 
E.asen Raa Kassa, Seyyum ve lmru kuv- lardır. 
\retleri de bu mıntakada ve daha pmalde- S:ne ! ~ ~- Neticede bütün Almanyanın Hitler 
dirler. Demek oluyor ki yakında bu mın· "'Y -., 

t.kada kuvvetli bir Habeş siklet merkezi Kr. Kr. Kr. Kr. ıle fırkasına rey ve yeni vekilet ve ec-
tetekkül edecektir. TORKIYE J4öö -750 400" 150"" lahiyet vereceği muhakkak görül • 

B) ltalyanların da -iki gün evvel an· YUNANiSTAN 2340 12t() 710 270 mektedir. 
1-ttıiun12 vechile-- Tana gölü istikametine ECNEBİ 2700 1400 800 300 Karada, denizde, havada •iman 
lllüteveccih olan ileri hareketlerinde deva- Abon' 'bedeli pefindir. Adı. biitlbı reyler derhal t~e Ber-
lrıa çalı9tıkları tebarüz ediyor. dejiştirmek 2S kul'11ftar. line bildirilecek ve tunif ona 

Bu iki kuv,•ct bir zaman sonra karşı 
karşıya gelecekler ve işte o zaman, şimdiye göre yapılacakbr. 

Gelen eoralı •eri oerilrna. 
it.dar cereyan etmiş olan muharebelerin 

tıanlardan mea'ali)oet .....__ 
~" şiddetlisi ve kat"i netice üzerinde en çok Cevap için mektuplara 1 O kur-.Julc 
lrıüeaair olması ihtimali bulunan muharebe· ı pul ilavesi lizımdır. 
ter başlayacaktn. 

Bu•bir zaman aonraıı nm ne kadar Posta kutusu: 141 lstanbut' • 
'bir müddete raci olduğunu kestirmek müm- Telsraf : Son Posta 
lün değildir: iki tarafın hareketine ve bu Telefon ı 20203 

reketteki aüiate bağlıdır. l..iıkin bizzat eaak kumanclaaandaki :,.. __________________________ _. 

ltalya ekonomisinde 
muvazenesizlik 

Roma, 28 (A.A.) - Korporas
yonlar müstepn B. Lantini, İtal
yan ekonomiainin bariz bir müva

zenesizlik arzettiiini aö7lemiıtir. 

Maten pzetcei diyor ki: . w • 
ccBerlin Fransız ve Belçika hudutlarını hiç bir zaman çıgnemek nı~ 

yetinde ohnadığını eöylüyor. lngiliz grantiai yalnız F ranea ve Belçika~ 
ya flUDildir. Ren mm takasında yapılacak tahkimat F raneayı merkezi Vft 

tarki Avrupadaki müttefiklerinden ayıracaktır.» 

Lokamo devletleri Brükselde mi toplanıyorlar? 
Londra, 29 (Hususi) - Beynelmilel vaziyette tam bir sükunet~ hüküm 

sürmektedir. Bununla beraber ortada bir takım taYialar dolatnıaktadır. 
Bu 

118
yialara göre gelecek ay içinde Lokarno devletleri Brükeelde bir İçti• 

ma yapacaklar ve Londrada yapılan Lokarno devletleri anla~masını Hitl& 

rin yeni teklifleri ile telife çalıffcaklardır . . 
Bütün bu ,,ayialar Londrada iyi telakki edilmemekte ve a~cak Hıtler _ta-

rafından salı günü yapılacak tekliflerden sonra bu yolda hır karar verılc-
bileceği söylenmektedir. 

Hitler tarafından teklifler yapılmadan evvel söylenen bütün sözlı'r mev~ 
simsiz sayılmaktadır. 

Şehrimizdeki Almanların Reyleri 
Şebrinıizdeki Almanlar da reylerini vermek üzere bu sabah Büyükderede 

be'kliyen bir Alman vapuruna binerek Karadenize açılmışlardır. Vapuı· kara 

sularımızdan 3 mil uzakla,tıktan sonra Almanlar reylerini vermeğe başla-
mıtlardır. 

• 
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Yağsız kar, yarma 
yaftlı gece ve 

badem yağlı ve 
acı 

yağsız 

SON POSTA Mart 29 

HASAN KREMLERi 
Dünyada mevcut bütün kremlerin en mükemnıelidi;'. Ergenlik, sivilce, uçukları tamamen ve kat'iyyen iyileştirir, çil ve lekeleri izale eder. Çirkinleri güzelleştirir. İhtiyarları gençl~. 

Bir kadın için bundan mükemmel ve bayati bir krem yoktur. Hasan pudralannı kadmlar unutmazlar. Hasan ruj ve allıklarını güzeller bilir. Hasan markasına dikkat. Hasan deposu: Ankara, İstanbul Beyoğlu. 

ÇABUK 
RA~A·T 

T~AS .OLMAK 
İSTERSENİZ 

~---------·---------~----~---, 
ŞARK MALT 

HOLA.SASI 
N eknhette bulunanlar kanBıdar, iııtihaaızlar. zayıflar, em:ıikll kadınlıır, 
diş çıkarall ve kemikleri zayıf olan çocuklar için emae.lıiz devadır. 

HER ECZANEDE BULUNU~ 
~ıwe~~m~--z:a1111u•mew~easmçe•WM .... --1111 .... ıam:ıMM ....... - .... - .... ı,, 

' 
Devlet Demiryoltarı ve Limanları lşletms Umum idaresi ilAnlar, 1 

1/5/936 tarihinden itibaren Türkiye dı:tmdaki bir istasyon ile istasyon
larımız arasında doğru biletle seyahat eden yolculara ve bagajlarına umu-
mi tarif eler üzerinden: 

Haydarpaşa-F evzipaşakısmım 
geçenlere 
Y olnız istasyonlarımıza 
gelenlere. 
İstasyonlanmıza gelenlere 
ve bilmukabele. 
1-600 kilometre arasında 
600 den fazla ,,, ,. 

Münfcritlere 6 kişilik gruplara 
Gidiş-Gidiş-Dönüş Gidiş-Gidiş-Dönüş 

o/o 45 %60 

% 50 
% 60 

% 50 o/o 70 

% 50 o/o 70 

~--------] 

ı 

1 Tabii meyva- usarelerile hazırlan • 
nuş yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 
hastalıklarında fevkalade faydalıdır. 

Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı izale 
eder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

' -İstanbul Birinci trıa.s Memurluğun-
dan: 

Bir müflise ait ve tsmen yanmış 
bir takım Manifatura eşyası açık art-
tmna ile satılacağından Talip olanla
rın 1/Nisan/936 Çarşamba gUntı saat 
on beşte Çakmakçılarda Agopyan 
Hanının Ust kab.nda hazır bulunacak 
memura müracaatları iHln olunur, 

(20623) 

nisbetlerinde tenzilat yapılacaktır. 
Grup tes,kilinde yarım ücrete tabi iki yolcu bir kifi itibar olunur. Bayanlarda doğumdan evvel hasıl 

olan lekeleri ve en muannit çilleri 
Gidis _ Dönüt biletlerinin dönüş mer'iyet müddetleri dört aydır. Bu ta- tamamen izale eder. 

rife yol~ulan Anadolu ve T oros sürat trenlerinde munzam ücrete tabi de· ' , 
iildir. Fazla tafsilat için Yataklı Vagon acentelerine istasyonlanmıza müra· ı•K•o•e•ae"u·· S•ulh•.-h•ukuk-•m•a•hk-e•m•e•sin•d•en 

caat edilmelidir. (671) (1619) ' lzınit Ömer ağa mahallesinde oturan 

BANKAYA 
YATJRILAN DARA tYi , 

tKiLMi~ TO~UM GiBi VtQiMLiDiR. 

U OlANTSt OANr DNi ~: 
k'ARAKOY' PALAS ALAL~MCi ~AN 

\:KiNOPRiN . kaıtıleri HER't'ERoE1iıı.uRuş 
; e.• • oi .ROM.4TİZHA 1.~RıLARİtE.GRİP vı: NEZLEYE KAR ı eiRicir< iL.~ÇTIR 

'Ali kfthya çiftliği sahibi Asım tara· 
tından Saraylı köyünde oturan Nefise 
varislerinden oğlu İbrahim aleyhine 
açılan izalei şuyu davasından dolayı 
tbrahimin ikametgahı meçhul bulun
masına mebni gazete ile Hanen teb· 
ligat yapıldığı halde gelmediğinden 
hakkında gıyap karan verHmJş ve 
mfıddeabih bahçenin hissedarlar ara
sında taksimi kabil olup olmadığının 
tayini için mahallen keşfine ve keşfin 
19-4-936 pazar 'gnnn icrasına karar 
verilerek muhakeme 21-4-936 salı 
saat ona talik edilmiş olduğundan 
gaibin muayyen günlerde keşif ve 
muhakemeye devam olunmak üzere 
gelmesine dair gıyap karan tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

:.· :;SER~Oi~ · 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGiNE -~" 

: ' - ..,,,,. 4' • 

t:eslrll bir llaçt:ır kut:usu . 
. ./' . ,,-. . ! 

150 kurutiJ Sirkeci Merkez 
,.:;;.. . . ........ 

Eczanesi, AH Rıza ; . 

Kayı~, Fatih askerlik şubesinden 
aldı.9ım terhis tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 
1310 doğumlu Hüseyin oğlu Ahmet 
Bican. 

a;::• • • , , 1 tıM ' 11•~....,.-••••••n•t ı ·~ 

Son Posta Matbaa•• 
Nctriyat Müdürii: Selim Ragıp 

Sahipler&: A. Ekrem, S. Raııp, H. Lütfii 

\. ,. ... - .·. ~ ...... ,. · ~ .<'"_. . : -~ .. .· 

5.000 
LİRALIK İKRAMİYE 
İş Bankası Kumbarası sahipleri 
arasında 1 Nisanda Ankarada no
ter huzurunda çekilecek kur'ada: 
~ Birinci ikramiye 1000 Lira 

ikinci 
" 

250 ,, 
J O kişiye 100 erden 1000 ,, 
20 " 50şerdenl000 

" 175 ,, lOardan 1750 ,, 
ki cem'an 207 kumbara sahibine 5000 

lira ikramiye tevzi edilecektir. 

Akay Direktörlüğünden : 
lıkeleler tamiratı için muhtelif eb'atta -62,11· metre mik'abı çıralı 

çam keresteıi açık ekailtme ile satın alınacaktır. 
İhalesi, 6/Nisan/1936 Pazarteai günü saat on dörtte Galatada idare 

merkezinde §.efler encümeninde yapılacakdır. Şartnamesi bergün Le-
vazım Şefliğinde görülebilir. ı 
İsteklilerin% 7,5 muvakkat pey akçalarile yazılı vakitte Enciimeııe 

gelmeleri. (1658) 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6. ncı Ke,ıde 11 Nisan 938 dadır. 

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

• tertip edile~·ek ihtiva ettiği bütlln numaralarda iştiraki tazammun etmek 
üzere sabş yapıldığı ve alakadarlara bilet verilmeyüp yalnız bu cetveller 
verildiği işitilmektedir. 

Bu suretle yapılan sab.şlarda direktörlUğUmüzün ala.kası olmadığım 
1 sayın halkımıza bildiririz ... , ______________________________ _.. 

~·--ı----• Sabık Kibil Verem Sanatoryomu Baştabibi ._ 
Parls Fakültesinden Diplomalı Doktor 

Ferhan Vücer 
lıtaobul: Ayasofya Yerebatan Caddeai No. 43. Tel 23035 


