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AK KARARINI CENEVREYE BİLDİRDi 
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çekilmesini istiyecekmiş Habeşistanda büyük 

ITALYA 

. . I . . zorluklarla karşılaşacak 
lngılız murahhasJda talyaDJD hareketini Şimdiye kadar Negüs'ün bile tahakkümünü kabul 

k 
'A tt t t d k • etmiyen bazı qiretler Jtıyanlara karşı gelecek 

atı sure e pro es o e ece tir .a1ma~.~~~~1m....:U."'".:'...~ 
1 

, Habetiatanın en mühim noktalaruun 

Fıransa l•ı' L.a 1_ ittraline henüz bitmit aöziiTJe bakılabilir. n "- İtalyanlar fimdi memleket:in ·~ tetldll-
V ~ ve bir aistem dahilinde nUfuza ba,la .. 
AQrQrlnl mı,Jardır. Bu müetemlekele,tinne~ vazife-
D 1İ büyük zorluklarla karıal ... bilecektir. 
rrotesto etti Zira Habeı imparatorluiunda öyle atiret· 

ler vardır ki, Nesihün tahakkümünü ka· 
pul etmemitlerdir. Ve bqka bir tahakküm 

p, ............. ,. ....... . 
ve Pre• .. 11111 Afrlkadakl 
•D•te111lekelerlnl• tehdit 

edllecetl11de11 -dl .. 
•dlworlar 

Paria. 10 (A.A.) -Hükanıet. dün 
aktam İtalya hükUnıetine yapbİI teb
liaatta Habqistanın ilhakı hakkında ih
tiraz! b)'itler bildirmiftir. 

Parll. 10 (AA.) - ltalya Kralının 
Konsey toplanb halinde Habet imparatoru ilanı Franu mat· 

f 
murahhaıı Ouolde Mariam'nın çekil• (Onama 8 inci myla4o) 

Yedi bitara me1ini talep etme1i muhtemeldir. Kon· -· .... • • ..... -...... • -

devıeti.0 kararı eeyin ıtaıyanlann taı~lerini rec1~e- Boiiazların 
ceti muhakkaktır. Bılhaaa lngıltcre 6' 

ı ttalyanm hareketini kat ·ı ıurette pro- Ta/ık imi 
Cenevre. 10 (Son P.ıa) - talya: 0 edecektir. Oiier ...... iee. 

!lift Habefiıtanı ilhak hakkındaki kara: f ran• da dahil olduğu haJde daha ih· 
h bugün İtalya hükt1metinin li>ura~~ tiyatkirane bir hattı hareket kabul et· 
delegesi tarafından Milletler u:m~~etı meleri ihtimal dahilindedir. 

M. Flanden kabine top
lanb11nda izahat verdi 

Jlaıum sekreterliğine resmen bıldırıl • MurahhH .. r c-enede 
"''ittir. Yarın eabah toplanacak olan Cenevre, 10 (A.A.) - M. Eden, 
lıonseyde hararetli müzakereler ola • Bruce, Tevfik Rüttü Araa. Rene Mu
cağı ileri ıürülmektedir. . . sisli bu 1abah Cenevreye gelmitler • 

Milletler Cemiyeti mahafılınde .~~n- dir. • 
.. Yİn yarınki içtimaında en muhı~ Neıiil C........,• Mi Gidecek? 

Pariı, 10 
(Son Po1ta} -
M. Flanden ba. 
kanlar mecli * 

ıinde Frana • 
mn dıt eiyaae • 
ti hakkında u • lbeıelelerin yani Habetiıtan meseleıı Kudüa. 10 (A.A.) - Necatfnin etra· «e Ren me8eleainin müzakerelerinin fında bulunanlar Haile Seluie'nin Habet zun izahat ver· 

felıir edileceii hakkınc:laki tahminlere davasını ınüdafaa etmek üzere hemen Ce- mİftİI'. 
h 

· b k" le h '- t deceiini beyan etmekte-
lllu alif olarak konseyın u ı ı mese nevrey• are .. e e M. Flanden 
ile nıe•gul olacağı söylenmektedir. dirler. . .,.___ izahatı aramı • 
... T --L."1.... • • y ecli o..letin --· 

1• Hal.et murahhumın ~ ..... e1mı Cenevre. 10 (A.A.) - aBitaraf» dev• da Boiazlar 
ilteyecek 

1 1 
ahhaelan. dün aaat 1 S den 19'a mneleeine de' 

Alı · ·• · H be · torluğu or· et er ınur • ..6-.ı ) • , oısı nın a f ımpara (O.oamr 8 illa •r·-• temae elmlf vo 
tadan kallunıf olmasına binaen Habet Boğazlann tah~ 

Yeni Fransız Kabin sinin E~~ 
Programı ne olacak? =': h!u: 

hareket ittiha -

Blum dün nasyonalist sosyal.istlerin milli kongresinde :: ·=~~~ M. Fland. 
uzun bir nutuk söyledı, programını anlatb anlatmıtbr. --------

Paris, 10 (Son Posta) - N~syona· 
Jiat sosyalist partisinin kongresı bu sa· 

balı toplanmıştır. 
1 ··~ı den 

Kongre hararetli o ml.1'0 og. e . 
sonra da müzakerelere devam edılmış· 
tir. 

P t . . um"ı sekreteri soıyalist-ar mın um ... 
lerin hükumete iştirak etmelerı ıçın 
«Halkçılar cephesi)) nin dğer azalarına 
Yapmış oldukları teklife ka1'1 alaoskla
rı cevap ne olursa olsun iktidar mev • 
•-·· 1 • · ·· I rine ala· ttıınin meıuliyet ermı uzer e 

Negiis Milletler 
Cemiyetinden 
Şifa bekliyor 
Kudüı, 10 (A.A.) - Negüs mat • 

buata yaptılı beyanatta, teesaürle ol
makla beraber, müsavi olmayan bit-_mü
cadelede devam etmemeye ve memle
ketin menfaatlerini Cencvrede müda
faa etmeye karar vermif olduğunu i • 
zahtan 10nra demi,tir ki: 

de kabul etmiyeceklerdir. 
Adieababa' da bayat normal meceruı· 

nı tekrar almaia baılamıfbr. 
Habe,iatanda Y eai Rejim 

, Roma. l O (A.A.) - Roma eiyui ma· 
hafili, HabC§İstanda dünkü kararnameler• 
le tesis edilmiı olan ıimdiki rejimin mu
vakkat olduğunu beyan etmektedir. Bu r .. 
jim meselesi nihai surette halledildiii za. 
man, merkezde Ambıua mıntakuında kl· 
in bulunan eyaletlerle, hudut mıntakala· 
daki eyaletler ara11ndaki bafkaJıim 
hesaba katılması muhtemeldir. 

Ayni mahafil, Jtalyanın Habefietana 
karp ileri eürmüı olduğu nıetalibin ber za- Haı,.,ıetaıuıılJeıai ICral Naibi Mar9fal Bedoılio 

(Deoamı il inci Hy/amızda) hı.ya Kralıyla bir arada 

Selinikteki hadıseler 
asabiyet uyandırdı 

Papa Anastasyu, grevcilere ateş eden polisleri itham 
ve bir hükumet buhranı ihtimalinden bahsediyor 

Atina, 10 (Huauai) - Tütün am&o f mak İsteyenler bbredileceld..mr 
leainia patronlarile ndef'"•P kabil o- Demiftir. .ı 
lamıyac:aiı anl•f'lmuı üzerine gazete- Atinada tedbirler 
ı.. beyanatta bulunan Batb-kan Me- Atina, 10 (Hususi) - Din ıece 
tabu clemif'ir ki: bafbekan Metabas Atina kol ordusa 

- Hüldimetin inti7.amı yerine ge- kumandanı ile polis ve jandarma eli 
tireceii muha~ktır. Şimden IODra rektörlerini çaiırarak ırevin Pire ~ 
~ ~ m~ olanıklar Japa- Atinaya sirayet etme1i ihtimaline met,. 
bileceldsctir. lntiam Ye uayİfi be>.- (Deoamı il inci Nylanusda) 

Dünkü Fenerbahç - Güneş maçı 
çok sert oldu 

caldarını beyan etmiştir. Mumaileyh,) 
sosyalist partisinin halkçıların proi • J «Milletler Cemiyeti prensiplerine .. . sadık bir ıurette bağlı olan bir ulus mu· Dun de lık maçlanna Fenerbahçe ve ..katlanarak sahayı terk•mitlerdir. cu.t 

Fenerbahçe • Ciinet maçmclan heyecanlı bir sahne 

1 dk k la w beyan et ·ı ra~ ~rına sa ı a cagını 

ınıştır. la da 
Öğleden ıonra yapllan top ntı . ı 

M. Bulum IÖZ almıf ve gayet uzun hır 
k .. I . . M Bulum nutkun· I nutu soy emıttır. · il . 

da takip edeceii harict ve dalı ~ ,,ya~l 
eet hakkında uzun izahat vermıf ~~ · 
~.u_ . ... • · · ··~-•t e1aıına mua
\\CJArıcı ııya.etımız ııı.aa-

(0.0&. il ... .., .. , 

ahedeleri bozan bir devletin arzuau ile Taksim stadlaranda devam edilmiftir. Fe- netin dünkü 1ıüzel oyunun\ mukabil Fe
haritadan ıillnemez ve ıilinmemeli • ner stadında yapılan Cünet • Fenerbahc;e nerbahçe ancak son dakikalarda oyunu 

h 
düzeltebilmittir. 

dir. » maçı çok eyecanla ve sürültülü olmuft . 
Negüı·ün beyanatı, hakkaniyet za • beklenen neticelerin hilafına Fener C.ünqi Taksım stadında yapılan Galatasaray· 

yıf uluıların kuvvetlilere kartı hima • ancak 2 • 1 mailup edebilmittir. Dünkü Beykoz maçı da çok heyecanlı olmu~tur. 
yeai yolunda bir hitabe ile bitmekte .. maçta her iki taraf oyuncalan çok mert oy· Bu .1makçı Galatasaray gol yemeden S ... 
clir a•ıtla uh . Y1 ı e azanmııtar. Her iki maçın taflillla 

• D r. m telif umanlarda OJUDCular ( 11 ) üaci aayfada bulacakmnız. 



r 
H r •• un ' Resimli Makale 

Karışık 
Haberler 

-+--

"------ Y•ua : p. R. Atay _ , 

H er taraftan şaşırtıcı haberler gcli · 

yor. Dün, Londra'dan gelen bir 
telgruf, Musolini'nin bir lngiliz gazete

cisine beyanatını hülasa etmekte idi. 
Bu beyanatın esaslı noktaları şunlar -
dır: (ı] - halya'nın ne Sudan ve Mı
Bır0da gözü, ne de Filistinde menfaati 
vardır. 2 - Habeşistan fethi İtalya'yı 
sömürge bakımnıdan tatmin edilmiş 
de·vlctler arasına koymaktadır. :i -
Habeşistan'da, ltalyan otoritesi, tam o
larak kurulmalıdır. 4 - MiJletler Ce

miyeti tensik olunmalıdır: Cemiyetin 
vazifesi, kudreti ile, mütenasip olma
lıdır. 

Roma'dan ge1ip, yarı resmi İtalyan 
mahfillerinin fikirlerini hülasa eden i
kinci bir telgrafta şunlar vardır: l -
Habeşistan artık ltalyanm bir parça -
sından ibarettir. 2 - Milletler Cemi -
yetinin vazifesi bitmiştir. Çünkü mev
cut olmıyan bir memleketi himaye e -
demez. 3 - ltalyanın genişleme ha -
reketi, Habeşistan fethi ile bitmiş de -
ğildir: Başlamıştır. 

Londra'dan gelen başka bir telgraf, 

lngilizlerin Milletler Cemiyeti reforma

insanların medeni se

viyeaini ölçmek ıçın 

kullanılacak en 

maz, ve en yanılmaz 

ölçülerin birincisi, hak 
mefhumuna verdikle • 

ir değerdir. Medeni . 
ınsan, kendi hakkını 

tanıyan, ve herkesin 

hakkını da ayni dere-

cede tanıyan insandır. 

Medeni cemiyette hak· 

km yerını bulmasını 

temin edecek tetkilatı 

kur:m, bu te,kilatın İl · 

çalı,maaını gözeten 

miyettir. O halde 

ce 

bir 

cemiyette adalete ne 

kadar saygı gösterili-

yorsa, o cemiyet o de
rece medenidir ve her 

ce~iye~i~ bu ~akımdan [;. 

aevıyesını tayın etmekA 
mümkündür. 

i 

SÖZ 
sı için neler düşündüğünden bahsedi - B 
yor: 1 - Veuay andl~ması ile Mil- ogu mütemadigen 
Jetler Cemiyetinin alakası kesilmelidir. Uzayan adam 
2 - Dünya bir takım bölgelere ayrıla- Mısırda dülııerlik 
rak, karşılıklı yardım teahhütleri bu eden Mehmet Ab
kısımlara hasrolunmalıdır. Her bölge- duırahman isminde 
de bulunan devletler, taarruz olduğu bir adam 20 metre 
zaman, hemen karşılıklı yardımda bu- yükseklikteki iske-
lunmağa mecbur olmalıdır. , lelerden düşerek aa 

M
.. .. katlanmış, kendisi-
osyo Eden Avam kamarasında ba- · d__._ l h t 

nı crrııa as ane-
Zl sua1lere cevap verirken, Amerika ye kaldırmıılar, üç 
Birleşik cumuriyet1eri Milletler Cemi- ıün orada yattık-

SON POST~ 

a Emniyet ve adalet a 
Ayni derecede mü-

him olan bir ölçü, em

niyettir. Emniyet hak

lu tanımanın hem esa· 

ıı, hem gayesidir. Hak

kı tanıyan insanlar ara

ımda emniyet hiısi 

ta.ilam olur. Adalet 

emniyet içinde kökle • 
tir, emniyet adalet ıa

yesinde kuvvet bulur. 

Bir muhitte emniyet 

ve adalet büküm ıürer-

ae o muhit medeni 

İnsanlar muhiti olur ve 

o muitte ya§ıyanlar1n 

re· 

Mayıs 1 l 

Sözitn ısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamadı 

Istanbul Barosu 
Avukatların tekaütlüğü 

için bir kanun projesi 
hazırladı 

Avukatlık kanun layihasının ana hatlari 
nı geçen günkü sayımızda okuyuculaıı • 
mıza bildirmiştik. Bu kanun layihası hazı(lı 
!andığı sıralarda İstanbul Barosu da avu
katlar için tekaüt ve yardım sandığı teşkili 
hakkında bir kanun projesi hazırlamış, vct 
Vekftlete teklif etmişti. 

lstanbul Barosunun tekaütlük hakkınıı 
daki fikirlerini de kanunu'n kabulünden 
evvel neşretmeği faydalı bulduk. hepsi de huzur ve 

faha kavuturlar. 
Baronun hanrladığı, tekaütlük kanun 

projesi 36 maddeden ibarettir. Ve 6 fasla 
Hüli.aa adalet ve em· aynlmıştır. 

niyet, İnsanlık ve me

deniyetin en ıaımaz ve 
en yanılmaz öl~üleri

dir. 

Birinci fasılda sandıklann idare usu1lc:• 
rinden bahsedilmekte ve sandığın Anka• 
rada beş kişilik bir idare hey' etine tevc{I 
edileceği, hey'etin baro levhasında kayıt• 

lı olanlann onda biri nisbetinde sec;ileceli 
murahhaslardan mürekkep umumi hey' et 
tarafından İntihap olunacağı yazılıdır. 

ARASINDA J 
İkinci fasılda aandıklann gelirlerindetl 

bahsedilmektedir. Proje varidat olaraliı 
müdafaa pullannın ihdasını derpiş etmef. 
tedir. Müdafaa pulları, asliye mahkeme1(• 
riyle Şurayı devlette muayyen meblawe 
havi olmak üzere ikame olunan her nevi 
hukuki, ticari cezai, ve idari davalarda dı• 

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

Bu ne biçim mahalle? 
Tamahkar adamın biıi bir gün e -

vinde oturmuş, piı pis düşünüyormuf. 
Bir aralık zihninden §Unu sıcçiımiş: 

- Keşki biraz et olsa da bir yahni 
pişirip yesem 1 

Tam bu ıırada kapı açılıp, kom~u -

nun çocuğu elinde bir tasla İçeriye gi· 

Fransanın 
En genç meb'a&u 

Framıada yapılan h ı · ı d b } l va arzu a ı c. ava za ıt anna yapıştın a• 
son acçimde 26 cak muayyen kıymette pullardır. PullanO 
yapnda bir avukat yüzde 65 §İnin, varidatı sandığa mal ed,f. 
namzedi, Saint Bon lccek ve mahkemeler müdafaa pulları ilsal 
net - Embreuaeden edilmemi§ evrakı almıyacaklardır. 
meb'us seçilıniıtir. Bu pullar avukat tarafından takip edf• 

Haberi büyük bir lccek evraka yapıştırılacaktır. 
heyecan ile alan Bundan ba~a varidat sandığına vakl 
genç avukat ııaze- teberrular, mevcudun neticesinden eld4 
tecilere fU yolda edilecek menfaatler, ve Baroya kaydedf• 

yeti azası olmadıkça 16 ıncı maddenin 
tam tatbik edilmesine imkan olmadı -

ğını, zecri tedbirler daha şiddetlendiril-
1eydi, İtalya ile çarpışmak lazım gele
cek idiğini ve fngiltere'nin harbı göze 

almadığını söylemiştir. 

tan sonra, bütün ta• rerek: b b 1 eyanatta u un- lecek avukatlardan bir defaya mahsus a• 
babet aleminin ıa- - Babam mahsus selam etti .. Biraz mu,tur: lınacak beı lira ücretten ibaret olacaktır, 
tıracağı bir hadise olmuş, Mehmet · · B' b k et ıuyu ıstıyor 1 - ır uçu ay- T ekatıdiye Türk barolarına rncn•UP. ae 
Abdurrahman uzamaia başlamış. Tak· Deyince, tamahkar: danberi seçim mücadelesinde nefesim tü- vukatlarla, vefatlan halinde zevceleriyJ4 
riben Künde bir buçuk tantimetre - Sübhanallahl demiş; bu ne bi • kendiği için evvelki gün bir davada der- çoculdarına, ve muhtaç halde bulunan 

uzuyormuı, hayli zayıflamış, bir çim mahalle} Burada kom§Ular haya- dimi hakime anlatamadım. kocalarına verilir, avukatlara verilecek tet 

Fransa ve İngiltere'den gelen diğer 
telgraflar, Milletler Cemiyetinin ancak 
bir Habeşistan kalmak şartı ile, bir Af
rika barışını kabul edeceğini bildirmek

tedirler. Hatta bu telgraflarda, Irak' -

m lngi1tere ile münasebeti misal ola -

rak gösterilmektedir. 

zaman gelmiş ki, karyolasına sııamaz ol- lin de kokusunu alıyorlar! Reis meb'us seçildiğimi duymuo. bana: kaüt maaşının miktarını yakında asağıd" 
muş, doktorlar mütemadiyen uzıyan bu -tr:----------------• - Haydi genç avukat, dedi, heyecan yazılı, dört derece nazarı itibara alınırl 
adamın karşısında elleri kollan bağlı ha- il LJ L j/ A C A nefesini tıkamış, muhakemeyi talik ediyo· Nüfusu yüz binden yukarı olan şehir ha• 

k k 1 1 h 
rum, süHınet bul da öyle Kel rolarında kayıtlı olanlar, elli bin ile • .:ı .. 

a a mış ar, ve ni ayet adam uzama~tan ,.~ 
ölmüş. ' ? 3 4 5 6 ? 8 9 * bin arasında bulunanlar, 30 bin ile 50 bin 

Fransa'da halk cephesinin Mi1letler 

Cemiyeti meselesini nasıl görmekte ol
duğunu biliyoruz. Bu görüş, ltalyan 

* lnıllter• kral1111n daktllo ve 
eteaolan 

İngiltere kralı sekizinci Edvardın sara

yında 25 tane ıteno ve daktilo vardır. 

fikrine zıd olduğu gibi, eğer doğru i - Bunlar protokol nizamına uyarak muayyen 

ac, lngilizlerin reforma düşüncelerin- formada ve muayyen renkte elbise Kİyer
den de farklıdır. Bundan başka Millet- ler ve ancak ııünde beş aaat çalışırlarmış. 
ler Cemiyetinin, Habeş meselesinin son Bu küçült bayanlara evlenecekleri za _ 
imtihan safhasını nasıl atlatacağı da 
henüz bir muammadır. Acaba cemiyet, 

vazifesini yaptığını, fakat harbı me -

netmeğe muvaffak olamadığını söy -
liyerek, aza devletleri kendisini tedavi 
etmeğe mi davet edecektir, yoksa bir 

tekil kurtarma kaygısına mı dü~ecek -
tir) 

man ömürlerinin sonuna kadar kifayet e· 
decek bir trahoma temin edilirmiş .. Evlen
miyenler İse, genç yaşlannda tekaüde sev
lı:edilir, ve hazineden ııene tuvaletlerine 
kifayet edecek lerecede maa~ alırlarmıı. 

* 
Uzun r•••r•nların memleketl 

İtalya Habeşistan fethi ile, Muaoli- Tifliain Abka:zi ismindeki lı:azasında 
ni'nin dediği üzere, doymuş mudur, insanlar her yerden çok yaşamaktadırlar. 
yoksa Roma yan resmi mahfillerinin BJ1rada yüz yaşına gelenleri herkca daha 
söylediği gibi, 930 bin ki1ometrelik ko- genç telakki etmektedir. 

ca br ülkeyi sadece bir aperetif olarak Geçenlerde Kanara Knowt isminde biri 
mı almıştır) 15 5 yapnda olduğu halde ölmüştür. Ma-

Bugün ne söylense erken olur. iyi jagva isminde bir ihtiyar 150 ya11ndadır 
bütün ihtimaller, bir takım memleket- sapasağlamdır ve mükemmelen gazete o
lerdeki harp iradesine karşı, bir takım kumaktadır. Tiatban 125 yaşındadır. Be
memleketlerdeki harp iradesizliği yeri- bia 12 7, Binaga 100, Ebeyt 105 yaşında-

· ne, harbı menetmek iradesinin geçme- dır. 

sine bağlıdır. Harp korkusu bir zaaftır: Tiflia hükumeti, bu ihtiyarlardan, uzun 
Kuvvet, dünyayı harpsızlaştırma e - yaşamalarını temin etmek ic;in hiç bir ıey 
nerjisinden gelebilir. esirgememektedir. 

' 2 
3 ,. 
5 
6 
7 
B 

Makdonaltln kızının 

ı,ıerl rotunda 
Eski İngiliz Bqbakaru Makdonaldın kı

zı uzun zamanlar babasına hususi katip
lik ettikten sonra bir otel açarak çalışma
ğa başlamıştı. 

Son gelen lngiliz ııazeteleri otelin, müş
terileri istiaba kafi gelmediğini ve Mis 
Makdonaldın itini senişletmek niyetinde 
olduğunu haber veriyorlar. Şimdi eski o
telin yanıbaşına yeni bir paviyon inp edi· 
yorlarmış. 

* 

arasında bulunanlar ve 30 binden aşağı o• 

lanlar. 
Bir avukat mesleğindeki müddetinin eıı 

çoğunu, hangi mahal barolarında geçirmiı 
iac onun derecesindeki maaıı alır. Ve tc;• 
kaüdiye alan avukat artık avukatlık cd~· 

mez. 
Tekaüt sandığı namına yapılacak sene• 

vi masraf tekaüt sandığı varidatının yüz• 
de beşini geçmez. 

Müdafaa pullan müe1dtillerden alınma• 
yacak bunu avukatlar kendileri verecek:• 
!erdir. Yapıştırdığı müdafaa pulu bede11• 
ni müekkilinden alan avukat mensup old~ 

Soldan aaja: Kırk derde dev• -rn11-k iu baro inzibat meclisinin karariyle ilk de• 

1 - Mah, payitahtımız. 2 - Meml.-- Dünkü nüshamızda sarmıaağın damar fasında bir ay, ikinci defasında bir sene 
ket, hastalık alameti. 3 - Ve saire ve sai- sertliğine ve T enaion derdine iyi geldiğini müdd~tle ve bir daha tekerrürü halindq 
re için kullanılır üç harfli bil' kelime, bir ya7mı~tık. Son tıbbi kitaplarda gördüğü- müebbeden avukatlıktan menedilir. 
silah. 4 - Bir mer a. 5 - Külhanbey • miize göre bu mübarek nebatın daha nice Tekaüt aylığı kanun mer'iyete girdik'• 
lerin fiyaka dedikleri, ışık verir. 6 - ı,Ne» marifetleri varmt.f ta bizim haberimiz yok- ten beş sene sonra verilmeie başlanacak .. 
manasına gelir kaba bir telaffuz, mağara. muş. Meğerse, sarımsak ayni zamanda ro· tır. , ·--"'" 
7 - Bir millet, nota. 6 - Uzaiı gösteri · matizmanın birinci derecede düşmanı imiş. Biliyor MU$UnUZ ? 
riz. nota, tabaka. Sarmısak yemek auretile romatizmalannı 

Yuliandan qağıya: tedavi edenler, bir daha o ağnlara. ui • 
1 - Bir ıimal hayvanı, inatçı. 2 - Ar· ramazlarmış, zira samuaak, kandaki asit 

paya benzer, nota. 3 - Koku. 4 - isim, ürik gibi romatizmayı intaç eden bütün 
ant. 5 - Fransanın e!!ki ismi. üçüncü ıa- muzır Toxineleri de izale edcrmi~ 
hıs. 6 - Kı ın yağar, kondurmak. 7 -
Beyn, beyaz. 6 - Bir H ilaveaile yol o
lur, ağabeyin muhaffcfi. 9 - Bir di§ is
mi, heykel. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 

na, bar. 5 - Sanat. tav. 6 - Acı. 1 -
Baç, mat. 8 - Saik, lif. 9 - Aza. ir, o. 

Yukandaa qaiıya: 
1 - Tabasbus. 2 - Ali. aa. 3 - Nal, 

nabız. 4 - aka. 5 - intaç. 6 - Ti. la. 
Soldan sağa: 7 - Eli, timar. 8 - Aba, af. 9 - Pata-
1 - T enc~re. 2 - Bal, itaat. 4 - Al, vatsız. o. 

1 - Paristeki Bastil hapishanesi F ran" 
sız ihtilalinde halk tarafından kaç tarihin• 
de, hangi ayda ve kaçıncı gün zaptedilmiı-
tir} 

2 - Bak üs kimdir?. 
3 - Türkiyede ilk defa hangi istasyon• 

da ve hangi Padiph zamanında trenlerin 
hareket emri için «tamam h> diye bağın)• 
mıştır? 

4 - Fatih Sultan Mehmet 1stanbulu 
hangi ayda, hangi gün ve hangi saatte al• 
mıştır? 

Özlü sözler: )STER İNAN İSTER 
• 

iNANMA! 
(Cevapları Yarın} 

(Dünkü Suallerin Cevapları) 
- Ankara keçisinin hususiyeti tüy• 

lerinin uzun ve parlak olmasıdır. Diyorlar ki... fatanbul Türkiyenin en büyük ıehridir. 2 - Örümceğin sekiz ayağı vardır. 

«Divani hattı ile bakkal defteri nerede 
tutulur? Hind abadisinden şeker külahı 

yapılır mı? Kişmir şalından mavna yelkeni 
lim görmiiş? Halbuki edebiyat bunların 

hepsini yapıyor. Bazı genç kalemler ma -
]ümat ve mnntıkları ile y.oğuramadıklan 

haor.ıırları edebiyattan bir oklava ile açmak 

Şehirde her aene tifo salııını olur, yÜzlcrce yurddaıı alıp 
Samatyada liğımlar meydandada. 

Kasımpqa deresi bir mikrop yuva&ldır. 3 - Harbi zaferle bitirince kılıcını kı• 
nına sokan ve: nSöz şimdi kalemindirh1 
diyen başkumandan Bismarktır. 

isti) orlar . .o Fazıl Ahmet 

sötürür. Buna raimen bili. 
Ortaköy deresi açık bir lağım halindedir. 
Kurbağalıdcre etrafa hastalık yayan açık bir liğundır. 
Dolapderede laiunlar açıkta akar. 

!STER 1NAN 

Bu hastalık yataklara böyle açık kaldljl müddetçe, fs~anbul 

balkının tifo ve hastalık salgınından kurtulabileceklerine, 

artık. 

1STER iNANMA ! 

4 - Budistlerin peygamberi Sakya Mu'" 

1 

nidir. Şarkta 4 70 milyon kişiyi peşind4 
sürükliyen bir din ortaya çıkarmıştır. 

5 - Venüs eski Yunanlıların gı.izcllik 
ilahesidir. Deniz köpüğünden doğduiu id• 
dia edilir. 

' 1 
3 



Zecri tedbirler meselesi 
sardı çok 

Fransız gazeteleri . "' . . 
veremıyecegını ve 

iktifa 

sarpa 
Milletler Cemiyetinin bir karar 
işleri olduğu gibi bırakmakla 
edeceğini yazıvor 

p . lO B b hk" /muhtemeldir. Yarın başvekili adde - İtler olduğu gibi bırakılacak 
arıs, (A.A.) - usa a ı ga- Bl • d .. . 

teteler H be · İt 1 tarafın - dilmiş olan M. Leon um un a mu- Lucıen Bourgues, Petit Parisien ga· 
, . a şıstanın a ya 1 b ı M p 1 P, · d · 
dan ilhak ve İtalya kralının Habeş im- talaasını a mış k' u ~~ant b. a;ld J~~- zetesın e dıyor ki; 
t>aratoru ilan edilmesinin diplomatik cour'un elinde ı ~~kı~a . ud şe ı e .•br: Eğer zecri tedbirleri kaldıracak o -
.ıı • F k t J 'ltere hu umetın en ne gı ı ı 1 I _ . l . 
etıcelerinin ne olabileceğinden bahset- a a ngı beki bT ? ş· d' ursa evve ce a mış oldugu tedbır erı 

llıektedirler • bir hattı hareket ene ı ır 1~ ı- inkar etmit fazla olarak futuhatı mü -
P · . d k d r fU suale cevap vermek ıın • k"' f J d 

ertinax, Echo de Paris gazetesın e ye a a •. d .. k"I I ·a at an ırmak gibi bir tavur takın -
Ya kansız degılse e muş u o muştur. 

lıyor; . l d mış olacaktır. Eğer zecri tedbirleri şid-
D.. 1· • Muhtelıf cereyan ar araam a d 1 d" k 1 un sabah Fransız nazırlar mec ısı, . . ld et en ırece o ursa harp bittikten son-

liabe I B Jdwin kabınesı, her zaman o u- r· d l 
1 • Ş meselesi ile meşgul o muş ve a l'f 1 d ra ga ıp ev ete karşı her hangi bir ce-
'Vl FI . H b · v ibi muhte ı cereyan ar arasın a 
ta· andin'in teklifi üzerıne a eışıs- gu g ' k d B fh eri tedbir- za tertibini derpiış etmeyen Milletler 
nın ilh k kd" . d A tedbirle - cırpınma ta ır. aama ı ze C 

tin k ld a ı ta ır~n C:. zeclrı d v •• _ 1- . tatbik eden devletlerin dünkü ha- emiyeti mukavelenamesi ahkam hi-
a ırılmasına ımkan o ma ıgı mu erı h' · ef d 1 f h k b~laa d d' den kendi davaları le ıne ıstı a e- a ına are et etmiş olacaktır. Binaen-
sın a bulunmuşdur ıse 1 h C d k I 1 . . ' . kı am edecekleri şüphesizdir. Fa • a ey enevre e i murahha~lar, işe -

C ngilterenın harekeh. f •1 ~\ h~lihazırda bu tedbirler, prensip • ri olduğu gibi bırakmakla iktifa ede • 

t enevrede bütün devletlerın ngı: I a. . t'k mını alabilir mi? ceklerdir. 
ereni h h k · · k" tmelerı erın ın 1 a 
~n attı are etını ta ıp e ...-•• • • • • ••--••-••-••••·---·-•••-•• • • • • • • 

~- ............. -

' 

Silahlanma 
dalğası 

Yolcu vapurlarına top 
konması Almanları 
heyecana düşürdü 

Milletler cemiyeti konseyi 
bugün toplanıyor 

M illetler Cemiyetinin bugün bir top• 
lantısı vardır. Bu toplantının ruz • 

namesindeki başlıca mevzular, Boğnzlnr 

hakkında ileri sürdüğümüz müddeiyat ile 
Habeşistan meselesidir. Lozan muahede • 

Berlin, 10 {A.A.) - Bahriye ma- sinin imzalandığı zaman ile bugünkü şe • 
hafili İngiliz amirallığının Cunard Li- raıt külliyen birbirinden farklı oldukları 
ne' e posta vapurlarına • İngiliz dev· için, emniyetimizi temin maksadile Boğaz-
ı t • h---L lar • ları tahkim etmek istiyoruz. Bu münase • e ı nam ve ~ına top koyması j. 
çin mezuniyet vermiş olduğuna dair o- betle alakadar devletlere dnha evvel bııı 
lan haberi heyecanla karşılamışlardır. v~rarak ve ~~ mevz~un çok iy~ bir w ~üsnü 

B r T bl d" nıyet havası ıçındc muzakere edıleccgı vna-
er mer age alt, ıyor ki: d' d b k b h k' bb" .. .. A ba b"t'" İ . . . ın en aş n, u ususta ı teşe usunıu• 

. ~ u ~n ngılız ~anı atlanhk- zü normal yollarla yaptığımız için, herke· 
lerının umumı surette silihlandınlmn- sin takdir ve tebrikini kazandık. Bu kadar 
sın~ mı w baflanıyor? Her halde İngiliz iyi şartlar altında bnşlıyacnğı anlaşılan mü· 
amırallıg~~ın. kararı gösteriyor ki Av- 1 :zakcrclerin isteğimize uygun bir netice ver• 
rupanın uzerınden aşmakta olan dal • memesi için esaslı bir sebep tasavvur edi
ga yeni ~tan silahlanma dalgasıLiır. lemez. 

. Bu karar, ayni zamanda İngiltere • Milletler Cemiyeti konseyinin meşgul o· 
nın hukuku düvel ahkamına pek az e- lncağı Hnbeş mevzuuna gelince; toplnntı 
hemmiyet atfetmekte olduğunu da is- tarihinin tcsbit edildiği znman ile bugünkü 
bat etmektedir. Zira zikri geçen gemi- Ei'li durum arasında büyük fark vardır. 
ler, ailahlandırıldıktan sonra, harp ge- Milletler Cemiyeti konseyinin Hab~istnn 
mileri sırasına girecekler ve kendileri- lehine ve İtalya aleyhine nğır bir karar ver· 
ni ticaret gemileri arasında bulundur • memesi için, İtnlynnlnr, büyük bir gayret 
duklarından ziyade emniyet içinde bu- sarfcderek taarruzlarını devam ettim1iş, 
lacaklardır. Adisababnyı işgale muvaffak ve Habeı 
• İmparatorunu memleketini terke mecbur et-

in Ön Ü Şehitlig"" İnde mişlerdir. Şu hale nazaran Milletler Ce 
• rniyeti, öyle bir dava ile meşgul olacakbr 

merasını yapıldı ki bunun taraflarından biri saf hnrici bııa
kılmıştır. M~···Fıi~'d~n F ransanın "Bhaizkiı·rne ~~?ar da 

1 tt 
goruyor,, Bözük, 10 (A.A.) -C. H. Par- Manmafih, tarihi aylarca evvel tcsbit 

dış Sı•yasetı•nı• an a ) tisinin öncülüğü ile Jnönü ~ehilliği t~ edilen bu toplantının, Hah~ davasına, si· 
Heryonun Musolini hak- reni bugün saat 10.30 da Bursa, Eski. ynsi bakımdan değil, insani bakımdan 

tehir, Söğüt, Bilecik, İnönü ve yakın dahi en ufak bir faydası dokunacnğn ben· 

Fransız Bakanı, lngilterenin, ltalyay. a karşı takip kında bir makalesi köylerden katılan binlerce yurttaşın hu- zcmiyor. Çünkü yeni yapılan Frnnsız seçi-
k d karar zuru ile yapıldı. Heyetler adına çelenk- minin bir icabı olarak yeni Fransız hüku-

ediJecek siyaset hakkında va tın e Paris, 10 (A.A.) - Heryo, Oeuvre ler kondu. Büyük zafere ait hatıralar meti haziran başında, yeni meclisin top • 
vermediğinden §İkayet etti gazeteıiinde diktatörlük rejimine tabi naklile günü canlandıran söylevler ve- lanmnsile beraber teşekkül edecektir. De-

==~--------:--:-.. ,. . . olan memleketlerin liberal memleket- rildi. Ve ölüler takdis edildi. mek oluyor ki Milletler Cemiyeti toplantı• 
ı.Paris, 10 (A.A.) _ fyi malumata· •• Fraıwz. hukU~etı ~omayı d~ıma lere tahakküm etmekte ve bunlara sında Fransayı temsil edecek olan murnh· 
~ mahfiller· F1andenin bakanlar ıtıdal ta~ıny~ et~~_.;e ta}~a~:·~et· meydan okumakta olduklarım yaz • Üçüncü Genel Espekför has, muvakkat mahiyette bir mümessil O• 

;:ecliainde dıf' siyasa hakkında yaptığı ler Cemıyetı. v~ ıng:!:;;: ıç~n 
1 

u e- maktadır. Erzuruma gidiyor Jııcnğındıın, memleketini esnslı ııurette an-
tanatın ilq b uk saat sürdüğünü dilebilecek bır arif e ıma eye ça- M. Heryo, diyor ki: M. Musolini, GümÜfane, IO (A.A.) _ Üçüncü gnjc edebilecek bir karara i~tirak edemi· 

;-'fdediyorlar uhanden, lngiltereyi lışrtılflır· d kü "'k Hab~istanı kayit ve ,artsız ilhak ve genel espektör Tahsin Uzer bugiin yecektir. 
ransa .1 b' IBrt I al karşı mÜf· Flanden bun an. sonr~ çu an • ayni zamanda kollektif emniyet hak- T b dan Erz . Şu holde, biçare Habeşlerin vaziyeti, 

lel'ek b. 
1 

e. ır akie 'bt. yaya k irin yap· }aşma müzakerelerıle alakadar olarak kında tekrar müzakerelere girifmek j. h raekzotn t . uru_malA ~ıt~ekh üd' zere muharebeyi kaybetmeden evvelki ve tny. 
t .... ır sıyua t ıne sev 3' t kr 'lihlanınası me- . M'll ) Ce . . . . ar e e mıt ve vı ayetımız u u • b b 
lgı gay ti • • ah . İngiltere- Avusturyanm e ar aı çın ı et er mıyetinın emrıne a • du d 'lb b I d' k • ynrc om ardımanlarına maruz kalmak • 

-.L re en ız etnuf ve . d B Ik tanlı konfe • d Jd v ilA 1 d" 8 . . n a ı ayımız, e e ıye ~ anı tı- t d h E • 1 ,..'il bu • • akt' d k verme· selesın en ve a an an ma e o ugunu an etmekte ır. ızı t od h ku b k 'ı an a a ecı o ncaktır ve bu, büyük dev • 
-ı nun ıçın v m e arar . l · d b hsetmiAtir kad d h ki .. .. care ası, ava rumu aş an arı 1 1 . 
... ı ş old w "fi k detmiştir. ransı netıce erın en a T • ne ar a a r goruyor. tarafı d k 1 tı et crın yüzünden ve onların leyte lanllc 

ugunu teessu e ay n an artı anmış r. siynsctinden dol 
b l R an 1 n Tahs\n Uzer kendisini karşılnyan c l' . ayı. oa kan Antantı ve oman y Maraşal Pilsudski'nin kalbi halk ile görüşmüştür. . ~ ın ~e .sız, şimdi: bi~ Milletler Cemi· 

G yetının < ıddı mevcudıyetıne inanın bnk • 

K M•JJ"ı Bayramı Varşova, 10 (A.A.) - Cumhur enel espcktörün şerefine Halke • lım - Selim R 
U•• çu·· k Antant 1 . · vin. d_e bir müsamere ve bir balo veril • · agıp 

başkanı, ordu genel müfettişi ve hüku- - --- - ----
'f D .. B ""kreşte büyük geçit met azaları pazartesi günü Vilna'ya ır.ıştır. F ransada Jan Dark Ba 
. itülesko elde edilen un u . ld hareket edeceklerdir. Salı günü rnare- Dış Bakanlığı Genel Sekreteri yramı 
neticelerden memnun resmı yapı 1 ~ Pilsudski'nin kalbi, Vilna askeri Rusyadan dönüyor Paris, 10 (A.A.) - Biri resmi' di .. 

1 k mezarlığında hazırlanan 13.hde kona • ğeri milli guruplar tarafından tertip e-
le Belgrad 10 (AA.) - M. Titülcs- Bülaeş, 10 (A.A.).-: .Mem ~ et cnktır. Moskova, 10 (A.A.) - Türkiye dilmiş olan iki nümayiş alayı bugün 
"o, Yugo;lavya n~ibi prens Paul ile bugün Romanyanın istiklalı ~~. ~r dış bnkz!. l._iP genel sekreteri Numan Jcan d' Aarce bayramını tesiJ etmişlcr-
~eko~ov,.·1-- "si cumhuru M. Be- leşmesi günü olan 10 mayıs ~ı ı ay- Filistlnde vaziyet diizelı"yor l\.4enemencıoğlu Stalin otomobil fab- dir. 
beg'· ...... ,.u reı il d id t kt dlir Aynı zaman- ·ı . . 
t' ın Romayna kralı Karol'un ave • ramını tes eme .. e .. ·.. . .. _ . ': ~~ını zıyaret •. ~tmış, metro ile bir ge- M. Sarruat. ile M. Maurin, Ehramlar 
~~ kabul e'tımit dlduklannı ve ya dn hanedanın yddonumu de tesıd e - A Kudus, 10 (A.A.) .. Vazıy:t~e sa- zı~tı _Yapmıf,. ?gleden sonra dıf ko - meydanındaki Jean d' Aarce heykeli • 
~da Bükret'e gideceklerini teyid et· dilmektedir. 18.h hasıl ol~uf~Ur. Dun bazı ~adıs~ler l'!'ıserı m~avım Krcstins.ki tarafından nin önünde eğilmişler ve bir askeri ge· 
lılefttedir. Bükreş, fevkalade bir surette do~an· ı v~kua gelmıt ıse de ehemnuyetsız • lu:.bul edılerek akşn~ ~zeri Sovyet çitte ha~ır bulunmuşlardır. Bundan 
t' ~. Titülesko, trenle Cenevre'ye ha- mı tır. Halk daha sabah saat yedıden dır. .. , . • . . Rusyadan ~areket etmı\)tır. sonra mılli teşkilatlar ve bilhassn ccA-
eket etrneden evvel gazetecilere be •. . : eydanda akmaya bllflamııı Dun ~ıs~r dan buraya ıkı lng1lız a- Numan ıstasyonda Krestin ki ile leş haçıı lılar «Milli cepheH azaları bir 
L~tta bulunarak Balkan antantı ile ılı aren 1~ da bu meydanda büyük bir layı gclmıflır. Tü.ı·~iye bı'..yük elçisi, Romanya orta 1 geçit resmi yapmışlardır. 
""Ç, ük antant konfe-·ufannın elde et- ve saat K l d elçısı, dış .. ko.miserliği yüksek memur. 1 ö · ıe vaktine kadar her hangı' b'ır 
th:A &U&- resmi geçit yapılmıştır. ra, y~-~ın .. a Bir Japon Albayı ölüm cezasma l T ;:'oldukları neticelerin memnuniyete , 

1
. ht Mitel olduğu halde geçtıgı bu- nrı ve urkiye büyük elçiliği memur- h&di..e vukuuna dair hiç bir haber a\ın. 

""'fazı }d • tJ kaydet• \e ıa f d mahku• m oldu lnr1 tnrafıntlpn efanolanmı«tır. mnrı11ıt1r. lılifr 0 Uğunu ehemmıye e tün yolları cflolduran halk tara Jn an r T 

8 ır. P k ziyade alkışlanmıttır. Tokyo, 10 (A.A.) - 12 Ağustos 
lo Udapefte, 10 (A.A.) - ,. e.•t~ peB' aftan hava filolan tehir üze· sü bakanlığı şube direktörlerinden ge-
l 'fd gazetesi mülhem olduğu aşikar . dır tar ken diğer taraftan da kı- neral Nagatayı öl 1üren aJbay Aizava 

o an başmaım'ı O de küçük anlatma rın en uçar , ··ı·· mahkA 1 
ko f esm ' I • .. I b' surette kralın ö • o um cezasınıı um o muştur. 

ll eransı hakkında fU satır an yazı taat mukemme ·~ 1 D 
~or: nünden geçrnitlerdır. Mareşa espe- f d k 

.... h kA ransa an açan tayy' reci ~Üçük anlatma devletleri, faaliyet- rey, kral ailesi erkanı, ü umet azası, 
fertnin barıtın muhafazasına matuf ol• J "fer resmi geçitte hazır buJunmUf • serbest bırakıldı 
:;ıiunu bildirirlerken yalnız değiller- ~n;;,ır. . .. w • Versay, 10 - Necca~inin eski hava 

r. Öğle vakti, sarayda verılenh~kglAe zı· mütaviri olan tayyareci Drouillet gay-

f . du marecı.allan ve u umet . kan A 'thalA t .. .. d Bul "IAhl asına ya etıne or r- n um l a yuzun en musadere 
garistanın Si a anm . azası davetli idi. edilmiş olan bir tayyare ile Fransızln • 

müsaade edileceği haberı r ht M r · · nn gözleri önünde havaıanmağa mu-
asılsızdır Eski Alman V~ ıa 1 uso ınıyı vaffak olmut idi. 

Atina, 10 (A.A.) - Bulgari~tanın tebrık etti Drouillet, musadere edilmiş eşyayı 
tekrar silahlanmak için vaki olabılecek Roma, ıo (A.A.) - Eski Alman çaldığından dolayi hakkında tevkif mü-
talebini Yunanistanın kabul etmeye liahdı Frederic Guillaume, Habeş zekkeresi isdar etmiş olan Versay ad • 
lltnade olduğu hakkındaki güya Metak- ve harehesinin muzafferiyeti ile sona liyesine teslim edilmiştir. 
~ tarafından yapılan beyanat.~a~ • m~mesi münasebetile M. Musolini'ye istintak hakimi, kendisini serbest bı-
L da Bulgar matbuatının verdıgı a· b: tebrik telgrafı göndermittir rakmıştır. 

er kat'i olarak yalanlanmıtlır. 

,.. . 

Devrilen bir ma'bud 
( Ocyli Elcsprcstcn') 
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Belediye büyük 
Caddelere 1500 
Lamba koyuyor 
Ayrıca 500 lamba da muh

telif sokaklara asılacak 

Şehrimizin büyük caddelerine ye -
ni<len 1500 lamba konarak şehrin u -
mumi tenviratının arttmlması beledi
ye tarafından kararlaşh111lmıftır. 

Belediye şehrin tenviratına ehem -
miyet verdiğinden caddelerden başka 
bazı sokaklara da 500 kadar lamab da
ha asılmasını karar altına almı~tır. 

Şehrimizin deniz kenarlarında yeni
den yapılmıf olan bir çok yerler de ı
flksız bulunduğu için elektrik şirketile 
temasa gelerek bu gibi yerlere de lam
ba asılması için ihzarata başlamı;ltır. 

ION POSTA 
Mayıs 

24 Saat 
• 

içinde 
Hakkımız Yok Mu? - MEKTUPLAR.I 

Ş•hlrd• gUrUltUnUn önUne 
11•çllmell 

ltuyucularımızın birinden bir 

Olup Bitenler 1 ·ürk işçisi himaye edilmeli ... 
ki: Evvelki gün matbaamıza İsmail Hakkı istanbuldan transit olarak geçen ecn~.J. 

mektup aldık. Kariimiz diyor o 
lstanbula seyyah davet ederek, bura· 5 kişi yaralandı, bir hırsız ve Osman T evfilt isminde iki Türk gemici- gemilerin zabitan ve mürettebatını Denill: 

yı bir eğlence §ehri haline i&ağ et· k J si geldi, ve dertlerini ıöyle anlattılar: Ticaret Müdirliği kontrol edemez, biz bu/ 
mek istendiğini gazetelerde oku - ya a andı Ve bir tavan ÇÖktÜ - Biz, merkezi Amerikada olan ve nu takdir ediyoruz. Fakat ecnebi bir gel'llf 
duk, fakat her tcYden evvel buraya Şarktaki ,ubelerinin en mühimi latanbulda İatanbuldan tayfa tedarik ederken l.Jej" 
gelen turistlerin rahat bir uyku uyu· Bir hırsız tevkif edildi bulunan Standard Oyl kumpanyasının ben· Ticaret Müdiriyetinin bu işi kontrol etm 
malannı, vapurlarda yatmıyarak, o· Y eniköy'<le Y ah sokağında oda, o- zin gemilerinden açığa çıkarılmış iki gc- sini ve tercihen Türk gemici almak m 

tellere inmderini temin etmek la - da kiraya verilen 35 numaralı evde miciyiz. Bu kumpanyanın dört gemisi var- buriyetini kabul ettirmesi mümkün i4 
zımdır. letanbulun, Beyoğlunun ve Firdevs isminde bir kadının odasının as- dır. Son zamanlara gelinceye kadar bu ge· midir~ de 
Boğazın her tarafındaki otellerinde ma kilidini kırmak sureti]e firdevsin eş- milu mürettebatının ekseriye"tini Türkler 
bir gece yatan seyyah bir takım ra· yalarını çalmaktan suçlu Ethem ha • tqkil ederken bugün bu gemilerde çalışan 23 Bin Nüfwlu Bir Kasabada 

Kernaliyede Hazinedar zade Abdü~ hatsızlıklarla karşılaşır, evvela satı· kim kararile tevkif edi)mistir. Türklerin yekunu onu geçmiyor. 
cıların aesile uyanır, bt:kçilerin ve h • ' Bundan on gün evvel bu kumpilnya zak yazıyor: 

JJriıi bir olup yaralamıtlar y 
polislerin düdükleri, bunların a!'la - unaniatandan 20 gemici getirtti. Ve bu n- - Burada hemen ber evde hasta .. .-

d - B-iktaAta Türen AJi mahaJlesı·nde d J b" k ·· 1 1 b l J hını bozar. Sabahın aaat beşin e sut- -ıT T am ar ır aç gun evve ııtan u a ge en dır, fakat koıaabamn bir tek doktoru y~ 
Çülerin aeai, en mükemmel çalar aa- Tabakçı sokağında 7 numarada oturan Skoni vapuruna tayfa olarak girdiler. Biz p . b 

1 A . tur. artı ve e ediye tarafından yapı 
atlerden daha müeuirdir. Cece!eri ve vusturya tütün deposunda amele de bu gemide çalı§mak arzusu ile kumpon-

b l Jc ı büti\n müracaatlar bir netice verme-=-aolcakta sezenlerin naralarını da he- aşı ı yapan brahim, evvelce depo- yaya müracaat ettik. Bize: .. _ 
saba katmak li.zımdır. da çalışmış olan Suat ve Emin tara _ - «istanbuldan tayfa alamayızl.» ce- bu suretle 23 bin nüfuslu bir k_asaba dolİ 

h d f d ı vabını verdı"ler. torsuz kalmıştır. Geçen gün bir Le vapurun an sey • ın an an aşıJamıyan bir sebeple ha -
Tütüncüyü soyanı ar yahlar çıktı, bunlar Karaköyde şının muhtelif yerlerinden taşla yara ~ Bu vaziyet b?fWDda İstanbul Deniz Okuyucumuzun hakkı var. Koca bir kat 

mahkOm oldu tramvay bekliyorlardı. lçl~inden lanmı~tır. Ticoııret Müdiıiyetine müracaat ettik, ora- sabanın doktorsuz bırakılmasına biz cM 
san aaçlı bir bayanın a-ürütüye ta • İki dan da: l.ir türlü akıl erdiremiyoruz. Sıhhat ve t-;• 

Beyoğlunda istiklal caddesinde tü- hammül edemiyerelt kulaklarını tı • • ihtiyar kadınm ka"Yguı -« Biz bu İfc karıpayızl..» cevabını maı muavenet VekaJetinin dikkat n. zan ... 
tüncü Kasım oğlu Yusuf un dükka - kadığını &'Ördüm. Belediye memur- Beyoğlunda Cezayir sokağında 25 verdileı. çekeriz. ...., 

nına anahtar uydurarak sigara ve muh- )arının gözü önünde cereyan eden numarada oturan 50 yaşında Edora •••,•••• • • •• • • • • • •• •E• • • •K• • • •
0
• • • •N• • • •

0
• ••M •• -·

1
• • • •• • •• ••••-•••ı._.. 

telif müskirat çalmaktan ve yine Ne- bu hadise acaba belediyeye rapor e- ile ayni sokakta 16 numarada oturan 
cip oğlu Kemal'in dükkanına girerek dildi mi} Yunan tabasından Katerina kavga et-
tütün sigara çikolata ve çekmecede bu- Mektup; vapurların gürültülerinden, mişler, kavgada Katerina ihtiyar ka- z h 
)unan 150 lirayı çalmaktan suçlu An - lüzumlu lüzumsuz bağrışmalardan dının başını yakalayıp duvara vura, a ı·re Borsasında Bı·r 

M J k bahsettikten sonra, belediyenin, İs· ] tranik ve ibranın duruşma arı i in- vura yara amı~tır. 
tanbula seyyah getirmeden önce bu 

ci asliye ceza mahkemesinde bitmiş - Kan koca kavgasi H f ı k v gibi me5eleleri halletmesi icap etti - t • t 
tir. ğini aöyliyerek bitmektedir. Evvelsi gece saat 22 sıralarında a a J azıye 

Suçlular üçer sene hapse mahkum Okuyucumuzun kanaatlerine işthak e- Fenerde Tavcı bey mahallesinde ima· 

edilmişlerdir. Mihran 70 yaşını geç - diyoruz. Ve önüne geçilmesi basit ret sokağında 8 numaralı evde oturan YAPAGJ : Geçen haha ehemmi • yükselmeğe başlamış, 10 çavdarlı yuf 
mlf· oldugu" ndan 61 inci maddeye göre olan bu gibi mahzurların bertaraf e· Vahdeddinle karısı Ayşe bir kıskançlık y ti' · ] ] t y · k k kl 7 5 k 

e .. ı ış er o m~~ış ~r. enı ır ım ya- 1?uşa ar , uruşa kadar yükselmİf' 
cezasının 3 de ikisi indirilmiş ve ken - dilmesini istiyoruz. meselesinden kavga etmişler, Vah • pagı1ar da henuz pıyasaya çıkmamış - tı. Hafta nihayetine doğru mevarida' 

disi 1 sene iki ay hapse mahkum edil- Hakkımız Yok Mu? deddin karısının başına bir sandalye tır. Satışlar ufak partiler halinde ol - tın çoğalması üzerine fiatlar tekr~ 
mittir. ----------------- vurarak Ayşe'yi yaralamıştır. maktadır. Bazı ihracatçı firmalar kaim düşrneğe başlamw, 12 çavdarlılar tj ,3a 

Bedii danslar Bir alacak kavgası Samsun ve Karayaka mallarından ::iOO kuruşa kadar satılmıstır. 
Mahkeme karariyle tevkif 

edilenler 
* Sü)eymaniyede Deve oğlu yoku

funda bir alacak meselesinden do1ayi 
bakkal Ömeri yaralamaktan suçlu Ce

mal Suatanahmet ikinci sulh ceza mah
kemesi kararile tevkif edilmistir. 

' * Üzerinde memnu silah ta~ımak -
tan suçlu Nuri Sultanahmet birinci sulh 
ceza kararile tevkif edilmiştir. * Dostu Hamideyi bıçakla yarala -
maktan suçlu Hüsnü Sultanahmet bi-

rinci sulh ceza kararile tevkif edilmiş
tir. 

Lehistanh muallimler geliyorlar 
Haziran içinde Lehistan muallimle

rinden 50 kişilik bir gurup şehrimize 
gdecekler ve Mua1Jimler Birliği tara
fından karşılanacaklardır. 

Muallimler bir müddet şehrimizde 
kalacaklar, yine birlik tarafından şeh
rin muhtelif semtleri, mesireleri, tari
hi yerleri ve müzeler gezdirilecektir. 

Dil imtihanları 
Dil i§leri hakkında kat'i kararlar 

vermek üzere üniversitede bir toplan· 
tı yapılpuştır. Toplantıda 1 l mayısta 
başhyacak olan dil imtihanları hakkın
da bir takım kararlar verildiği tahmin 
ediJmektedir • 

EylOlde gelecek seyyahlar 
22 mayısta memleketimize Monte 

Roze vapurile :ıoo den fazla seyyah 
gelecektir. Seyyahlar memleketimizde 
bir kaç aün kalacaklar, tarihi yerleri 
ve müzeleri ziyaret edeceklerdir. 

7 eylülde de Viceroy of İndia ve 22 
eylülde MiJwaukce vapurile yedi yüz 
seyyah gelecektir. 

Ekmek tahlilleri 
Belediyenin kararile ekmek, fran -

cala, un nümuneleri alındığı saatten i
tibaren 24 saat içinde kimyahaneye 
gönderilecektir. Kimyahane de •t gün 
içinde raporunu vermiş bulunacaktır. 

Aksine hareket edenler cezalandın
'acaklardır. ' 

Dün Tepebaşı tiyatrosunda 
bir müsamere verildi 

Galatada Doğru yol'da bir alacak balya kadarını 50-51 kuruştan satın al- Hafta içinde Ziraa't Bankası da eke& 
meselesinden kunduracı Hasan, seyyar mışJardır. tra Polatlı mallarından 26 ton JrndJ 
satıcı Mehmedi yüzünün muhtelif yer.\ Bundan maada alivre olarak 250 buğdayı 7,12 kuruştan satmıştır. 
lerinden yaralamıştır. balya kadar muhtelif Anadolu malları MISIR : Geçen haftalara nisbet~ 

Maruf dans muallimlerinden Madam Bir otomobil kazası satıl~~tır. K~nya ve ~u ~yar. ~~ğı - hararetli muameleler olmuştur. Zir~ 
Dorrat, dün Şehir tiyatrosunda, sene- Sıraserviler'de seyyar bisküyücü 100 lar, DÜ Karahısar, Eskışehır gıbı nısbe- Bankasının Karadeniz limanlarına sc.ı 
Jik «bedii ve klasik danslar» müsame- yaşında Ali baba, Alman hastahanesi ten ince maJlar da 60 kuruştan satıl- kettiği mısırlan yüksek fiatla piyasarJ 
resini verdi. Sarf amatör talebenin iş- önünden geçerken 2209 numaralı o- mı . tır. arzetmesi üzerine şehrimizde de evveM 
tiraki]e yapılan bu müsamere, Şehir tomobil kendisine çarparak vücudu - 11.FTiK : Tihik piyasası yapağr]ara ce 4,15 kuruşa kadar düşen mısırl~ 
tiyatrosunun şimdiye kadar nadir gör- nun muhtelif yerlerinden yaralama~, nazaran daha canlı geçmiştir. Haha tekrar yükselmeğe başlamıştu. Haftaı 
düğü bir kalabalık huzurunda cere • suçlu şoför yakalanmıştır. içinde satılan tihik miktarı ~m'X) bal - nın son günü mısır fiatları malın cin ı 
yan etti. Memleketimizde, ikinci defa Bir odanın tavanı çöktü yayı bJmuştur. Yalnız her zaman pi - sine göre 5,:W-5,30 kuruştan mucımeY 
olarak tertip edilen bu danslar muvaf- D·· Sa t 'd Şc dd"n Hay yasamızda ehemmiyetli miktarda mü- görmüştür. 

un ma ya a mse ı - b b l AJ l 
fakiyetle oynandı. reddin mahallesinde Tekke sokağında ayaatta u unan man ar, geçen ARPA : Piyasaya az mal gelmeJol 

Avruparlın her tarafında, bilhassa hafta içinde tiftik almamışlardır. Al - tedir. Daha fazla dahili sarfiyat için a.ıf 
mütekait Hasan'ın 31 sayılı evinin bir · h lA b"" d · · · opera sahnelerinde, büyük bir rağbet manya ıt a at urosun an yem sıparış- ranmaktadır. Piyasa sağlamdır. Trak~ 
odasının tavanı ani olarak çökmüş, } · · h ·· ·· d ·ı · · A gören «klasik ve bedii danslar» ın ar - er ıçın enuz musaa e ven memıştır. ya ve Marmara arpaları çuvallı :~.:r,~ 

tık bizde de, yer etmesi şayanı temeıı- ev polis tarafından tahliye edilmiştir. Bundan evvel Almanlar tarafından mü kuruştur. l 
nidir. insanca zayiat yoktur. bayaa olunup ta henüz sevkedilemiyen KETEN TOHUMU : 9-9,20 kurur' 

Dün, müsamerede, şayanı hayret is- tiftik ve yapağılar da gene bu müşkü- tan aranmaktadır. Susam fiatları cM 
tidatlar gördük. BiJhassa küçük Brod Şam sergisine Kızılay da lat yüzünden müsaade verilmesine in- düşmektedir. Antalya malları 18,:. 
ile T. Velikorod sahnelerimizde en • • • k d" tizaren depolarda durmaktadır. kuruşa kadar inmir,;se de gene az mik,. 
der gördüğümüz kabiliyetterdir. IŞtlra e ıyor Uzun müddettenberi mübayaatta tarda iş olmaktadır. Çavdar 5 kuru.,-, 

Müsamereden sonra kendisini gö _ Şamda açılacak olan 9:JG yılı iJkba- bulunmıyan Sovyetler Birliği tarafın- tur. 
ren bir ark~daşımıza Madam Dorrat 'har sergisine Kızılay Kurumu iştirak e- dan 200 balyesi deri malı, f>OO ba1yesi FINDIK : Son haftalar içerisincM 
demiştir ki: decek ve orada bir Karahisar maden de Ankara, Kırşehir ve bu ayar mal- fındık piyasası bir çok safhalar geçir-' 

«Ütuz beş senedir, dansla meşgul olu- suyu pavyonu açılacktır. Sergi 15 mu- lardan mürekkep 700 balyelik bir par· miştir. 
yorum, Avrupanın bir çok yerlerinde rıstn 16 Hazirana kadar devam ede - ti 84 kuruştan satın alınmıştır. Evvela: Fındık fiatları 55-!l7 kur~ 
dolaştım, bir çok talebe yetiştirdim. cektir. Fransa tarikile lngiltereye tiftik sev- şa kadar yükseldikten sonra ihracatdl 
Tecrübem dolayisile bila tereddüt diye- kiyatı devam etmektedir· Bir hafta kesilmesi ve sair bazı sebeplerden dO"'. 
biJirim ki Türk kızları kadar müs- Nöbetçi içinde bu memleketlere 84-HO kuruşa- layı fiatlar 41 kuruşa kadar sukut et 
ta it talebelerim yoktu. Burada resmi rasmda 1 :JOO balye tiftik satılmıştır. mişti. 
bir dans mektebi açmak yegane eme. Eczaneler ispanyanın, İngiltereye sevkolunan Fiatlar ucuzladıktan sonra harif 
]imdir. O zaman sahneler için de ar - Türkiye menşeli tiftiklerden mühim memleketlerin bazılarından talep)" 
tist yetiştirebileceğim. Bu emelim ta- Bu ıeceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: miktarda mübayaatta bulunduğu işi • olmuş ve evvelce pek az ihracat ya~ 
hakkuk ederse, beş sene içinde, Avru- İstanbul cibetindekiler: tilmi;?tir. tığımız memleketlerden de siparişi 

Akşarayda: (Etem Pertev). Alemdar· A d 1 d l n haberi bu B 1 panın birinci sınıf dansözleri derece - na 0 u an ge e er se • gelmeRe başlamıştı. u suret e Ame 
da: (Sırrı Rasim). Bakııköyünde: {İs- k" • "h l"'t · t · · b" J d sinde taJebaler yeti111tireceg" ime emi - ne 1 ıstı sa a ın memnunıye verıcı ır rika ve ngiltereye 4-5 bin çuval ha 

"iT tep an), Beya:utta: ( Belkis). Eminö - k ld ld v J l K 
nim.» 

Maden kömürü sergisi açıltyor 
Türkofis tarafından bütün Türki-

yede maden kömürü sarfiyatım arttır
mak için bir sergi açılması kararlastırıl
mıştır. Bu sergide sobalar, şömine, ma
den kömürile işleyen otomobiJ otobüs 
ve küçük motör1er ve yine maden kö
mürile işleyen teshin vasıtaları teş
hir edilecektir. Teşhire iştirak edecek 
firmalara vücude getirecekleri istfü1d 
ve tesisat mahalleri, sergi binası ve av
lusu meccanen temin edilecek, elveri~ 
ve kullanış kabiliyeti olanlara madalye 
ve takdirname verilecektir. j 

şe i e o ugu an aşı mıştır. ış mev- fındık satıldıktan sonra fiatlar tekr nünde: (Beşiı Kemal, Cevat). Fener- ed d h 
simi fazla soğuk geçm iğin en ay - yu""kselerek hafta nihayetine dog~ru 4 de: (Vitali). Karagümrük.te: (Suat). 

H H )• ") S van telefatı nisbeten az olmuştur. Luru«ıu bulmuştur. Küçükpazarda: ( a!lan u usı . a • I[ Y 

matyada: (Eıofilos). Şehremininde : Bazı tüccarlar lstanbuldaki satışları Giresundan gelen haberlere göre 
(Nazım). Şeh:Ladebaşında: (lsmail nazarı itibara alarak aralarında reka • radada fiatlarm tekrar yükseldiğini 
Hakkı). bet edercesine mal topladıkları ve füıt- iyi cins fındıkların 47 kuruşa kadar çı 
Beyoğlu cibetindekiler: ]arı da lüzumundan fazla yükselttikle- tığı bildiriJmektedir. 

. . Galatada: (Merkez). Hasköyde: ri duyulmaktadır. SivriJer 22 kur~tan satılmış ve c 
(Halk). Kasımpa~ada: (Merkez). Sa- BUGDAY: Anadolu ve Trakyamn viz üzerine ehemmiyete değer işler o 
rıyerde: (Nuri). Şişlide: (Merkez). her tarafından bu sene bereketli mah -

mamıştır. 
Taksimde : (Matkoviç, Kemal Rebül). sul alınacağı hakkında haberler gel -
Üsküdar, Kadlköy ve Adadakiler: mektedir. Yalnız hafta içinde alıcıların Fransız Tiyatrosunda 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: tereddüdü yüzünden satışlar gayrı Amerikadan yenl gelen illDziyonist 
(Tanaı). Kadıköyde Modada : (Sıh • muntazam cereya netmiştir. Profesör 
hat) . Pa:Laıyolunda : (Rifat). Üslcü • Hafta iptidalarında Anadoludan az Z A T 1 8 U N G U R 
darda imrahorda: (İmrahor). miktarda buğday geldiğinden fiatJar Her akşaın ... t dokuzda. Cuma, Paıar n•atı .. 
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MEMLEKET HABERLERİ' 1 

Aylardanberi zabıta 
vak' ası görmeyen kasaba 
S 1 d el•ri yolları ve güzel binalariyle imar 

on sene er e şos ' ' . . k d 
edilen f skilipte halk sükun ve huzur ıçınde yaşama ta ır 

Düğünü bol 
bir köy 

Tırhala köyünde gelin at 
Üzerine kurulmuş bir cibin

lik içinde götürülür 

Soma, (Hususi - Cenevizliler za
manında eski devir icabı kale olarak 
kullanılan ve ismi Dar kaleden Galata 
olan Tırhala köyü, çalışkan halkı , ki
r~~ ve Ü2.Üm bağları ile meşhurdur. Bu 
koyde en çok göze çarpan şey dik ve 
sarp sokaklarında düğün ve toplantı -
1arın çokluğudur. 

Köyde sık sık düğünler yapılır, bir 
at üzerine gerilmiş cibinlik içinde ses -
siz ve sakin oturan gelin, çalgılar, me
serret avazları, gürültüler içinde gi.i -
vey evine götürülür. 

Sayfa 5 

Çukurovadan To roıların ıörüniifii . 

Çukurovada alım satım 
faaliyeti arttı 

Bereketli yağmurlar köylüyü sevindirdi. Bu yıl pamuk 
mahsulü çok iyi, arpalar şimdiden biçilmeğe başlandı Tırhala köyü arazi kıtlığına rağmen 

çok güze] ve leziz kiraz ve üzümler ye-
t . t" · c· k . d Adana - Bu günlerde Çukur dilmektedir • ~ ırır. ıvar aza ve nahiyeler\n eri 
ihtiyaçld.rını da köyde vücude getirilen o:ada havalar çok iyi gidiyor. Ovanın Yüregirin fazla yağmur yağan va 

~ iptidai dabağlık temin eder. hır çok yerlerinde çiğit ekimi hararet- su duran tarlalarmda mahsulün geçen 
1skilibiıl yeııi caddelerinden biri le devam ediyor· On beş gün sonra bu seneki kadar iyi olmıyacağı zannedil-

jir temin etımtktedfr. Bilhassıa ayva, Burada «Ku,şgöz Mehmet» ismin - işlerin tamamen bitmesi muhtemeldir. mektedir. 
lskilip, ( Hu • armut, elma ve cevizler İskilibin en de. Tırhala'lı bir köylü bir motör getir- Geçenlerde havaların yağmurlu git ~ 

•u "' ) 1 k'l' d d ld k k ı b d 1 k · k k' b Bilhassa Karata"' nahiyesinde bu se-81 - 8 ı ıp fazla yetiştirdiği meyvalar an ır. Ya- ~~ş ve o u ça müte amü ir erici i mesı pamu e ımini iraz geciktirmiş, T 

'°'-r • b'' il k k l 1 d · · · B bb" f k ·· l d I ne patoz işleri de durgun gitmektedir. ·~ um un en U· palı. tiftik ve deric" i ço i er emiş v~.cu e getırmıştır. u müteşe ıs a at son gun er e yağmur arın dur -
Yiik ve en faal ve kazaya bir çok gelir temin etmiş • T urk çocuğunun gayreti diğer dabağ- ması, tarla ve yolların kuruması çiftçi- Çünkü hem saha icarile buğday az e .. 
kazalarından bi • tir. Jarı da harekete getirmiştir. lerimizi fazla ve sıkı bir çalışmaya sev- kilmiş, hem de su duran yerler hala 
.rı'dı· D·~ k b yük · ı k t · t. kurumamıştır. Bu yüzden mahsulün a"' r. ıger a • Bura halkının en Ü .. mezıyet e- e mış ır. ~ 
2 ) B d J J olması muhtemeldir. 

a ara nazaran rinden biri de çalışıp kazanmasını, ursa a Be ediye iş eri Daha on beış gün evveline kadar o-
gerek iktisadi çok sevip, tasarrufu çok iyi bilme - Bursa (Hususi) - Belediye halkın tomobille köylerimize gidip gelmek yeni buğday mahsulünün çıkması-

aerek mali saha' sidir. İfte bu meziyet yüzünden umu- sıhhati ile alakadar olmaktadır. Fırın~ kabil olmuyordu. Fakat şimdi her ta- na pek az bir zaman kaldığı için stok 
da İskilipte dai • mi buhran en az bir zamanda burayı cıların ekmeklerde hile yaptığı görül- raf kurumuş bir haldedir. buğday fiyatlarında son günlerde his 
tni ve canlr btr İ· tamamen terk etmı"ı:ı olacaktır. ·· ·· B l d J k edilir bir düşüklük b;\R göstermiştir. 
ı T muştur. e e iyenin ani o ara yaptı· "" 
erleyiş görüliir. Kazada kayde değer varlıklardan bi- ~ b" t ft" t b . k k f Ekinlerimizin variyeti de memnu- Yirmi gün önce kilosu 5,25 den satı . 
İskilibi Çoru • . . ""k r gı ır e ış e u nevı e me yapan ı- niyeti mucip bir şekildedir. Karataş ve lan buğdaylar, şu günlerde (4,5) ku-

tn b ~ ı 65 ri de emniyet ve asayı'ın mu emme ı- nnfar tespit edilmif ve ekmekleri mü- havalisinde arpaların biçilmesine bas- rusa kadar du""smu""ştu'"r. 
a ag ıyan tidir Huzur ve sükun içinde yaşa - d .

1 
. . T y T 

kilometre tulün· ye 1 · 1 d be · f k b" sa ere edı erek fırın sahıplerı hakkın- lanmıştır. Kıbrıs buğdayları da yavaş Havaların yağmurlu ve istenilen şe· 
de ve oldukça yan skki!ipteb.alykar and dilınrı u ~ t• ıryz~- da kanuni takibata başlanılmıştır. yavaş kararmaktadır. Bu yll Tarsus kilde gitmesi bu yıl için iyi pamuk 

ak Baha bıta va ası ı e ay e emıs ır. e -
tnuntazam bir şo- Kayın am h l 1 k T her sahada bir an ~eri kal- Şehirde sari hastalıklara meydan toprağı taraflarında hububat mahsul- mahsulü alabileceğimizi m üjdelemek· 
se Vardır Bu sose Koldaş . ası 8k

1 ıp "b" · 1 e her an i- vermemek için lağım sularile sulanan leri ise iyi olacağı {!İmdiden tahmin e - teclir. · . . . akliyenın mıyara saat gı ı ış eyen v 
Yaz ve kış bütün vesaıtı n . . l . ..:ı ~ •• "yen en mes'ut yurt par- bostan sebzelerinin derhal söktürül • 
k f d b'lmesını te· erı aogru yuru . . h _ _ı.:I . . 1~'- d I 

olayhkla seyrü se er e e ı . 1__ d biridir. mesı ve ım a caı mcsını a a.Ka ar ara 
. çaRU ımız an b'ld" . . 

l'rıın etmektedir. Vamık Faik Gezer ı ırmıştır. 

K~abir y~uğra~ ~mk~~ ·---~~-~~~===~==~=~=~=~~=====~ 
rağmen her zaman için hare et ı ıt } k J • d himaye 
hayat gösterir. Kasabada ilk .ve esas l Turgut u me tep erın e 
b b .. ük bır prog .. kJ 
ayındırlık işlerine t Baha Kol-~ edilen ÇOCU ar 

tamla başlıyan kayma aııı T"" k. .. ~ 
tıaş olmuştur. Bugün yapıcı . ur ıye 
hin yaratıcı eilerinin eheınmıyet ~er
dikleri kasabamıza değerli kayma a .. 
l'rıınuz üç defa belediye reisi olmuş .. 

tur. 
İskilip, soseleri, mektepleri, bk~~.~ol

ları; köyl~ri karınca ağı gibi . ır ırına 
bağlı yan telefon şebekesi; yenı ~e ~o-
d k bahçelerıle ı -

ern binaları, par ve . eh-
lllar edilmw ve küçük hır Avrupa ş 
ti manzarasını almıştır. h 1l 

ı · hasında da ay 
skilip ekonomı sa b has 

·ı d' Kasa aya l erlemiş vaziyette ır. . v • 

tneyvalar buraya her yıl hır yıgın ge 
ııı111tı ••·---··••ıllll ... ~ 

~ ...... ıt.llll • •·······•ıtt• 

Müreftede 

Karamanda imar faaliyeti 
günden güne artıyor 

Karaman, (Son Posta) - Kara -
man, tarihte ün almış, bir zaman top· 
rakları üzerinde milyonlarca nufus ba
rındırmış bir memlekettir. Osmanlı 
devrinde her yer gibi burası da bakım
sız kalmış ve ancak inkılaptan sonra 
inkişaf başlamıştır. Üç sene içinde ta
nınmayacak kadar değişen Karama -
nın bugünkü halini görenler pek kısa 
zamana sığdırılan imar faaliyetinin or
taya koyduğu yepyeni ~ehri tanımakta 

adeta güçlük çekerler. Karaman yeni 
çehresi ile ayrının Avrupa şehirleri gi
bi her bakımdan üstün bir inkişaf gös
termektedir. 

Belediye vazifesini de üzerinde bu
lunduran İlçebay Faik Türeğim'in çok 
enerjili çalışması sayesinde ihmal edi
len bu koca şehir en kısa bir zaman i -
çinde tamamen değişmiş, imkansız gi
bi görünen bir çok verimli teşebbüs
ler başanlmıştır. 

Bu 1 .. üm mahsulü 1 (Hususi) - Burada ilk mekteplerdeki fakir, bakımsız ve ye-
yı UZ l k Turgut~' "ht"yaçlarını basarmak üzere teşekkül etmiş bulunan yoksul Gemlikle İki kaza 

bereketli O aca tim yavru 
8.rın 1 1 

kurumu, hakikaten çok verimli bir şekilde çalışmaktadır. Gemlik (Hususi) - Muallim Ga-
- ukları esırgeme h .. k k 

,. Her sene çoc kteplerdeki 120 yavruya er gun sıca yeme vermektedir. lip Çoşkunun oğlu Şahin ağaçtan dü _ 
M ·· f (Hususı) - Bu kurum rne 1 • • "h · ı ·· ure te, . . .1 Mfirefte· . k b yramında da on arın gıyınme ı tıyaç annı goze alarak, şerek, liman reisi Haydann oğluda de-

)' . . b ~ 1 yetıstırı on 93 Nısan çocu a . d" ~ ff k lm 
enı yenı ag ar ' du'"f etmek - k ak bir surette gıy ırmege muva a o uştur .. gönderdi- nize düşerek ölüm tehlikesi geçirmı'ş-d b" ·ye tesa h · · de ye nes 

. e artık bo' ır arazı t f nı kap· epsını . · dirilen çocukları gösteriyor. lersede kurtarılmışlardır. 
ırnkansızdır. Kasabanın e ra ı k Q:ğ:im~r:e:s~ım:_s:e~v~ın~=::ı:s::=·===a=:.~=:=;'-:=~l:~:=;:==p~ni::'::"i:ri=:=====~======= · · ·ı bağlar ya ın ;;, P Ol H Dl K layan zümrüt gıbı yeşı y·· k" in '""" •z•r • asan . yor ': 
,_. M"' fteyi ur ıyen r:::::::====~=============;F,f=::~~w\liiiFn=u=;======~~~::;:~~=ll oır istikbalde ure l k ti lıa-
h . 1· b' b ~cı meme e e emmıyet 1 ır ag b vl mızın 

line getirecektir. Bu sene ag arı 
i.izüm mahsulü geçen seneye nisbetle 

çok fazladır. • ................... . ............ ~ 
-···········:y~~~ .... Neşriyat 1 

Bu çocuk roma-
Köprüal21 Çocukları - k . ı~'-a -

d ~·ı her esı a a& 
hı, yalnız çocukları egı • . o· bekir 
d E"n ~~ ar eden bir kitaptır. al .. 
S h Ö iz yazmı~. mu 
aylavı Huriye Ba a n 

li . . vi basmıştır. 
m Ahmet Haht kıtap e l k rouanın 

Y . Bu hafta ı ınec 
em Hayat - . . k bak ve gü-

12 . . nklı hır a 
mcı sayısı gene re d Burhan Bu sayı a 

2el resimlerle çıkmıot~~- Ahmet Refiiin 
Cahidin Server Bedun, k ali 

k 1 1, . .. habelerilo bir ço • rna a e erı ve musa 
kalı yazılar vardır. 1 

_ İıittim de, hayret ettim 

Hasan Bey./ 

doğru$u 1 . . . Geçenlerde bir beygir 
rından geçerken araba ile bir 
!lükkanına girmit L / 

Balıkpaza!l . -~asan Cey -_tıo., ı c;;t 1; ... ,! .. k ne \Itır 
pastırmacı uızım.. h.ayvancagµuı ecdadın-. göreceği 

ıelmit olacak!. · 

Yalvaçta su yolları yapıhyor 
Yalvaç, {Hususi) - Yalvaç beledi

yesi kasaba ile Hisar ardı arasında bir 
su yolu yapmağa karar vermiş ve 'faa· 
liyete geçmiştir. Bu su yolu kaza ile 
köy etrafındaki arzinin sulnması için 
yapılmaktadır. Bu arada evvelce ya • 
pılmış bazı su yollan tamir edilecektir. 

Bu münasebetle belediye reisimiz F ev
zi Dalda'nın riyasetinde bir toplantı 

yapılmış, bir reis ve yedi aza ile muha· 
sip ve katipler seçilmiştir. 

Hadiseler' 
Karşısında .. 

Sigorta şirketleri 
Gazetelerin birinci sahifelerinde 48 

puntu serlevha ile yazılıyor: 
((Sigorta tirketleri» 

Ben olsam serlevhayı daha 
türlü yapardım: 

cıÇorap söküiü» 

* 

başka 

Frenklerin, Fönikı dedikleri kuşa, 

biz, Zümrüdanka deriz.. İsmi vardır, 
cismi yoktur. 

Föniks sigrta şirketinin sermayesi ai, 

bil 

* Bir gazete ilan ediyor: 
(cKarilerimizi sigorta ediyoruz!» 
Çürük elma ile hatır alma, işte buna 

derler. 

* İnsanların ölmemelerini. evlerin yan• 
mamalannı, gemilerin batmamalarını 

temin edebilecek sigorta kumpanyasına 
benden izin, kasasında beş para bulun• 
durmasın! 

* - Kocanız ölmüş diye d uydum. 
- Evet. 
- V ah , vah! 
- Sigortalı mı idiJ 

- Eveti 
- Vah, vah, vah, vah, vah, vab, ! 

fMSET. 
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Son intihabatta Heryo Almanya Müstemleke istiyor! .. 
• • sarsıldı? nıçın 
-~~~~~~~~~~~~~~ 

Eski Başbakan diyor ki: "Aleyhimde bir sürü tezvirler 
yaphlar, komünist olduğumu ilan ettiler ve beni 

incile hakaretle lekelediler,, 
Büyük Çekmece köprüsü 

Havadisi okurnağa hacet yok. Büyük 

harfli serlevhası yeter: 

Artan Alman nüfusuna 
toprak lizım 

Heryo son İntiha· 
batta çok sarsıldı, az 
daha bugüne kadar 
görmediği bir mağlu-

biyete uğrayacaktı. 36 
senedir Liyon şehri-

nin belediye reisliğini 

muvaffakiyetle başa• 

ran bu diplomat, ilk 

seçimde milli cephe· 
nin nafizi olan dok-

tor Francillon' dan tam 
alta yüz rey eksik al
dı. 

ccNafianın bir tamimi: Türklere ait me· 
deniyet eserlerinin bulunduğu yerlerdeki 
yollar yapılacak 1.. » 

Yol yapmağa hacet yok: Türk mimari· 
sinin bir vahe eri, ve Mimar Sinanın en 
muazzam nefiselerinden, ve Trakya yo
lunun üstünden geçtiği Büyük Çekmece 
köprüsünü bir gün evvel tamir ettirelim. 
Muhterem Bayındırlık Bakanı Ali Çetin
kayadan, Büyük Çekmece köprüsü yirmi 
altı gözünden yaşlar akıtarak yardım İsti· 

yor .. 
Büyük Çekmece gölünün denizle bir-

Hitler: - Müstemleke 
değiliz , müstemleke 

zaman tehdit 
Fransız gazeteleri 

aon (Ünlerde Alman
yamn müstemleke is
tekleri üzerinde fazla 
durmaia ve bu husus
ta muhtelif yazılar 

neıretmeie ba~ladı
lar. Bu yazılardan bi
rinde ıöyle denilmek
tedir: 

leştiği noktada eskiden bir köprü varmı,, Nümayİ§ şekline 
fakat zamanla harap olmuştu. Bilha-;sa dökülen, ve uğıun<la 

Fransada ilk se· kışın yağışlı havalarda buradan geçmek harp İstenilen bir fikir 
çimde reylerin '.'IÜ)sa· pek ziyade zorlaşıyoıdu. Halk buradan h' 

olarak Almanya, ıç 
nını almak lazımdır. perişan bir halde geçiyordu. Nihayet şiın- bir zaman müstemle· 
O olmazsa ikinci bir diki muazzam köprüye Mimar Sinan Ka· keler mceelesini ayak· 
intihap dnha yapılır, nuni'nin Zigetvar seferine çıkacağı sırada landıtmamışhr. 
ve fazla rey alan ka- Heryo başlamıştı. Umumi harp bit-

zanır. Heryo da iıte bu sefer bu ikinci se· ı tutamıyor. Maaılardan kestiğimiz yüzde Eski köprüyü denizden yana değil, gö· tikten sonra, Alman· 
çimde rakibinden az bir farkla rey aldı ve onlar, halkı aleyhime kışkırttı, Oeuvre ga· lün bataklık olan ağzının İç tarafında yap• ya, 0 kadar mühirn 
kötü bir netice ile mevkiini muhafaza et- zetesinde T ardieu hakkında yaLdığım bir mışlardı. O sebepten temeli bowlup hcirap meseleler karşısında 

ti. yazıdan dolayı, incile hakaret ettiğim sÖy· olmuştu. Mimar Sinan «derya canibi hem kalmıştı ki, Müstemle-
Heryo halk tarafından daima tutul· lendi. Almanlara karşı müdafaa tertibatı sağ hem sığ yerdim diyeıek köprünün keler bahsine temas 

muştu, daha 3 3 yaşındayken, halk onun ve Maginot istihkamları tahsisatı lehinde temellerini deniz cihetinde atmıştı. Çek· bile edemedi. 
konferanslarına bayılırdı. O zamanlar rey vermediğimi ileri sürdüler, halbuki, ben mece köprüsü ikisi iki sahilde, üçü su için- Fakat Almanya

genç bir profesördü, nutuklarından heye- kabul etmiştim, yalnız işi tetkik etmek için de beş paya ile birbirine eklenmiş dört da cumhuriyet teessüs 
cana gelerek önündeki kağıtları ellerinin mühlet İstemişdim. büyiik köprüdür. ettikten ıonra hemen 
rüzgariyle uçurduğu zamanlar, karşısında, Sağ cenah fırkalarının politika hakkın- Bu beş paya, etrafı rıhtım yapılmış a- hemen bütün partiler 
hayretle oturan dinleyiciler, tarihi birer '\'e• daki noktai nazarlarını bir türlü anlamıyo· dacıklar halindedir. müstemleke davasını 
•İka gibi o kağıtları toplarlardı. rum. İki yüzlülükten kurtulamıyorlar. Ba· Köprünün ayakları yapılırken suyun programlann,a idhal 

33 yaşında Liyon belediye reisi olan kınız aleyhimde ne gibi tezvirler yaptılar: içine sandukalar çakılmış, ameleler bun· ettiler, yalnız siyasal 
Heryo, babayiğitliğiyle, herkesin kalbini Bir müddet evvel Jour gazetesinin sahihi ların İçindeki suyu tulumlarla çekip bo· Demokratlar ile Ko
kazanmayı bildi, muhalifleri bile kendisi· ,Mösyö Bailby bana telefon etti ve Komü- şaltmışlardı. Sonra, «Ziba muhkem sütun· münistler, buna traaf
ni ıeverlerdi. Buna bir misal olarak ta şu· nist olduğumu yazdığım bir mektubu ken· !ardan iki üç adam boyu kazıklar ~ahmer- tar görünmemişlerdir. 
nu gösterirler: Liyonda beş on sene evvel .disine neşretmek için satacaklarından bah- di ile aralarına kurşun akıtılmış, yekp.ıre Strezman fırkası 

yüzünden harp edecek 
istememiz , sulhu hiçbir 
edemez , diyor 

belediye intihabı yapılıyordu, üçüncü dıı· .setti. Kendisi bu mektubu satın almaktan şeklinde bağlamıştı. >> Kanuni Süleyman olan halkçılar, Al- Almanlar bugün müstemlekelere malik olmadıkları halde 
irei intihabiyede Sosyalistler ekseriyeti tef· istinkaf etmiş. Zigetvar seferine giderken Çekmeceye manyanın ihtiyacını eski hatıraları milletin gözünde canlandırmak için resrıı• 
kil ettikleri için, Radikallar belediye mec- Ben böyle bir mektup nasıl yazardım, gelmiş, inşaatı seyretmiş, Mimar Sinanı karşılayabilecek, müe· geçit ve merasimlerde Kolonyalı kıyafetlere bürllndllr· 
lisinde ekseriyeti temin edemiyeceklerdi. ,düşünmeie başladım ve hatırıma geldi, tebrik etmişti. Süleyman seferde vefat et- temlekelerin tekrar dükleri bir takım kimseleri halka teşhir ederler 
Bunun üzerine Heryo birinci dairei İntiha· eski ahbaplarımdan ihtiyar bir kadın genç ti. Çekmece köprüsünü oğlu Sarı Selim ta· elde edilmesi için, meali sarfını istiyorlardı. mealde söz ıöyliyerek Almanyanın bülÜll 
biyeden istifa ederek yerini Radikal bir ,delikanlılar tarafından taarruza ';.lğradığını mamlattı. Dört büyük köprünün birbirine Milliyetperverler ise, bili kaydu tart eski eıki müstemlekelerini geri istemi tir. 

arkadaşa terketti ve üçüncü dairei intiha- ,ve elinden çantasının çalındıiını bana ti· eklenmesinden vücut bulmuş olan Büyük müstemlekelerin iadesini talep ediyorlar- 20 Eylül 19 32 hava na:zırı, Göring d• 
biyede Sosyalistlerin içinde ve Sosyalist ,kiyet makamında yazmııtı, ben de kendi- çekmece köprüsü yirmi altı gözlü idi. ııHer dı. Rayiıta;'da: 
namzede karıı kendisini namzet göstere· ~ine 1<sizin ııibi insanları Komünist yapa- ııözü kehkeşan asi semaya ser çekmiş, 1920 de ( Gottfried F eder) in kalemin- «- Alman milletinin en büyük vazife• 
rek kazandı. caklarl» diye nükteli bir cevap vermiştim . . kav•ı' kuzahtan nisan verir, hep tra .. ide, d k N l S ı· · k f k ) 

~ • v en çı an asyona osya ıst proııramı ıse, )erinden biri, herıün in iıa etme te o an 
Fakat bu yeni ıeçimde talih tersine Bu mektubu aleyhime silah olarak kul- muııaykal, mücella taş ile bina olunmuş bir Alman vatanının haricinde, {toprak ve a-

döndü. Kendisiyle bu sebepten dolayı gö- }anmak istemişler.... cesri kavi» idi. l l .f yük ve 7 3,850 akçeye razi) istiyordu. 
rü•mek. istedim: İ•te 9imdi yine kazandım. Fakat ben 1 ] t 

,, " ma 0 mut u. Bu kadar talebe rağmen ne fırka çe-
- Size ne söyliyeyim~ diye ıöze baı· hu arada çok üzüldüm.» B .. b • .:L 1 f' • · bu"-

ugun, u ..,.eser er ne ısesının kişmelerinde ne rejim deiiştirme mesele-

mmetimizi yerlqtirecek toprak istemektirt 

demiştir, 

Hitlerin Fikri 

Hitler, 19 31 de verdiği bir beyonal• ]adı. Ben ıiddetli bir mücadeleye airitt;m, Fevkalade me41ul olan Heryo'yu faz- yük paya rıhtımları çok haraptır. Gözlerin b h b k b' 1 
]erinde müstemleke a si üyü ır ro 

tam on beş İntihap toplantısı yaptım, Y<l· la işgal etmek istemedim, yanından ayrıl- kemerlerinden tatlar düşmüştür. Türklere da, programdaki sözlerden fazla bir şeYı 
· H' J d 6 f ı · d h _J h Ik h kk d d oynamadı. Son zamanlarda yetişen genç-nı ıt er en tane az a, netıce e er z.ı- uım, a onun a ın a ne üşünüyor· ait medeniyet eserlerinin bulunduiu yer-

k d 2000 k 1 k 3600 b it d ler bu davaya yeni bir hız vermemiş ol..,a· nıan İn en rey e siiiy e anca du, unu mera etmek iste iiim için, dı· .Jere yollar yapılması için tamimler yazılır- · 
k b 'ld' b'• b h J b · k d b k' 1 l .. .. k lardı belki de yine unutulup kalacaktı. rey azana ı ım, ta n u a enı ço ıar a aza ımee ere ııöruştum. ken, Tra ya ana yolunun üzerinden 11;eçti-

ihtiyaç günden aüne kendisini hisset
tirince, eserler ya:zılmağa başlandı. Hane 
Gimm isminde bir Alman müellifi. (yersiz 

nıiltee$8İr etti, her §eyden vazeeçerek in- Birisi: ii ve Türk medeniyet eserleri içinde bir pır. 
zivaya çekilmek istedim, bir daha siyasi - Heryo dedi, ne olursa olsun fırka- Janta aibi duran Büyük Çekmece· köprüsü 
faaliyette bulunmarnağa tövbe edecek- !arın üzerinde bir adamdır.» ,hu haliyle daha fazla bırakılamaz. Ve köp
tim. Arkadaşlarım ısrar ettiler: 11Mücade- Liyon belediye reisi kendisini öyle zan· rünün yanı başında, yine Koca Sinanın millet) ismi altında bir kitap yazıyor ve 

lede devam etmezsen hiyanet olur!» de- nediyordu, fakat ıon seçimde zamanın de- aü:zellikto eşsiz eserlerinden Büyük Çek· 
0

bu kitap tam yarım milyon nüsha satıyor. 
diler, ve beni tekrar mücadeleye sevketti- ,ğiştiğini, düşüncelerin tebeddül edeceiini mece Kervan Sarayının ııon kalan bir par· Yohan Lueian isminde bir şiir, ayni mev

ler. anlamı§ olacak ki, istikbalde daha fena bir çaaı çatısı çökmüş, yürekler sızlatacak ka- zu etrafında halkın heyecanını kamçılı· 
- Nasıl oldu da bu kadar rey kaybetti- akibete uğramamak için bu seferki vazi- ,dar haraptır. yor. 

niz) yeti tocrübo makamında kullanacak. San'at eserleri olan bir küçücük moza- Halkın ruhuna giren müstemlekecilik 
- Ne. yapayım, herkes milli menfaatle- Vu'den yik karşısında heyecan ile titrerken bu mu· bu tarihten sonra bir çehreye bürü-

ri, henüz, phsi menfaatlerinin Üzerinde _Paul Fernavolea .azzam ibidelerimizi, Türk mimarisinin ve nüyor. 

CÖNÜLİSLERİ 
Evliyim 
Fakat Başkasını 
Seviyorum 

fllki senedenberi ailece çok yakın • 
dan tanıdıjiım bir kız var. Onu ruhu -
bıa çek yakın buluyorum. Bir sün ha· 

Laaından istedim, reddedildim. Bundan 
muğber olarak değil, fakat bir mecbu
riyet ııaikasile baıka birisile evlendim. 
Mes'ut değilim. Gönlüm hala öteki kız-

zı botamanPı imkwızbiıdır. Ortada 
biç l»ir sebep yokken mahkeme bo.-n -
cna karan vermez. Bu sebeple bot ha
yal arkasında koıup kendi kend;ni.ıi 

bedbaht ebneyini:ı. 

* «Bir kızı seviyorum, fakat beğenmi
yorum. Bir diier kız var, çok beğeniyo
rum, fakat sevmiyorum. Bu ikisinden 

birile evlenmek fikrindeyim. Hangisini 
tercih edeyim~ » 

Hüseyin 

Beğenip sevmemeii anlıyorum. FA • 
kat ıevip beğ~memeği anlamıyorum. 

İnsan beğenmediii kızı ıevemez. De -

medeniyetinin bu yerine konmaz eserlerini Bugünkü gibi dün de Alman milli 
bu halde bırakmamalıyız. Bu yolda bir tek bankasının başında bulunan doktor Şaht, 
günlük gecikme, milli bir günahtır. mücadelenin başına 1ı:eçerek ilmi ve riyazi 

Ref&t Ekrem Koçu delillerle müstemleke ihtiyacını kamçıla

Cenaze nizamnamesi 
Belediyenin apartmanda ve buna mü

masil cenaze kaldırılması güç yerler -

deki cenaze sahiplerine bir kolaylık 

maktadır. Ve 192 7 de irat ettiği bir nu
tukta müstemleke sahibi devletlerle miıs· 
tem lekelerin nüfusu keeaf etini inukayese 
etmiş, Almanyanın lehinde neticeler çıkar· 

olmak üzere hazırladığı nizamnamenin Açık Pencere 1htiyacı 
tatbikine haziran veya temmuz ayı i- Geçen sene bir toplantı oldu. Bu top-

çinde başlanacaktır. Teşkilat için şim- lantıda Nasyonal Sosyalist şeflerinden Epf 

diden hazırlıklar başlamıştır. söz alarak şu sözleri söyledi: 
Şehrin muhtelif yerlerindeki cami . - Dünyaya bakan bir pencereye ma· 

ve medrese gibi yerlerde gasilhaneler ük değiliz. Ufak bir millet olmaia mah

tesis edilecektir. Ga-;'ilhaneye elverişli kum edildiğimiz ııu sıralarda, diğer dev· 
letler, kara ve denizlere sahip oluyoclar. 

olmıyan yerlerde yeniden gasilhane -
Alman milletine, yaşamak İçin, yer, hava 

ler yaptırılacaktır. toprak lazımdır. Bu ek8ikliklerin sıkıntısı-
Ayni zamanda cenaze taşımaya nı duyuyoruz. yeni koloniler, yüz binlerce 

mahsus belediye tarafından hususi bir Almana iıı temin edeceği gibi, o yüzden de 

otomobil de satın alınacaktır. yine yüz binlerce Alman vatanının içınde 

ıöylemedi ve: 11- Milletin artan nüfusun\I 

be1leyecek, arazi ve toprak istiyoruz. d~ 

di. 

Hitler Alman milletinin başına geçtik· 

ten sonra, bir müddet bu meseleye hiç te• 

mas etmedi. 19 3 3 eenesindc Daily Mail 

muhabiri \Varde Prie ile yaptığı ilk müla· 

katta bu meseleye ait fikrini §U suretle i· 
zah etti: 

ıc- Almanyanın nüfusu kolahalıktır, 

Böyle bir milleti yaşamak hakkından mali• 
rum etmemek dünyanın da menfaati ica· 

hıdır. Biz de her millet kadar müstemleke 
idare edecek iktidardayız, müstemleke yü .. 

zünden harp edecek değiliz, müstemlek• 
talep etmemiz, sulhu hiç bir zaman tehdit 
etmez, zira, müstemlekelerin de müzakere· 

ler neticesinde hakkımız kabul edilerek 

bize verileceğine kanaatimiz var.» ......................................... , ...................• 

BUT 0 N U L K E. Y I~ . . . 

HERC:.UN 

"' 
da. Fakat kız artık bana selı'lm bile ver· 
miyor. Onu bırakıp başkasile evlendi
ğim için benden nefret ediyor ıanıyo -
rum. Ne yapayım?» 

Taceddin 

Evlenmiı olmak sevgilinizin gönlünü 
lcırmağa kafidir. İster kasten, iater kas· 
di olmıyarak siz onu bir defa kırmlf bu
lunuyonıunuz. Binaenale>'b lı.\un ar!ak 
ıiz.inle evlenmeğe razı olacağını zannet • 
miyorum, bu bir. Asıl mühim İp lııarıru· 

mek ki siz ıevginizi iyi tahlil edemiyor· 
aunuz. Beğenmediğiniz kazı burün ıev
ıeniz bile yarm sevnıiyeceğiniz muhak· 

650 lngiliz Çanakkaleyi geçinecektir. 

ziyaret ediyor Bundan başka eski başbakan Papen DO LAS AM AZ 51N1 z 
de: 1 FAKAT1 

kaktır. Bugün sevıi bile gözünüzü kör
letmiyorsa, yarın rözünüz açıldığı za -
man ne yapar11nız. Fakat bugün beğen-

diğini~ kıllı ~ aevebitirsirfu. Onu 
tercih ebnenizi daha doiru buluyorwn. 

TEYZE 

Çanakkaledeki İnginz ölülerini zi • «- Alman hükumeti, müstemleke ce- j 
Yaret etmek üzere, 650 İngiliz seyyahı, · · · ~ · · • t kd' h" ti t mıyetının mesııııunı, a ır ve urme e a· ~,,,,~ ~ , ..., 
yarın Çanakkalcye geleceklerdir. ,kip ediyor.» diyerek söze başlamış ve Al- .. ~ n o S.&111 

Harbıumumi' de Anzak kuvvetleri- man milletine refah verecek müstemleke l l>AK e,I R il AN 1 
ne kumanda eden Mareşal Birdword, ·hayatının inkişafını temenni etmiştir. &UTUN ÜlKEYi HER G.UN DOLA$1AI 
kafileye refakat etmektedir. Çelik miğferlilcr Reisi Seldte de ayni .-.••••••••••iııiıı•••m.I 
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42 metre derinli
iindeki dehlizin için
de idik, birdenbire 
müthiş bir ııürültü i
ıit tik, girdiibniz ye
re doğru sekiz on a
dım koşunca. müthit 
hir toz bulutu nefesi-

m izi tıkadı. Yol ka-
!>anmıştı. Bir kaç da
kika birbirimizin yÜ• 
liine baktık. Bu aüku-

- Bir inNn açlığa kaç l(Ün dayanahi· 
lir diye sordu. 

Bu sual çok yavaı bir sesle aorulnıuı 
olduğu halde bizdeki ,.tlunlığı dağıtmağa 
lifi geldi, artık ölümü düıünüyorduk, bu· 
'•da kapalı kaldığımıZJ kimae tahmin e
demezdi, canlı canlı mezara ıirmiştik. 

1 _ Cıa•tenin eeu yazıaile 

bir sütilnun iki Ntm bir 
( .. ntim) •yılır. 

z - .S.yfauna söre bir un -
tim ilin fiatı tunlardır: 

aaJf• .. ,ı. , a rfa laayf.ı IDfi r ,l) .. 
l 2 ~ S yrrler ie.ı7fa 

1400 2 50 200 100 •o ao 
•• ~1• .._,,. Kl'fo K .. Krfo 

3-

.. -
Bir santimde vaNtİ \8) 
kelime vardır. 
ince ve kalın 
tutacakları yere 
.. ntimle ölçülür. 

yazılar 

SON POST~ 

Bu sene lieelerde ikinci yoklamalar 
yazılı olarak yapılmıf ve sualler kül -
tür bakanhğı tarafmdan gönderilmiş -
ti. Ara sınıflara imtihanlarının ne fe -
kilde yapılacağı henüz belli değildir. 

Yine suallerin tahriri olarak vekalet
ten geleceği tahmin olunmaktadır. 

Pilsudskinin ölümünün yıldönUmU 
Müteveffa Lehistan reisi cumhuru 

Mareşal Pilsudski'nin ölümü yıl dö -
nüm.Ü münasebetile, dün sabah, Be -
yoğlu (Terra Santa) kilisesinde, dini 
bir ayin yapılmıştır. 

Ayinde, Lehistan sefareti ve le.onsa· 
los]uğu erkanı ile, diğer devletlerin 
~ehrimizdeki mümessilleri hazır bu • 
lunmutlardır. 

Sayf ıt 7 

Çöken Boğaziçi: 14 

Rumelihisarı •.• 
* * • 

Yol 
fen erleri elektrik 

Rumelihisannın 
eksikliği, bir de 

feneri değildir. 
petrol 

belli başlı iki derdi var: 
su... Sokak 

Hila fen erlerin 
lambalan yanar 

içinde 

ihtiyar bir hamal arkasında yükle ce
lirken bir külhanbeyi bincliii atı olanca 
aüratile sürüyor ve hamala çarparak ya
ralıyor. 

Bu yara neticesinde «25 ıı l(Ün yattı• 

ğından ziyan davası açıyor. 
Hakim sordu: 

- Ne İstiyorsun bu adamdan) .• 
O, uzun bıyıklannın kenarlarına ka• 

dar dayandığı aözlerini kıprtı, duıündü, 
düşündü: 

- Siz bilirsiniz beyim. 

- Hayır -biz biliriz değil, sen söyle. 
- Ben ne söyliyeyim) .. 

- Ne kadar zarar ziyan istiyorsun~. 

- Siz biçin beyim. 

Kanun bunu sana bırakıyor. 
• - Ben de kanu11a bırakıyorum. 

Bir hamalın tlar1uı 
Sonra eaki bir ırkın, eski bir an'ane-

aine bailı bir imanla: 
Ben büyüklere laf diyemem, 

di. Kanun benden büyüktür. 
Müddeiumumi reise sordu: 

- Günde ne kazanırmı,) 
Davacı cevap verdi: 

- <ı 1 ı kayme. 
Çökük omuzlarına. yılların izlerini ta• 

ııyan ihtiyarJamıı yuzüne « 1 » lirayı faz• 
la görmüşlerdi galiba: 

- Yok canım sen bu kadar kaznnıı 
mısın). 

Mağrur bir gülüşle başını kaldırdı: 
Şimdi çağım geçti de böyle oldu, 

Yoksa gençliğimde günde altına para 
demezdim ben. 

,._ueaFAlK 
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RADYO 1 
Akşamki Program 

İSTANBUL 
" Tarihilefrika ,, No. 39 YAZAN: KADiRCAN Kafh 

1 7: inkılap dersi. Üniversiteden nakil. 
- Söz senindir. Pafa ile Barbaros oğlu Hasan Pa§a F..ııat Bozkurt tarafından: 18: Oda musiki-
Demişti. olduğu halde bir kısmı hof görme· si (plak); 19: Haberler: 19. l S: Hafif mu· 
Uluç Ali Paşa hiç aksatmadan, mi§lerdi. hele Ali ve Hasan Pa§a· siki ve Sigan musikisi (plak); 19,30: IIa· 

önceden iyice düşünülerek ezberlen- Lar sakal ve bıyıklarını çekiyorlar, vacılık hakkında konferans: Tayyareci Nu
miş gibi söze başladı: söz söylemek için sabırsızlık edi- ri Kızılkanat tarafından; 20: Halk musiki-

- Altı aydanberi denizde bulu • yorlardı. si. Sivaslı Veysel ve İbrahim tarafından; 
nuyoruz. Nice harpler ve nice akın- Barbaros oğlu Hasan Pata cevap 20.30: Stüdyo orkestr.aları; 21.30: Son 

k k l haberler. lar yaptık. Düımanlara or u sa • vermek istedi lakin önce en yaşlı 
k Sant 22 den sonra Anadolu ajansının dık. Elbet gene ondan çe İnmeyiz. olanların dinlenmesi gerekti. 

gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
Her zaman ve her an dövüımeğe Pertev Pata, lskenderiye beyi cektir. 
hazırız. Lakin harp te tedbir ile ya- Şoluk Mehmede döndü, 
pılmak gerektir. Yaptığımız sefer • - Ne buyurulur? 
ler ve sav~lar sırasında gemileri .. Dedi. 
nıiz yıprandı. Cephanemiz eksiktir. Vaktile halyan kıyılarını kasıp 
Batka eksiklerimiz de vardır. Hatta kavurduğu için kasıga manasına 
İnebabtiye gelirken herkes bu gelit olarak Sirokko diye ün salan bu 
için (sefer dönüşüdür!) dedi. Si • eski koraon, Uluç Ali Pa,.anın söı:
pahiler ve Yeniçeriler izinli ve izin- ferini kuvvetlendirdi: 

BOKREŞ 

18: Plak, 19. 1 S: Radyo orkestrası (o· 
pera parçaları), 21,05: Sözler, 21,20: O
da musikisi ( Brahms' ın klarnet kenteti), 

22,05: Şarkılar, 22,45: Rus korosu, 23,25: 
Orkestra, 2 4 :Orkestra. 

PRAG 
18" 40: Viyolonsel konseri, 19,20: Pi-

siz dağıldılar. Elbet eksik asker ile _ Daha ne yapmak istiyoruz? yano ile Brahms'ın şarkılarından - muhte-
savaıa girmek korkuludur. Bundan Kıbrısı aldık. Akdenizde aylarca lif. 20,30: Askeri bando, 21.30: Piyano 
batka düımanın da bizden çok ve f I . . triosu: (Smctata), 22,25: Keman birliğile 
k 1. ld ... ı ld s· d b' z'a ere dolaıtık. Adrıyatık kıyıla .. uvvet ı o ugu an &fi ı. ız e ı· . . • orkestra. 
1. · · k' d"" B ... h. I rında hıç kımse bıze kartı koyama-
ırsımz ı uıman ogaz ııa.r arın- d V edik b'l k _.~ d · 

d · · · c· k • ı. en ı e Ol'KUSUn an tıt-
an ıçerı gıremez. ırme ısterse o- ed' Bol bol . al 

1 
ık B·· 

k 1 l ki k l 1 r ı. eaır ve m a d . u• 

VARŞOVA 

nu o ay ı a artılar ve enge o u- t·· b f l k 1 d 
k . h un u za er er ve azanç ar an 

ruz. Halbu ı emen dıpn çıkarsak .. h 1. b' h b . . için bestelenen eserlerden parçalar, 23,SO: 

18,20: Düo piyano, 19: Piyano kon • 
seri, 19, 30: Muhtelif, 2 2, l 5 : Kahramanlar 

Son Postanın T efrikaaı: 

Hasan, Ali bey babanın bundan dört 
ay kadar önce damar şişkinliğinden öl
düğünü hapishanede duymuştu. O gün 
kendisini ziyarete gelen Zehra, Hasa· 
na bu kara haberi göz YaıŞları içinde 
vermişti. Şimdi hapisten çıktığı günün 
akşamı Hasan Zehraların evine gitti
ği zaman orada ikinci bir acınacak, 
matemli sahne ile karşılaştı. Zehranın 
o zayif, nahif, sessiz, sadasız, uysal, 
kuzu gibi kocası Ahmet veremin son 
aylarını yaşıyordu. Doktorlar bu son
baharı pek çıkaramıyacağını söylemiş
lerdi. Bahçe üstündeki serin odada 
dalgın, ateşler içinde yatan Ahmet 
karşısında Hasanı görünce karısına 
sordu: 

- Bu kim) 
- Hasan? 
- Hangi Hasan? 
- Canım, hani bizim eski bir Ha-

sanımız yok muydu? 
- Tanı yamadım! 
- Hani canım, bizim eski bir kur-

ban bayramında tanıdığımız mini mi
ni sarı papa Hasanımız •••• 

- .................... . 

Mayıs it 

39 Ya.zan: Oıman Cemal 

bahçesinde sizinle birlikte gördüğünı 
zaman aklıma sizin ta o çocuklukta 
arabaya binmiş olduğunuz hal gel -
mişti. Hey gidi Allahım hey, neydi 
o günler! 

Hasan, bu ağır hastanın yanında 
fazla kalmayı uygun görmedi. Kendi• 
sile vedalaşıp odadan çıktı. 

Aalt katta Fatma hanım Hasan• 
lamba tutarken: 

- Fena değil mi, yakında yolcu zr 
vallı Ahmet 1 diyordu. Bari, sen olsun 
bizi bu günlerde pek yalnız bırakma. 
ara sıra uğrayıver 1 

** -13-
Ertesi gün, Medihanın yaşlı bfr 

kürk tüccarile evlenip Dağistana git
miş olduğunu duyan Hasan, ilk de • 
fa Medihanın hayalini Zehra ablada 
sezer gibi olmağa başladı. Fakat orta
da henüz en şiddetli, en acıklı, devre' 
sine girmekte olan bir haile vardı. Ak• 
ima gelen böyle bir ihtimali fazla d& 
şünmek bile istemedi. Hemen mahall• 
arkadaşlarının en iyilerinden, onlarıQ 

içinde en .sevdiklerinden Hilmiye ke>f. .. k ·ı k . sonra sonu fUP e ı ır ar e gırıp 
yorgun kure çı er, e sık asker ve t b••t•• f k l Pocm senfonik. . b. k .. . . e u un za er ve azanç arımızı 
cephane ıle har ı azanmak umıdı h. . . d" .... 7 D·· l BUDAPEŞTE şünde sazdan külah yapmamıs. mıy • 

- Hani sen onlara Kaathane dönü - tu: 

·· d .. d "''ld" B k ıçe mı ın ırecegız. uımana sa. 
yuz e yuz egı ır. ence ıt mev- d ı·· ? O l 18: Salon orkestrası • muhtelif, 19, 30: dm~ • · · · b da . 1. . d.. ırmaya ne uzum var. n ar za-
sımını ura geçırme ıyız ve Uf • t b . d d . d d h k Plak, 20,35: Karııık neşriyat, 21, 1 S: Fi- Ahmet, inleyerek: . .. .. . d en u mevsım e enız e a a ço 
man fılosu butun kıt bu cıvar a ve k I l Ç k d k d. !armoni heyetinin konseri (Brüno Valte- - Deşme benim yaralarımı Zehra. 
b

. ... _ a amaz ar. o geçme en en ı 

ır arada kalamıyacagından dagı • k d"l • b d k"l· .d rin idaresinde), 23,20: Çingene musikisi, bana o günlerden açma, işte görüyor-
- . . . • • en ı erme ura an çe ı ıp gı e- be d Be lacagı ıçın baharda her bırmı ayrı ki d _ I ki E... . 24: Cazbant. sun n gi iyorum 1 n {'Unun ~ura • 

ayrı yakalıyarak tepelemek kolay • ce ler vekıt agı a~a • ar. l ger hgıt- MOSKOVA sında sizin bir iki aylık bir misafirini-

d mez ene mevsımı on an ma ve· · ı 
ır 18, 30: Koro ve saire, 19, 30: Offen • zım • decektir. 

bachm (güzel Helen» opereti, 22: Yabancı - Canım Ahmetçiğim, Hasan se· 
Trabluı beylerbeyi Cafer Pata, Müezzin Zade Ali Pata ıöz al- dillerle netriyat. nin kardeşin, seni yoklamağa gelmiş 

Barbaros oğlu Hasan Pata, laken - mak için sabırsızlık gösteriyordu. VİYANA bu akşam 1 

deriye beyi Şoluk Mehmet, Ağriboz Şoluk Mehmet ıuıtuğu zaman 20. 10 : Milli neşriyat, 21, ı 5: Şuman' ın - Amenna l O benim kardeşim, ben 
beyi Mehmet Paıa, Rodos beyi Ha- Pertev Pata da onun sözlerini tas- «Genoveva» operası, 24,30: Orkestra. onu demiyorum, ben onu ıöylemiyo -
san Bey, Avlonya beyi Kara Çelebi, dik etti: 12 Mayıı Salı rum. Sen bana çocukluğumuzun genç· 
Gelibolu beyi Aziz, Karahiaar beyi - Ben bir denizçi değilim. Eğer IST ANBUL liğimizin o tatlı günlerini hatırlatma; 
Ahmet, inebahti beyi Firdevs, Midil - bir kara muharebesi için görülü- 1 1: İnkılap derıi, üniversiteden nnkil. o günlerin hatırası şimdi beni daha fe-

li beyi Kurtoğl~ Caf~, S1:iacık beyi yorsa elbet daha kestirme hir şekil • Kemal T engirşenk tarafından, 18: Senfo· na sarsıyor· 
Kara Batak, Bıga beyı Alı, Mora be- de dütüncemi so··ylerdı"m. La"kı'n bu- ) 19 H b 1 19 15 - Peki! Ahmet, pekil nik musiki (plak , : a er er, • : ed d 
)'İ Cafe~, Tersane emini Mustafa, na rağmen Uluç Ali Patanın dedik- Hafif musiki (plak), 20: Viyolonsel ve Hasan Ahm e sor u: 
kap. tn kahyaa.ı A. h~et, derya ka.ptanı lerinin pek doğru olduğunu söyle- ·'piyano: Mes'ut Cemil ve Bayan Gilbert - Geçmiş olsun Ahmet ağabey, 
Al P k - ı UI Al p ne oldu sana böyle? ı aıanın 1 1 og u; uç ı a • mek te bir borçtur t ~ 20 30 S ··d '- t l 

. . • nselberg, • : tu yo or.ıı.es ra arı, - Görüyorsun işte kardeşim 1 
tanın korsan ;.eıslerınden Kar~ Ho- Ali Pata hem arenç ve hem de 2 ı, 30: Son haberler. -Biraz zayıfsın amma, maşallah 
ca, Karaca A ı, Arnavut Memı, ko- cesur bir adamdı. Kanuni Sultan Saat 22 den sonra Anadolu ajansının benzin betin yerinde, sonbahar gelsin 
ca Murat, Kara Hasan, Musa, İsa Süleymanın son harbı olan Siket- gazetelere mahsus havadis ıerviıi verile ~ de inşallah seni, Bursaya hava tebdi-
ve daha bir kaç kumandan bu söz- var seferinde yeniçerilerin ba§ında cektir. line götürelim ı 
leri dikkatle dinlemitlerdi. büyük atılganlık ve yılmazlık gös- -· -- --- - - Sonbaharda beni dört kollu ile 

Bunlardan bir kısmı batta Uluç termit, birdenbire parlamııtı. zaten 1 Edirnekapısına tebdilhavaya götüre -
Ali Patanın korsan reislerile Airı- kendisi bunun için derya kaptanı Bir Doktorun ceklerl 

boz beyi Mehmet Pap olduğu halde ve donanma kumandanı yapılmı§tı. Günlük Pazartesi - Deme öyle Ahmet ağabey, ne i-
. ba§larını sallıyarak söylenen söz - Halbuki yalnız atılganlık ve yıl • Notlarından (*) çin kendine fena şeyler yoruyorsun; 

leri tasdik etmi§lerdi. içlerinden bir mazlık ite yaramazdı. Harpte as . seninle biz daha kırlarda ne alemler 

kaçı: kerlerin kuvvet ve ustalıkları ne Salatalık Mide için yapacağız! 
- Çok doğru!.. Doğrudur!.. kadar lazımsa kumandanların da 'C'agdo/ımıdır? Zehra: 
D kt d k d·ı . . ı k r 1 

- Elbette ya f Hele RU insanın ka-eme en e en ı erını a ama- avrayıf, anlayıf ve tecrübelerinin T 

mışlardı. kuvvetli olması gerektir. Her sabah aldığı iki yüz elli gram süt- nını, iliğini yağ gibi eriten sıcaklar bir 
ten sonra midesinde bnşlıyan. · I 

Fakat batta derya kaptanı Ali (Arkası var) 
1 

_ Ağrılardan ve; geçsın 
Ahmet Hnsana sordu: 

.. 2 - Ekşilikten. Se h · kt .,. 
' - n apısten ne zaman çı ın ~ 3 - Bulnntıclan, 

4 - Baıı dönmesinden. - Bugün ... 
Şikayet eden hastam geçirdiği bir kum - iki buçuk sene oldu mu, sen o-
sancısından sonra hemen hemen bütün raya gireli ? 
sebzelere düşman kesilmiş gibi yemi • - Olmadı amma, dün hüriyyet i -
yor. Süt ve yoğurt pehrizi yapıyor. lan edilince bizi de hapishaneden bo -
Daimi alınan süt mide ifrazatı üzerin- şalttılar! 
de fazla (ekşilik) tahammür yaptığı 

için bundan sarfı nazar etmesini ve 
düşmanı olduğu sebzelerden ıspanak 

ve semizotundan maadasından çok fay
dalanacağını söyledim ve bilhassa mi
dedeki ifraz guddelerine çok yardımcı 
bir tesir bırakan {salatalık) tan her 
yemekten sonra iki tane (vasati boy · 
da) ağzında iyice çiğniyerek yemesini 
tavsiye ettim. 

Ahmet, biraz gözlerini kapayıp yi-
ne dalacak oldu. Fakat birden aklına 
geldi: 

- Senin hani bir küçük hanım ab
la vardı, o ne oldu acaba~ 

- Bilmem .•. Onu bilse bilse Zehra 
abla bilir. 

Zehra ~i sakladı: 
- Ne yapsın, iyidir. Annesile bir

likte bir iş için lzmire gittiler, yakın -
da gelirler. 

Ahmet: 

(Arkası var) 
J--~~~~~~~~~~~~-ı 

Fransa ilhak kararını 
protesto etti 

( Baı taralı 1 İnci ıaylamı:z.da) 
buatında hararetli tefsirata sebep ot• 
muıtur. Jurnal gazetesi diyor ki: 

Fransız hükumetinin İtalyan hükıl· 
metine bir protesto göndermiı1 olmasa 
esefe şayandır. Bunun Cenevreye hot 
görünmek için yapılan bir formalite 
eseri olduğunu ümit ediyoruz. 

Eko dö Pari gazetesi yazıyor: 
Cumartesi günkü bakanlar meclisi 

Habeı1istanın ilhakı takdirinde Cenev• 
re zecri tedbirlerinin kaldırılmamasına 
karar vermiıtir. 

Bütün Milletler Cemiyeti azasının 

ayni hattı hareketi kabul edecekleri 
zannedilmektedir. B. Pol Bonkur Ce
nevre için sarih talimat almııtır. Mu• 
solininin vaadine rağmen Habetiatan• 
da, diğer İtalyan müstemlekelerinde 
yaptığı gibi yerli bir ordu tcıkil edece
ği F ransada ve İngiltcrede tamamca 
bilinmektedir. 

Yeni Roma imparatorluğu Afrika• 
da geniıılemek istediği takdirda bu lu
taat yalnız Sudanı değil F rnnsız mU.
temlekelerini de tehdit edecek vazi• 
yette olacaktır. 

Petit Jurnal gazetesi, Duçenin be-
yanatının her tarafta derin bir hoınut .. 
suzluk uyandırdığını bildiriyor: Bu ha. 
disenin akisleri Cenevrede kendini 
gösterecektir. Yann cenevrede bilhaı· 
sa lngiltere tarafından şiddetli beya• 
nata intizar edilmektedir. 

ltalya ilhak kararını 
Cenevreye bildirdi 
( Baffarafı 1 İnci •aylada) 

kadar devam eden bir toplantı yapar~ 
Milletler Cemiyeti konseyinin yarınki içtİ" 

maında takip edecekleri mÜ!ıterek hatll 
ı,areket hakkında görüşmüşlerdir. 

ccBitarafn murahhasların Fransa i1' 
lngilterenin ne gibi bir hattı hareket takia' 
edeceklerini öğreninceye kadar verecekle" 
ri kararları tehir edecekleri beyan edil
mektedir. 

Cenevre, 10 (A.A.) - Yedi bitar.f 
devlet müzakerelerini bitirmişlerdir. Net' 
redilen bir tebliğde bu devletlerin Millet
ler Cemiyetinin lüzumuna kani ve fak-' 
islahat yapılması lüzumunu kabul etmekti 
oldukları bildirilmektedir. Gerek bu islahr 
tın tekli ve gerek zecri tedbirlerin dcvadll 
meselesinde noktai nazarları başka başkr 
dır. Buna binaen Habeş meselesinde bY 
intizar siyasası takip etmeğe knrar verrnİf' 

Herkesin bekledigi 

KOZMiN DiŞ MACUNU 

Bu (vitamin) gıdası midesinde çok 
faal bir tesir yaptı. Sütü bir ay İçmedi, 
fakat diğer gıdalardan hepsini de al
dı. Şimdi süt te kullanıyor. Fakat (sa· 
!atalık) ilaçsız bir tedavi yerine geç· 
tiği için onu seve seve yiyor. 
Salatalık iyi çiğnenmek şartile yemek· 
lerden sonra her zaman ve muayyen 
mevsiminde taze şekilde alınırsa çok 
faydalıdır. Tavsiye ederim. 

Habeşistanın ilhakı, acı bir intiba '(f 

hayret uyandırmıştır. Bu duruma şimdide' 
sarih bir hal çaresi bulunmalıdır. 

- Onu görürseniz, benden çok se- tir. 
lam söyleyin, onu ben evladım, kar -
deşim gibi sevmiştim. Çok iyi, melek 
gibi bir kızcağızdı. Kendisini bir daha 
görmeden ölürsem bana hakkını helal 
etsini 

Fransız Murahhası 

Paris, 1 O (Son Posta) - MilJctler C6' 
miyetinin bugünkü toplantısında Fransaı' 
temsil edecek olan M. Pol Bonkur baıhl" 
kan Saro ve dıı bakanı Flandenle uı:lfl:. 
müddet görüştükten sonra bu akşam 

Dişleri 

çıktı. Fiatı her yerde 
15 KURUŞTUR 

fevkalade beyazlatır ve temizler, ağız kokulannı 
giderir, mikroblan öldürür. 

( • ) Bu notlan kesip ıaklayınız, ya. 
but bir albüme Y•Plfbnp kolleluiJon 
t•PUUL Sıkmb zamanınızda bu notlar 
bir doktor l'İbİ imdaduma yetifebilir. 

Hasan: 
- Sen daha çok yaşa da onu yine 

evladın, kardeşin gibi sev 1 
- O gün zavallıyı kır kahvesinin nevreye hareket etmiştir .. 
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FEDA EDİLEN KAN 
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Kara kediden niçin 
korkarız 

(_Hı_ik_au_e __ ,_A_It_ın_t_op_ı,_u_iğn_e_Ie_r_-~J 
•Maurice Leblane» dan Faik Bercmen 

Son Postanın tefrikası : 18 
O facianın sahnesi olan eski şatonun ka

pısını çalıyordum. Dostum Bertrand, an-
- Bir şey söylemeden döndüm oda 

ma, dedi, delirmiştim. Evet delirmiştim 
Kocamı öldürmek istiyordum. Öldürmt• . 
liydim. Öldüremedim., Fakat ... İntikamım. 
böyle aldım. Dinleyiniz: 

Kanın yanlış olduğunu isbat eCJe -
cekJer miydi? Yazan: (Dorothy Sayera) 

]atacağım facianın kurbanı, ve kapısını 

<\aldığım şato da onundur. 

/ngilterenİn en tanınm•f altı za
bıta romancuı Margery Allington, 
Anthony Berkley, Freeman Vill• 
Grolt• Father Ronald Knox, Do-

' d~ rothy Sayers, Rusaell Thorn ı e 
kahramanlan meçhul alh .zabıt~ 

L .,, • ke-'l• romanı ya::ı:ıyor oe .ıatı enn f' _ 

ni /ngilterenin en maral- zabda mu
lettifi uGeorge Corni.h» e bırakı-
yorlar. Bunlardan Freematt Vil~• 
Grolttlun eserini olıudanu::ı:. Polis 
nıülett;.; ele fikrini anlattı. Şimdi _,.. .. 
ikinci muharrir Dorothy Sayer• ın 

e•eri baılamıflır. 

Otopsi yapsa1ar da, kanın yanlış ol

duğunu isbat etseler de ne çıkardı? 
Doktor cevap verecekti. Yahut ihmal 
ile itham olunacaktı. Çünkü hiç bir 

kimse tabağın çevrilmiş olduğunu an

lamamış ve görmemişti. 
Bu yüzden cinayet gizli kalmağa 

mahkumdu. 
Polis Müfettİfİn.İn Cevabı 

Okuyucuların bir çoğu bu cinayetin 

keşfedilmez soydan olduğunu sana -
caklardır. Hakikatte bu hadise keşfo-
lunsa da isbatı çok müşküldür. Hatta K k d . h . 

. . b k b · · d , ara e ı, emen her muhıttc kor-

Onu bir sabah kanlar içinde, iki gözü 
oyulmuı olarak yatağında bulmuşlardı. Ne 
bu iş.i yapanı ve ne de bunun sebebini kim
seler öğrenememişti. Bertrand o gün heni 
ağır halılarla döşeli güzel salona aldı. Ka
nsı Mathilde de yanı başında... Dostum, 
koltuğunda.. Dimdik oturmuş. Saçlarına 
henüz kır düşmüş. Yüzünde bir tatlılık. 

Yalnız oyuk gözlerine b~ınca insan o tat
lılığın birden acılaştığını hissediveriyor. 

Karısı sapsan. İşte burada misafir kal -
dığım üç haftanın her akşamında bu tab
loyla karşı karşıya geldim. Onlar, saat -
lerce, el ele birbirlerine tefkatle dalarlar
dı. 

B b • · nnliı mület-u eıer ıtınce gene r-

tifinin katili na•ıl tayin ettiğini ken
di apından dinleyeceksiniz. 

muharrırın daha akş 'af Lır esderıVn. e ya- ku ile karşılanır. Ve bu kedi ötedenbe-
ratmış olduğu dete tı or ımcey · b'· ·· .. 1 . k . Facianın s('bebini öğrenmeliydim mut-

. . . d k rı uyucu erın ar adaşı sayılır. Bır çok 1 k K ı . . .. 4 

dahi bu işın ıçın en çı amaz. l d .. l . . ·-· a . arı Kocayı dınlıyorum. Sukun!drına 
yer er e on erınden kara kedi geçtıgı-1 h d . B · · · 

B b kımdan keşfi ve takibi im - . .. l b ayret e ıyorum. en gıtmek ıstedikçe be-
u a . . . "h . . nı goren er unu uğursuzluk addeder-· ni ah.koyuyorlardı 

LI_ -rlıgın-ı tamamiddıktan sonra kansız olan bır cınayetın nı ayet ırtı- ler Eski bir .t .k da .. in1 ·1 . 
TmzJ . ••. F k b. · ıı a gorec er,pener, .. 

Valter'i kolundan tutup dışarı çıkar - kap olunabıldıgı zannolunur. a at ır kara kedi seki" · ek · · d d _ Dostum ıyı konuşur, güzel sohbet eder 
. . - . . h. k . kA . ıne gırm ıtıya ın a b. d K w w · 

dı. Skels bir şeyler söylemek ıçın ag - kere bu cınayetı ~eş ıs e~e . ım _an • dırlar. Avrupada 1.)84 de çıkan ve ıra am. arısı da ondan aşagı dcgıl. 
:anı açmak istedi. Fakat tam bu sırada sızdır. O kadar kı muharrır bıle cına - «Kediden sakım> adını ta~;ıyan bir ki- Bir gün tam sabırsızlığım üstümdeydi. 
Yine Garik'in sesi yükseldi, Skels der- yeti cinayet olarak ortaya k~yama - tap kara kedilerin kılık değiştirmiş b>i- Dostumun karısı, dostum da aramızda bu-
h mlştlr O halde okuyucular ıster1erse yu'"cu'" old ki .. ] b l d lunduğu halde faciayi anlattı bana. al susarak içinden: · . . u arını soy er ve un arın o-

- Allah belasını ·;,ersin. Dedi, ha - bu vak'ayı, keışfedılemez cınayetler s;- kuz canlı olduğunu anlatır. Bir ak~am . Hava bulutlu. Gürültülü bir 

J" · · h d·p Ga- rasına koysunlar. Bana kalırsa bu ha- yağmur yağıyor ve rüzgar orta.lığı yıkı _ 
a geberemedi. Vaziyeti ıza e 

1 
Bu itikatların izlerine ta eski Mısır- yordu. 

rik'i diriltmegw e u<YTaşmaktansa işi o - <liseyi cinayet saymak doğru değildir. d. d f 
o· l ] b 1 ··z"' den a tesa Ü olunmaktadır. Eski Mııoıırlı- Kadın, söze başlamadan önce duraklı • ı h d - )ur Bunu de ai u unmaması yu un 

Uruna bırakmak da a ogru 
0 

· d h !arın bir AlJahları vardı ve bunun do - yor, kızarıyor, ah nasıl anlatacağım diye 
ba l t ileri sürmüyorum. Fakat orta a şüp e-

Doktor kanı almağa ş amı~ ı . b l kuz canlı olduğuna inanırlardı. Bu - kıvranıyordu. 
k f d e ye sebc polacak bir şey u unmaması 

Skels güya dostu için anını _e ~ . - 1 ı kk. güne kadar kedinin dokuz canlı oldu- ıı Kocaınııı gözlerini ben kör ettim. 
G k yıle yu .. zünden bunu böy e te a ıye mec-

diyordu. Bir iki saat sonra arı 1 
• ğuna inananlar eski Mısırlıların kedi - Siz mi t 

\!ecek ve ikisi kan kardeşi olacakla~d~. burum. kafalı ve «Paşt ıı adlı Allahma ait iti - İnanamıyorum. şaşırmıştım. 
Halbuki Skels bu adamın geberrnesını, Acaba muharrir, cani saydığı Skel- kadı tekrar etmektedirler. dostum ağır sesile tasdik etti : 

d K içine sı·n zabıtaya müracaat edip cinayeti iti~ 
Yok olmasını istiyor u. anının Eski Mısırlılar kara kediden kork - - Evet .. 
eh. k .. k.. olsaydı raf etmesini mi umuyor. Fakat zabıta ıı.1 h"ld k J 

z ır katıp verme mum un maz, bifitkis ona saygı gösterirlerdi. n at ı e ocasmın e ini avucuna ala -
y • anılan bu ı"tı"rafları dinlemekle insanı cani say- k ·· ·· t · h H 'k 4 • 

1 ne iyi olurdu? Hayat verecegı s Kara kedilere mahsus bir mezarlıkta ra opuyor, muz arıpu. ı ayeyı an at -
1- ·1 h Jd"" ·· lur ve onun az mak onu fena halde hırpalıyor. &anı e asmını ö urmuş 0 m · 3000 kara kedinin mumyası keşfedil-

. d k 1 d Bı"r çok cinayetlerin irtikabından . - Kocamı ne kadar çok sevdiğimi tah -ferrın en urtu ur u. mis, ve bunların bir kısmı lngiltereye 
D k Sonra Zabıtaya müracaat edip katil ol - min edem~zsiniz.. Bir çılgın gibi .. Bir de-

o tor: gönderilmiştir. v h 1 
., · · ekerek duk.larını söyliyenler bulunur .. Bunla.- li gibi. e a a da öyle. Ondan ilk şüp -

- Kafi, dedi ve ignesını ç Avrupada bu··yu··cu··ıer kara kedı" ta - h 1 d·- · ·· 1 d A b b · 
h d•'kt sonra rın so··zlerı· tahkik edilir ve netıcede cı- e en ıgım gun er e.. ca a enı sevme-
attlgvı yere bı·raz yot ~ür u en 1 b 1 kl ·ı· l . . k 4 d) B ·ık k 

nayetle alakaları bulunmadı&rı anla.şı.- şır ar ve un arın yaptı' an ı aç ara mesıne un an var mıy ı. eni 1 güu ü 

O vakit 

İki uzun altın toplu iğnem vardı. Ko • 
cam Jspanyadan getirmişti bana. işte o iki 
iğneyi alıyorum. Yatağa yavaş ve <essiz 
adımlarla yaklaşıyorum, uyuyor. Her el • 
limde bir iğne . . . Eğildim kocamın üstüne .. 
Ve bütün kuvvetimle her iki iğneyi gözle• 
rine batırdım. 

Buraya gelince kadın tutamadı kendi
ni Hıçkırmağa başladı. Ve fazla durama• 
dı, çıktı salondan. 

* Salonda derin bir sessizlik. Berlrandın 

yanına yaklaştım. Elini avucuma alıyonım. 
Eli heyecandan titriyor. Bense kadına kar• 
şı uyanan kinimden ve öfkemden titriyo -
rum. 

- Ne fena ... Ne müthiş ııey .. diye sÖy• 
lendim. 

- Bunun daha müthişi, daha 
var. Dinle ... 

- Na~ıl, ne demek istiyorsun. 

fena•ı 

- Mathildenin dediği o ıtadını sevme• 
dim ben. O da beni sevmemi~ti. 

- Şu halde karının manasız bir kıs • 
kançlığı .. 

- Evet... Manasız ve haksız yere biı 
l.ıskançlık. 

- Fak at seni, onun odasından çıkar .. 
kcn görmüş .. 

- Yanlış görmüş olacak. O gece uy ... 
kum kaçmıştı. Biraz kitap okumak için kii· 
tüphaneye gittim. Biliyorsun ya, kiitiip • 
hane o misafir kadının odasına bitişiktir .. 
Odaların kapıları da öyle yanyana.. it>r' 
karımın aldandığı nokta .. 

- Demek karın yanılmıştı. 
- Evet... Öfkesinden ve telaşında!\ 

kadının odasından çıkıyorum zannetmİj 
beni .. 

Boğaı:ım tıkanır gibi oluyor.. Ne vah J 
bir intikam. Fakat anlamadığım bir nol< 
ta kalmıştı. Kocası neden hakikati on.ı 
söylemiyor. Sordum: 

&ordu · k ked· b y · k tt kJ n d'J ' gibi ateşle sevdigvini biliyordum. Bunu b0 a -• 1 Bu adamların böyle mecnunane ıtı- ara ı e nı a ı arı zan e ı ır -
Nasılsın} ır d. na her tavrile isbat ta ediyordu. Fakat b<:n 

- . . um f.larda bulunmalarına saik olan se - ı. 
_ Bı'raz baygınlık geçırıyor · ra . . . kı B .. k k d"d eskı"sı· kadıır çılgınlaşmıştım. Ve ne yaptığımı bilmez 

. . . hat et Bı·r be ler mu'"tenevvı·dır' . Kımı hır ta. m ugun ara c ı en b h l 1 M P ir ne ge miştim. uhakkak o mel'un ka-
- Git, yat, ve bıraz ıstıra · h" l kapılmak yuz·· ünden bu ~e - korkulmuyorsa da asırlarca devam e -
• ve ım ere ı d k ı J \jeyın kalmaz . ·k'ld h reket eder. Kimi adının gaze - den telkinlerin tesiri atın a a an ar 
k - rak bır sey 1 e a · d d - · ıd· S els tekrar agzını aça 

1
· ] eçmesini ve herkesm nazarı a az egı ır. 

.. 1 k . d. F k t uvaffak o a - te ere g b . k.. d } .k. k d 
soy eme ıste ı. a a m . d·kk tine çarpmayı ister. Bir irıne usen, arı an ı ı ar a aş 
adı D k ). d k" 'şe ıle hastaya 1 a · · ) k k d. · d" d ·ı nı . o tor e ın e J şı ık s· b •tı·rafları ele geçırdıkten son- için cıara arına ara e 1 gır ı» em -

d d d Ç tı ga- ız u ı k d · · w ı -oğru ilerliyorken o a ışan 'd"' F l 
1 

delil olarak kullanmayız. mesi de kara e ınm ugursuz ugunu 

dın onu aldatmış olacak. 
Dostumun karısı biraz duraklıyor. Ve 

sonra boğuk bir sesle devam ediyor: 
- Aile dostumuzdu o kadın. Anası ba

bası ölmüştü. Yanımıza almıştım. Bir ara
lık onda kocama karşı bir zaafın başld -
dığını sezdim. Kocam .. Bilmiyorum .. Bil-

- 1 layır, dedi, ona bir şey anlatma • 
dırn. Nc-! fayda. Büsbütün azap duyat·nk. 
Bu şekilde, hiç olmazsa kendisini aldat ~ 
tığımı dü iinerek biraz rahat eder .. Söylt>• 

miş olsaydım belki öldürürdü kendini .. O 
zaman ben büsbütün kimsesiz mi kala • 
yını? Emin ol.. Onu her zamankinden çok 

seviyorum. Hayır.. Hayır dostum bilme • 
melidir. Ona bir şey söyleme sakın. 

h b. · h'"l'" b ki ınekte ı 1• a· ra on ar hı·ı · · ı·"' · · 'f d d Bu da es Zetc mu a ırı a a e e k B'J"k" bunlan ö]çer, tartar, ta ı e - ve sevımsız ıgını ı a e e er. • 
k . b" aye çı mıstı. ı a ıs ] k 1 k" b4 1 't'k tl b·rı·dı·r at gazetecıye ır serm ' l'"m olan vak'alar a arşı aştı- ı atı ı ı a arın ı . 
S k... h h u" ona karşı der ma u .. 

anat ardan oşnut, a a ' a göre hüküm vermz. 
· h • arkadaşı u- rır ve on . 1. Jnınnettar olan mu arrır, 'M h · in anlattığı canıye ge ınce 

"' d d. du Bunu u arrır •J• • f k 
&urunda kanını fe a e ıyor · .. d.. d .. münü itiraf ettıgmı ar e-
t il k mümkun u. onun acur .. y• ı 
e eye puJlaya yazma f; k l k onun gorecegı muame e 

lialbuki Skels'in içi her zaman~an ad~- deced o ~brsarettir. 
l k d ken ı- bun an ı a 
a nefretle kabarıyor, ve en ı d d t hkik olunacak ilk nok-

Bu ava a a k 
ne: 4 sanılan adamın hakikaten an 

- Keski kanım zehirli olsaydı. Ke~- ta, canı ed ha"' çevirip 
'L , d.. ydi l Dı- damlalarını ihtiva . e~ ta gı -

" '. ' •••••• 1 ....... ... 1' ... 

· \r\Ei=d 
-~ ~lfMiNDE 

Otomobil yaylarını 
bağlıyan alet 

1te kanım yılan kanına onse . d·-·d· çevırdıyse doktor hu 
çevırme ıgı ır' V 1 

Yordu . . d.) nun farkına varmış mıdır? arma -
D kt ha süphelenecek mıy 1 

• d -. Doktor farkma vardıysa al-
o or aca . d · mıs mı ır r Sk 1 · 

Şüphelenirse kendisinj itham. ~ er mıy- ~ 1 Varmamıssa e sın 
kk 1 k varsa danmamış 0 ur. . ... · k 

di? Fakat bu işte di atsız ı h .. kmetme~ine ımkan yo . 
• buna u b. 

doktora aitti. . ld "'u sanılan bu adamı ır ı 
Canı o ug 1. A · ~ 

Skels merak içinde idi. Doktoru. ndne f b kıp vak'aya gece ım: rtıs 
b ı tara a ıra k b .. 

G ·k" halde u un u- b l Fa at ~u c 
Yaptığını, arı ın ne . . d k" Garik ölmüş u unuyor.b -ı d D k-
iunu anlamak istiyordu. Yırmı al :· · k hadiselere ag 1 ır. 0 

F k . d n ıa lüm bır ta ım ·-· ya k ti. ·a at ıçer e - h'"d. e vazı'yet ettı'" zaman -a, yarım saat geç · ısey e· 
l tor' - a . . lı"h işi olduğunu, aşılana-& ses yoktu. . . pacagı ışın ta _ tahlil et _ 

Nihayet fazla sabredemiyerek ıçerı k kanı doğrudan dogruya . . 
girdi. Garik yatıyordu. Doktor başını ca ki t. - ini fakat vazıyetın va-

d. hmı·mek ogledrueg"u~ç~! b~k.lem. eğe imkan bu· Çevirerek Skels'i gör i.ı ve: k h 
- Vaziyet vahimi dedi, fa at e - lunmadığını söylemıştı. ., .. 

· · d ] ni yaptık . b merkezde oldugu ıçın Pınıiz de elimız en ge e · Vazıyet u f d h' 
k d .11 oJdug· unu itira etse a ı 

S els sor u: Skels kat. . f ı nazarı i.tibara alama-

Otomobil yaylarının gıcırdamasına 
mani olmak için yeni bir alet kesfo -
lundu. Aletin ucunu yayların .katları 
arasına sokmak mümkündür. Uç so
kulduktan sonra yağdanlıktaki yağ bu
raya pürskülmekte ve hunun neticesi 
olarak yay]aiın gı~rdamasına, pas -

- fyil~medi mi i' ı· bu ıtıra ın k.f d 
B

. ..;.;.yJı"yeınem. Fakat ga ı- onun kif etmeyiz. Tev ı e e-
- ır ~ey ...., z ve onu tev b n•••••••••••••••••••••••••H••·--••••• ........................ _ 

T yı k b ·ı hiç bir mahkeme u a-
ba gidiyor. . b. · d cek olsa 1 e H tt... bıta me 

)anmasına karşı ge]inmektedir. 

G .k,. r dudakları hır mn en hk,. etmez. a a za -
arı m mo w d su damı ma um . ft b lunan a 

ayrıldı ,gözleri açıldı ve agzın an . rnurları böyle bir itıra ~ u -

•öz döküldü: damı şöhret avcısı sayarGaar .. k .. . 
d ) . . . al daha var. rı uzerm-

- Erik nere e · is- Bır ıhtırn .. 
1 
.. .. .. lı 

Doktor etrafına bakındı ve kimi de otopsi yapılır ve o u~u~~~. yan ş 

Lord Vimcey hadisenin cinayet oldu -
ğuna dair beni ikna eder ve caniyi ya
kalayıp mahkum ettirmeğe muvaffak 
olursa ben de bu cinayeti keşfolunma
sı imkansız tanımağa söz veririm. 

-SON-tediğini sordu: )anmasından ilerı ge gı tes -
d. k:W da.r se de Skelsi muhakemeye im- r 

Valter ceva~ :er ı: B" dakika son- bıt e ı ır r:; k .. bu da mühim bir YARIN - Oğlunu ıstıyor. ır .k . _ kan yoktur. ~n u 
F k t Garı son ne 

ra burada olacak. a 8 delil değildir. . .. 
f . . . H .. 1... benim kanaatıme gore bu esıni vermıstı. ·n ol _ u asa ak . 

Sk Is G . "k'in öldüğüne emı ha"diseyi tam bir cinayeıt saym ım -
e , arı Garik ne yaptı-

duktan sonra ayrıldı. ka"nsızdır. y R ld Kn 
.. k d' ·biliyordu. h ·in yarattığı detektif '---~a ... z,..a_n_:_o_n_a ___ 0..:,P __ _. 
gına yalnız en ısı eh 1 Şayet mu arrır -

Acaba otopsi yapacaklar mıy 

Üçüncü muharririn eseri 

VIKILAN PUT 

miyonım .. 
Ve kocasına dönerek soruyor: 
- Sen de seviyor muydun onu Bcr • 

trand? 
- Hayır ... Hayır. 
- Cörüyorı;unuz ya .. Sevmiyordu. Fa

kat kafasını İşgal ediyor. Arzulu bakışla _ 
rını kocamın Üzerinde gezdiriyor .. Ben bir 
d akika bile pe~ini bırakmıyordum. f aknt 
gene şüphelenemiyorum. 

Bir gece.. Kabuslu bir uykudan uyan _ 
dım. Kocam odasında yok. Koridora fır
lıyorum henıen. Bir saat sonra kocamın o
ıadan, onun odasından çıktığını görüyo 
rum. 

Kadın birıı;r. yutkundu. Kekcliycrek: 
--~.~~-~~~ 

.... , , ' • ' ...... ' 1 • • •••• 1 ••• ,, ••• 1 • ' ' ' ... 

Ade.mi iktidar ' 
. ~ 

Bel gel?şekligJ . 
De.rmansızJ.ık 
vücut ve dımağin 
yorgunluğunda 

SEKSCJLIN -
=================ı .. . '. 

pek mü.essir ve emin bir ilaçtır 
Kut:usu . 200 Kuruş ! . • 1 

BEŞiR KEMAL - MAHMUD CEVAD ! 
' l 

·_ECZANESi • SiRKECi . '. 

O~v et Lemiryoiları ve Limanları lşletma Umum idarasi i ı a ı lrt] 
idaremiz Eakitehir atelyesi İçin usta tornacıya ihtiyaç vardır. Taliplerin 

imtihanları yapılmak üzere timdiye kadar çalıtdıkları yerlerden aldıkları 
bonservislerile doğruluk kağıtlarını, Millet Mektebi f8hadetnarnelerini, nu
fus ve askerlik vesikalarını alarak lstanbuJda Haydarpaaa İşletme Müfet· 
titliğine, İzmir de Alsancak atclyeai Şefliğine müracaa'tlan. 
Hay~ada ve İzmir de İmtihan olanların gündeli:.Jeri, Eskifehirde ge) • 

dikleri zaman ikinci bir defa yapılacak imtihandan sonra takdir olunacaktır. 
cc933n <c2359)) ·--------.. 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
Hükmü Mayıs 936 sonunda bitecek olan içki satıcılığı tezkerelerinin ye

nilenme muamelesi Beyoğlu dahilindeki satıcılar için 936 Mayıs 15 ili 22 
ve İstanbul ile diğer mıntakalardalri satıcılar için de ayni ayın 22 ili 30 tarİ 
hi arasında yapılacaktır. 936 Haziranının birinci gününe kadar tezkercl«"rini 
yenilemiyerek içki satanlar hakkında kanuni icabluın tatbik edileceğin' ve 
mıntıkaları dahilindeki satıcılann eski tezkereleri ve birer fotoğrafla zam& 
mnda müracaat ederek yeni tezk~relerini almaları ilin olunur. (2277) 

İktisat Vekaletinden: 
Mart 936 tarihindenberi 14 kuruş ~O para Baz fiyat üzerinden 

muamele gören Karfiça tabir edilen Demir çiviler ilan tarihindell 
itibaren J 3 kuruş yirmi para olarak tesbit edildiği alakadarlar~ 
bildirilir. (2538) 



10 Sayfa SON POST~ Mayıs ti 

OLUM MAM~ASI Türk kuşunda 
derslere başlanıyor YUSUF iZZEDDiN 1 

"Son Posta ,, nın tefrikası: 78 Yazan A. R. 

Cemil yolculuğun meşakkatine katlan-
Şehrimizde açılan Türk kuşu şube· 

si bugün saat 1 G,30 da üniversite mey· 
danında derslerine başlayacaktır. 

Öldü mü, ö~dürüldü mü? 

mış, büyük iztirap hissetmemişti Mektepteki ilk grup sekiz kişiden 
ibarettir. Bunların yedisi erkek ve biri 

Diye düşünüyordu. mış olan bir mektubu, Seyit Tabaya de muaUim Naciye isminde bir Türk 
Nasır Mebhut, üç aydanberi, Zımar vermişti. Bu mektupta, Cemilin oraya kadınıdır. Muallim N'aciye Türk kuşu· 

kalesinde bulunuyor; o taraftaki Türk ne maksatla geldiğine dair hiç bir şey nun ilk numaraeını alan ilk talebesi· 
kıt'alarını pusuya düşürmek için plan- hissettirilmemişti. Hatta Cemilin ha - dir. Dün kendisiyle görüşen bir mu-

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir 
Yazan: Ziga Şakir 

- 13 - ı rette tahta çıktığını iddia ediyorlar • 
('O, çaldığı usturayı halının' altına dı. 

saklamıştı. Oradan gizlice' çıkardı. O- Bu iddialara nazaran; Sultan Reeat. 
lar tertip ediyordu. kiki hüviyeti bile bildirilmemişti: harririmize Naciye demwtir ki: 

Aç Ve rıplak b'ır halde San'aya ge- (Bazı sebeplerden dolayı San'adan Be d b 
nula canına kıydı ) hilafet şeraitini haiz bulunmuyordu. 

Diye gösterdiği keşif ve keramete Bunun için de bir çok şeyler sayılıp 
benzer ... Onun için biz, Şehzade Vah- dökülüyordu. Ve arkasından da fÖyle 
deddinin kafasının içinde dönen şt>y- bir mütalea yürütülüyordu: 

>' b - n çocukluğum an eri tayya· 
len Zavallı Yanya alayı, gene ar ve çın- firar ederek bu taraflara gelen ve iz· k Esk' 

>' r bed reyi ço severdim. Geçen sene ışe· 
lak Olarak Zımar dagwlarında dolaşı _ lerin emniyet ve muhabbetini cel en I 

hirde üç defa tayyareye bindim. stan· 
Yor: bu büyük Türk katilinin 0 civar- Cemil Efendinin bir müddet köyünüz· T ) h 

1 · de misafir edilmesini ve kendisine de bulda ürk kuşu açılır açı maz emen 
da yeni kuvvetler top amasına manı k d ld F k t b t .. ı ·· tayya 

d her arzusunu yerine getirmek suretile ay 0 um. a a en mo or u olmıya çalıs, ıyor u. d k 11 k h · d ·m 
her 

kolaylık ve misafirperverlik gösteril • re e u anma evesın eyı · 
Fakat haber alındığına göre, 1 k 

mesini rica ederiz.) Gazetelerde ngiliz ve Ameri an 
gün Nasır MebhUtun vahşi kuvvetle - Denilmişti. kadınlarının hava rekorlarını kırdıkla-

lerden vakıf olabildiklerimizi maddi (Veliaht Yusuf lzzeddin Efendiye 
delillerle göstereceğiz: ve Yusuf İz- gelince; bu zatın da hilafet makamına 
zeddin Efendinin öliirnünü, en sağlam geçmesi caiz değildir. Çünkü pederi o
bir hakikate rapteteceğiz. lan Sultan Abdülaziz, mecnun oldu • 

rile müsademeye girişerek, her müsa- · U 
b Yemen ahalisi ve köylüleri arasın • rını okudukça ne yalan söyliyeyim, ı· mumi harbin başlangıç zamanı demede beş on neferini, bir kaç za i· il 
b da • her kime olursa olsun - misafir - çimde büyük bir acı duyuyorum. er- idi. tini kaybediyor: adeta yemenin u h ı 

"hl'k · k d d l d la perverlik gösterilmek adetti. Bahusus de biz de motörlü tayyarelerle arp ttihat ve Terakki merkezi umumi -
mu ı ateşı arşısın a ama am b k d k .f h b · d l b' d d.kod bah · . d Seyit Hadinin bu mektu unu o ur o- sahasın a eşı ve mu a ere tayyare· sın e yapı an ır e ı u, rıye na-
erıyor u. k S · T"'h" d h l ı· · C · 1 ·ı k "1" '11 t ·· f't luruz z C l k l w l · 

B 1 h b 1 C .1 d.. Se umaz, eyıt a a er a e mı emı· erı e pe a a mı e e, mu ı o · ırı ema paşanın u agına ge mış: 
un arı a er a an emı • un - · b d f h ld h'dd 1 . .. . . . . d .. im omuzuna dayamış: paşa un an ena a e ı et en -

yıt Hadı ıle gızlıce ve uzun uza ıya ao- . . . . H ld' mişti. O gece öfke ile (Serkl Doryan)-
.. •'kt .. l b' lan tertip - Evım, sızındır... oş ge ın, sa- Adapazarhlar lzmitte ruşt~ . ~n sonra, şoy e ır p fa geldin. Bütün arzularını emir şek - da bir kaç kadeh içkiden sonra, yanın· 

etml(?tı. ı· b b'ld' b'l' · fzmit, 10 (A.A.) - Dün Adapa - dakilere içini dökmek istemiş; yüksek ' Z k l . 1 f ınde ana ı ıre ı ırsın. l b 
- ımar a esme a tı saat mesa e- zarı orta mektep öğretmen ve ta e e - perdeden söylediği sözleri etraftan din-

de bulunan (cer~e) köyüne yerleşe - Demişti. I · d 1 ()0 k' ·ı·k b. k fl h · · h 
T I Cemil, gördüğü bu samimiyetten erın en ışı ı ır a ı e şe rımı· leyenlere kat'iyyen e emmiyet vermi-

cektı·. Bu köylin halkı, smaili mezhe- l · l d' k 
büyük bir memnuniyet hissetmişti. Ve ze ge mış er ır. yere : 

bine tabi olduğu için gizlice Seyit Ka- l b" 'k Misafirler evvela Atatürk heykeline - Kızdırmasınlar, beni.. vallahı, or-her şeyden evve , en uyu arzusunu I 
sımın tarafını iltizam etmektelerdi.. çelenk koymuşlar ve sonra zmit ka • talıgw ı alt üst ederim. Sehwdelerin hep-. söylemiş: d l -
Cemil, burada Nasır Mebhutun vazı - _ Sizden, yalnız bir ricada buluna- ğıt fabrikasını gezmişlerdir. Ken i e - si, birbirinin kanına ekmek doğruyor -
yetini tetkik edecek: kaleye ve bilhas- cağım. Malum ya, ben bir firariyim. O- rine bugün Halkevi tarafından bir çay lar. Birbirlerini tepeleyip de tahta çık· 
sa onun yanına girebilmek için planını nun için köyde benden mümkün ol • ziyafeti verilmifltir. rnak için türlü domuz dolapları kuru-
tertip eyliyecek; ve sonra da bu pla- d b h d'I · · · --.... · ·-- ·-··-·--- '"' • ·- · yorlar. Bunlardan birit1ine ~öz yum -duğu ka ar az a se ı mesını rıca e • e 
nının tatbikina girişecekti. ~ Saç dökUlmesi ve kepeklerden sam, ertesi gün ben de sadrizam olu -

* derim. kurlulmuk için en müessir nac 
Cevabını vermİ;lti. rum. 

Bu gizli yolculuk, iki gün üç gece 
Clevam etmişti. Gündüzleri, büyük ka
yaların serin kovuklarında geçirmiş • 
ler; geceleri yollarına devam etmişler· 

Cemilin bu arzusu, yerine getiril • 
misti. Ve kendisi, köy haricindeki kü-
çük bir eve yerleştirilmişti. 

* C:li. Aradan, iki gün geçmişti... Cemil, 
Yolculuk, Cemili pek eğlendirmiş- planının ilk kısmını tatbika girişmişti. 

ti. Vakıa gündüzleri etraflarını alan Söz arasında Nasır Mebhut hakkında 
maymun sürüleri rahatça uyumaları - Seyit Tahadan malumat istemişti. Fa
na meydan vermemişti. Böyle olmak- kat aldığı malumat, pek o kadar hoşu
la beraber Cemil gene bu yo1culuğun na gitmemişti. 
meşakkatine tahammül göstermiş, bü- Seyit Taha, Nasır Mebhiltun adını 
yük bir ıztırap hissetmemişti. işitir işitmez, adeta bir korku ve he -

Nihayet, üçüncü gece sabaha karşı yecan geçirmiş: 
Cerşeye gelmişler; köyün en nüfuzlu - O .. Allahın bir gazabıdır. 
bir şahsiyeti olan {Seyit Taha) nın e· Demişti. Ve sonra, Cemilin kulağı-
;vine sessizce girmişlerdi. na eğilerek ilave etmişti: 

Salih, Seyit Hadi tarafınClan yazıl- (Arkası var) 

Demwti. 
içkinin buharı, hiddet ve pervasızlı

ğın icabatı dolayisile dangır dangır söy-

lenen bu sözler, on dakika sonra Be
yoğlunun muhtelif mahfel ve cemi -
yetlerine yayılmış; müthit bir dediko
du başlamıştı. 

Bu dedikodu dalgalanmıf, dalga
lanmış; nihayet merkezi umumide 
patlamıştı. O tarihte dahiliye nazırı o· 

lan Talat bey, bu sö7lerin ve bu dedi

koduların alacağı şekli düşünerek fena "4•' halde kızmış; bir gün Babıalide vüke-

ADEMi 
İKTiDAR 

t 

IHT iYARLl~I 
YOK EDl:R 

Tafsilat: Gnlutn P. K. 12.)5 Hormobın 

la meclisinde: 

- Paşa 1.. Umumi yerlerde böyle 
saldır, suldur söz söylenir miL Salta
nat hanedanı azasını birbirine düşüre

ceksiniz. Başımıza i~ çıkarc>eaksınız. 
Maksadınız, sıra bekliyenlere akıl öğ -
retmekse, o başka ... 

Diye çatmıştı. 

Hadisenin, bundan sonraki kısmı bi

ze lazım değil... Biz ~imdi burada bir 

nokta üzerinde tevakkuf edeceğiz; Ce-
mal paşanın: 

- Birisine göz. yumsam, ertesi gün 
ben de sadrazam olurum. 

DeThekteki maksadının ne olduğu
nu, muhtelif maddelere istinaden izah 
edeceğiz: 

1 - Sultan Reşadın tahta çıkmasın· 
dan bir müddet sonra, bazı Mısır ve 

Hindistan gazeteleri bir takım garip 

neşriyatta bulunuyorlar; beşinci Sul -
tan Mehmet Reşadın, gayri meşru su· 

ğu için şer'i fetva ile hilafet makamın
dan iskat edilmiştir. Yusuf İzzeddin E
fendinin hususiyetlerine vakıf zeva -
tın rivayetlerine göre bu prena te tıp
kı pederi gibi dimağan maltil olup, pc· 
derinden cinnet tevarüs etmiftir. Bu iti

bar ile bir müddet sonra pederi gibi in
tihar etmesi çok mümkün ve muhte .. 
meldir. Halbuki bu gibi hadisat - Sul
tan Azizin intiharında olduiu gibi .. 

hıristiyanlık aleminde çok çirkin akis • 
ler husule getirmekte, hilafet maka • 

mını işgal eden zevata karşı beslenme
si lazım gelen hürmet, tazim ve em • 
niyeti selbetmektedir. 

Resat ve Yusuf lzzeddin Efendiler-• 
den sonra, makamı hilafetin sahibi ol· 
ması lazım gelen şehzade Süleyman E
fendiye gelince; matbuat sahifelerine 
intikal edemiyecek bir illet ile malru ve 

yatak esiri olup ancak bir kaç günlük 
ömrü olduğu rivayet edilmektedir. (1) 
Şu hale nazaran alemi islamın sala

hiyettar zevatından rnilrekkep bir 

meclis toplanarak, Osmanlı hanedanı 

arasında hilafet şeraitini haiz bir zatın 
seçilmesine şiddetle ihtiyaç aöriilmek
tedir .. ) 

Bu garip neşriyat, İslam va buüti .. 
yan alemlerinde bir haylı dedikodu • 

ya sebebiyet verdiği gibi bilhassa latan· 

bulda da bir çok zevatı endişeye 1ev

ketmifl; hatta o tarihte (cemiyeti il .. 
miyei islamiye) Babıaliye müracaat e· 
derek; bu neşriyatı ihtiva eden pze • 
telerin memlekete ithalinin men"ini ve 
bu yazıların o gazetelerde yazılması ve 
yazdırılması esbabının tetkikini talep 
ve rica etmişti. 

Babıali, hilafet me~eleleri etrafında 
yazı yazan gazetelerin, Osmanlı hiiku· 

meti hudutlarından İçeri girmcaini me
netmişti. İttihat ve Terakki cemiyeti 
merkezi umumısı tarafından, bazı 

mahrem tetkikat için Mısıra gönderi • 
len Refet Bey ismindeki bir zata da: 

bir miktar bolca para verilerek bu neş· 
riyatın ne gibi esbaba istina! ettiğini 
gizlice öğrenmesi emredilmişti. 

( Arkaaa var) 

( ) ) Filhakika aradan çok geçmeden, 
şehzade Süleyman Efendi vefat etmif; cc· 
nazesi basit bir merasimle kaldmlarak 
(Yahya Efendi) dergahına defnedilmişti. 
Gazeteler bile bu hadiseden ancak dört 
beş satırlık bir yaı;ı ile bahaetmitlerdi. 
( 15 temmuz 1909). 

~«e ... Şirketi Hayriyeden : 
" PERLOOEN T ,. diş macununu 

tercih edeceksiniz, 

zira a~ızın bllcOmle ,eraitl sıhhiyesinl 
haiz olan bu macun dlflerl çOrOmekten 
korur, diş etlerini kuvvetlerıdirir. nefesi 
serinletir ve fosarun .ııö.c.OJJOJ e..f!sinj 
artırır, 

ÇO&ı< 
ZE TLI OLUR 

ADEMi iKTiDAR 
Bel gevşekliğine 
En tesirli bir ilaç SERVOiN dir. 

ihtiyarlara gençlik, yorgunlara 
dinçlik verir. Taşraya posta ile 
175 kuruşa gönderilir. Sirkeci 
Merkez eczanesi Ali Rıza 

Boğaziçinin Anadolu ve Rumeli ci
hetlerinde sayfiye tedarik etmek 

isteyen muhterem halkımızın 
nazarı dikkatine : 

Şirketce bu sene Boğazın gerek Anadolu ve gerek Rumeli cibetle
rindeki köylerinde kiraya verilecek yalı, köık ve evlerin büyük
lüğünü ve küçüklüğünü adres ve fiyatlarını gösterir muntazam 
bir broıür bastırılmııtır. Her iskeledeki ıirket memurları arzu 
edenlere bunlardan meccanen takdim edecek ve talep edilen 
teshilatı da gösterecektir. 
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Dünkü Fener - Güneş 
maçı çok sert oldu 

Fener Güneşi 1- 2, Galatasaray 
B k O 5 Altınordu Fener-ey ozu - , d. 

yılmazı 5 - 3 gen 1 

1 t b 1 A k lzmir muhtelitleri yakında karşılaşıyor san u, n ara, 

SON POST~ 

Olimpiyatlara 
Hazırlanıyoruz 
Milli Olimpiyat Komitesi 
Reisliğine General Ali 

Hikmet seçildi 
Türk Spor Kuru

mu Umumi merkez 
Reisi G~neral Ali 
Hikmet Ayerdem 
milli olimpiyat 
komiteai Reilıliii
ne aeçilmiıtir. 

Beynelmilel c

limpiyat komite· 
umumi lr.atip)iiinc 
de Türk Spor Ku-
umu umumi kltibi 

Nizamettin Kırtan 
getirilmiştir. 

Beyneımııeı Olımpiyat 
Um u m i Sekreterlitine 

ııeçilen 
Türk Spor Ku-

Niıameddin Kırsan 
rurnu, Tenis Federasyonu Tokat ıaylavı 
Süreyya Gcnca · nın riyaııeti altında umumi 
merkez sekreteri Nizamettin Kırpn ve 
muhasebeci Cemilden mürekkep üç ki; i
lilt bir olimpiyat lomitesi ıeçmiıtir. 

Üç gündenberi tehrimizde Çalıpn bu 
komite kampa ait bütün işlerini bitirmiş, 
Salı aünü Ankarada yapılacak umumi mer
kez toplantısında bulunmak üzere Anka
raya hareket etmiıtir. 

, Bir hazirandan temmuzun yirmıaıne 
kadar devam edecek faaliyetler neticesin
de alınacak neticelere eöre kafileler olim-

Selinikteki Hadiseler 
Asabiyet Uyandırdı 

.. (~aı '""~' 1 inci .aylaml%da) • I . Komünistlerin istedikle ri 
n.• a1&Ylf .. v~. ~~Uııun bo~uJm_aması •· Atına, 10 - Komünist mebu"-
çm her türlü iltimai tedbirlerin alın • fırka liderlerine ve hükumete mek • 
muını emrelmİftir. tuplar yazarak Selinikteki kanlı hidfıı 

Grevcilerin iatedikleri selerin fırkalan harekete ıetirmea~ 
Atina, 10 (A.A.) - Selinik ıırav· meclisin toplanmuuıı ve ameleye kafti 

cilerinin munhbulan ile hükumet mu- fi tiddet hareketi gösteren hükümedd 
rahbuları arumdaki müzakereler ge- dütürülmeaini iatech1er. Ve kabi~ 
ce geç vakta bdu devam etmİf iıe de pr'Oteıto ettiler.Komünistler vaziyetflt 

henüz bir netice elde edilememİftİr. ağır ve ciddi olduiunu kaydediyor "J 

Grevciler, Selinik valisi ile poiı rnüdü- lar • 
riinün azledilmesini kuıurlan görül • Bir hükumet buhranı mı~ 

müt olan polia memurlannm cezalan- Papanaataaiu ezcümle dedi ki : 

dırırlmulru, greıv lrurbanlanndan ö • Amele hadiselerden meıul değildir~ 
lenlet1n ailelerine ve yaralananların Zabıta insan hayatına kıymet verıniye-
kendilerine tazminat verilmesini ha • rek kıyıyor. Öldürülenler arasında poa 
piste bulunan grevcilerin ıerbeat bıra· )islerin olmaması amelenin taarruC 
kılmaımı istemektedirler. etmediğini gösteriyor. Tüccarların teli• 

M. Metakaas, hükfımetin katiyen lifleri idiline tatminedici değildir. MI· 
enditeye kap'ılmıyacağuu ve grevcile· lonaa, Çaldaris ve Sofulis anlatırları" 
rin metalibini bayırhane bir su • hükiimeti dütürmek için kafi olacd~ 
rette tetkik etmek için erevin nihayet )ar gibi görünüyor. 

bulmasını beldiyeceğini beyan etmif· Maktullerin cenaze merasiminde 

tir. yeni hidiaelerin çıkmumdan korkulu• 
LiberalJerin müdahalesi yor. 

Atina, 10 (A.A.) - Selinikli libe- Meclis toplanmıyacak 

ral mebuılar parti reisi Sofuliı'e tel • Atina 10 (A.A.) _ Atina ajanı\ 

_ ____,_ koza attıgı gollerden birI . piyada hareket edeceklerdir. 
oaıatasarııyın Bey c ·· . Safa, Alaeddin, Aaım, Damı. I 

graf çekerek va~İyet~n veha~ti hak- bildiriyo;: Komünist mebusların mec1 

la~d~ ,naz~rJ dik~tı c~lbe~.llllfl~r ve liıin toplanmaya çaimlmaıı hakk1nck1 
!arının [ uneş. K 1 latan bul lik şampiyonası maç d v .Rıza Hiristo, Tevhid, Mehmet, ema • 

ı,· ~· · um uııu· • 
Ürik bir dostlukla geçecegını bah e • Canbaz, Kefer. . 

llll!IZ oyunlanndan biri olan fener ç Maçı. Galataearaydan Sadi ıc:lare et-
İlkbahar At 

Selinik e yukaek bır zabıt gonderılme· ki taleplerinin kabul edilmiyeceği an:ı 
sini istemitlerdir. Bu yüksek zabit, bir latılmaktadır. Zira bu talep timdi~ 
anket icrasına ve mücrimleri tiddetle nizama muhaliftir. 

"::_ h yalcle olmaya- ' 
'--'llllq maçının hatır ve a . h l . yarışları cezalandırmaia memur edilecektir. Li-

beraller, poliı müdüriinün deiiftiril • Grevciler ite başladı 
c.k kadar aürü1tüıü ve çok sert 1;::;:::_;. u. Galatasaray 5- Beykoz O 
l. hazan heyecana. hazan da lııtanbul pmpiyonası maçlannc:lan Ga-
k~ar güldürmeie aevketti, durdu. Dün Ankarada yapılan 

yanşlarda Başbakan 
bulundu 

meaini tavsiye etmekte ve polislerin ıİ· Atina, 10 (A.A.) - Selinik fÜ ~ 
lihıız grevciler karfmnda aoiuk kan- mendüfer amelesinin itlerine tckra( 
lılıklannı kaybetmİf olduklarını beyan batladıiı ve tenvirat ve ekmek hm ~ 
etmektedirler. metleri temin edildiji bildirilmekte4BrJ 

F . b"' '"k bir farkla ka7a-enerbahçenın uyu ah ahat 
"-cafı zannı ile ıtadyomda r ~t r 

G.. · ılk eayı• lbaç aeyretmeie gelenler, uneflJl b" 
1 · d duramaz ır 1ı Yapması üzerine yer erın e 

hal aldılar. r· . 
Hiç beklemediii bir arada i.lk ı:~il~: 

)en Fenerbahçe cidden fena bır 1 k 
akeaya a -l>ozulmaya ba9layan takımın .. k 

v w n Gunet a· .. Ya kazanmaia ugraıtııı oyu 
lcciainin ok yüksek kurtanşları karıısın-

ç k ·ı . dunnuıtur. da hemen her defa esı mış 
... .. .. h .. aeçmek fırıatını Dutun hatlarıyla ucuma • I 
hulan Fenerbahçe karıaşalığın en b.0

1 
z:ı-

.. hal ı e ya
lnanında beraberlik sayısını guç 
Pa'bildi. . _.. 

B d · w yıların takıp eoe· u sayıyı da ııer sa "b' 1 Ceii ümidi de bir aralık canlanır ~1 1 0 ~ 
duysa da ilti tarafın akıllan durouraca 
kadar sert oyunu bir çok hücumlarda ha-

h · 1 ri yere 2•n ltalecileri, çok defa mu acım e . . 
. • vermemı,br. ~nnekten baılta bır netıce . 

Son dakiltaya kadar pyanı hayret bır 
d m eden oyun ''-rette kıyaııya aert eva I 

Üç dakikada bir inkitaa uiramıt. bu h~ 
• ü kül bır 0 7Unc:ulardan fazla hakemı m f acimleri GOneş kalesi önOnd 

Fener muh 
8 1 dün Takaim ıtad-

lnevk.ie ıok.muıtur. latasaray, Beykoz m ç 
h :-..: D---e .vomunda yapıldı. '- . d 
••·-· .... ,, 1 "Jk devrede iki, İ&incı ev· 

•· 1 h hemen Ga aearay ı 
ikinci devre takım ar emen d ·· ol yaparak maçı S • O kazan-

ı. had kalmıı. rede e uç 1 nep nokıan oyuncularla sa a . 
• :L d' seldikçe JÇe· dı. d b'" "k k .. atlandıkça çıkan, aen ıne .. k " · B"" "'k takımlar karıııın a uyu u~· 

Ankara, 10 (AA.) - İlkbahar at ya 
rıılannın birinciai buaıün yeni yapılan Hi· 
podromda yapıldı. Yanıta Baıbakanımız, 
Bakanlar, Kordiplomatik ve · daha bir çok 
zevat hazır bulunuyordu. 

Birinci kofU, hiç kotu kazanmamıı ya
nınkan lnsiliz taylara malıau.tu. Me-fe 
1 000 metre idi. Birinciliii Marqal Fevzi 
Çakmaiın Bayburdu, ik.indliji Murat. U
çüncülüğü ünlü, ikinci kotu. 3 ve daha yu
karı yaıtaki halia itan lnailiz at ve kıarak
lara mahsustu. Meaafe 1400 metre idi. Bi
rinciliii B. Ahmedin Grand Dezza11, ikin
ciliii Baç, üçüncülüiü Oktay, 

Üçüncü koıu, hiç koıu kazanmamıı 
yerli ve Arap at ve kısraklara mahsustu. 
Meııafeıi 1600 metre idi. Birinci B. T ahi-
rin Yatan. ikinciliği Ceylan. 

Dördüncü kotu. üç ve daha yukarı yat
taki halia kan lnııiliz at ve kuraklara mah
sustu. Hendikaplı meaafe r 800 metre idi. 
Birinciliii B. Akifin Markizi. ikinciliii So
ronpo, üçüncülüiü Bekir. 

Yeni Fransız kabinesini~ .. ] İtalya asıl şimdi Habeşis- ' 
programı ne olocak? tanda zorluklarla 
(Baf taralı ı inci •ay/amızdo) karşılaşacak 

tenit olacaktır. Beynelmilel teşriki me· (Baf taralı l inci ıaylaınız.dn) · 
sai'yi daima göz önünde bulundura • man bu başkalık esasına istinat cttirilrnfl 
cağız. Meşgul olacağımız işlerden biri ~lduiunu beyan eylemektedir. 
•ilihlanma meselesidir.» Demittir. SiTi1 F.P.t T.,kilita 

Dahili siyasetten bahsederken M. Roma. 10 (A.A.) - M. Musolini, Ro. 
'Bulum mali ve iktisadi meseleleri te • ma Faıist teşkilatı federal eekreteri Veıır• 
mas etmif, müıfküllcrden bahsettikten Orazi'yj Adisababa'da bir sivil t eşk illfl 
sonra: «İdareyi gençlettireccğim» de· vücuda getirmeğe memur etmiştir. 

Alessandrini, Vali M. Bottai namın• mittir. 
M. Bu1um kuvvetli bir hükumet 

teşkili lüzumuna işaret ederek ıözleri· 
ne nihayet venniftİr. 

Söz alan mebualardan bir; de: <ı Ya· 
rınki hükumet bir mücadele hükumeti 
olacaktır.» Demiştir. 

t 

Adisababadaki ecnebi eefarethanclcrln~ 
ziyaret etmiıtir. 

İki Kuvvet Birletiyor 
Roma, 1 O (A.A.) - Habeşiııtandall 

ıelen aon haberlerde Badoılio ve Grazl~ 
ni kuvvetlerinin pek yakında birlqece)t~ 
leri bildirilmektedir. 

ltalyanlar, timdi Adiaababa ile Fran• 
lstanbul-Ankara hava seferleri ••z ıomatiai aruındaki demir yolunu ba1-, 

tanbaşa !kontrollan altında bulundurmak.' 
tadır. 

- -_ ,_.;,. ____ _ 
Devlet hava yolları için, Londradan 

getirilen 3 yolcu tayyaresi, dün an • 
karaya uçmuflardır. 

Bqinci kotu, dört ve daha yukarı yat
taki yerli ve yanm kan lngiliz at ve )u1-

raldara mahıuıtu hendikaph meaafe 1600 
metre idi. Birinciliii Rüstemin Ayhanı, İ· 
kinciliği B. Rüstemin Sed~noau, üçüncülü

Tayyareler bu ayın sonuna doKrU; 
Ankara - İstanbul - lzmir hatları üze· 

İtalyan kıtaatı, Fransız Somalisi yaki~ 
nında bulunan Dawanle gümrük mevkiinl 
iıgal etmişlerdir. 

101 Parça Top 
ri ıelenlerin sayıeını tesbit etmek mum un uyf~ _ı n ve çok defa ıert oynamakla 

vet aar eoe dak" 
olaınarnııtır. ', fhar eden Beykoz takımı dok .. n J· Galataaaray müdafaatı on dakika kadarı manive - lstanbulapor maçında birinci dev-i d lf 

1 
d k d" · den beklenen " 

B L vaziyeti kendine ma e en kalık oyun zarfın a en a.ın ciddi bir bocalama aıöıtermit. on altına re 1 • 1 bitmit, ikinci devre Sül--.anıye eraoere . ı_ · • t' . f · Galata .. ray ta· -,, ... 
Cün • b " müdafaa, lıkteıu vazıye ı· b""t'' n kuvvetı aar etmıı. dakikada Necdetin çok kuvvetli bir tütü bir aol daha çıltararak oyunu 2 • 1 kazan-e9 azamı ır 1 F u u d v f tlardan istifade e-
nin n 'kJ•w• · kaybetmek üzere 0 an e- kımı da yakala 11'1 ırsa k ·oüyük tehlikelerin teltlini birdenbire Ca- mııtır. azı ıııını . . d .. ""k b" farkıyla a· 

iü Alemdar, kazanmıılardır. rinde seferlere başlıyacaklardır. Roma, 1 O Bü;rük Konseyi~ 
toplantısından •onra, Duçe, Londradakl 
ftalyan büyük elçiai Grandiyi kabul t•de.J 
rek kendiııiyle uzun müddet görüşmiiştürJ 

Buıün saat 1 O da bütün garnizonlar, 
dan 1O1 top atılmak suretile İmparator1 
luğun ilk günü teı"it edilmi§tir. 1 

herbahçe de plebeyi temin ıçın bu~ an derek oyunu huyu ır sayı Jatasaray lehine çevirmittir. Hilil 1 • Anadolu 2 
fa:da kuvvet ve gayret sarfedemezlerdı. zanmııtır. I ld k Hikim bir oyun kudretine muvaffak Fener stadında yapılan Hilal • Anado-

d 1 · ı ayak· .. dd t karşılık ı ve o u ça S _.. •-- ·r. -
Nitekim büyük bir müca e e 

1 
e Uzun mu e 1 olan Galatasaray 2 inci oakilUlda .:.,fa- ,lu maçında Anadolu daha canlı bir oyun-dald 1 ı seçen oyun ıon ara . 

tan .. · · deiiıtiren top ıon • tehlikeli hücum ar 
8 kın vuruıuyla dördüncü, otuz sekizinci da- dan sonra Hilali 2 • 1 yenmı'•tı'r. ayaaa yerını ld h•Jdmiyeti altına geç- " 

kalarda Güneı kalesinde nefes 8 1
' doiru Galataearayın a H . b" . · kikada Gündüzün bir fÜtü ile bqinci go-

2 f bü· · ·· .. cü dakikada af1m ırıncı, 
Fenerbahçe de nihayet oyunu - mit otuz uçun . d c ·· d"" ··-

d d"" .. dakıkada a un uz trU >'ük b" ... L '" J•tıan ıonra kazan ı. kırk dör uncu . . ı ·· 
ır mu .. u a 1 b" k fa vuruıuyla ikınc.ı ıo u yapmıı-

y fazıl Hu· ze ır a 
Fener bahçe: Necdet, aşar, ' . 1 

da~, E.ad, Mehmet . Reşat, Niyazi, Nacı, tır. ikinci devre rüzair altında oynayan 
Alı Riza, Bülend, fıkret. 

Beykoz- Galatasaray 

lü yapmııtır. 
Galatasarayın hakimiyetiyle seçen o

yun bu ıuretle S - O ıona ermiftir. 
Galatasaray: Avni; Reşad, Suphi; Sa

lim, Hüseyin, Süavi, Necdet, Eıfak, Gün· 
düz Kılıç, Haşim, Danyal. 

Beykoz: Nihad; Bahadir, Halid, Tur
gut, Mehmet, Sadettin, Turhan, Mustafa, 
Kemal, Şehabi, Said .. 

Maçı; Fenerbahçeden Cafer idare etti. 
Altınordu 5 - Fene.ryalmaz 3 

ikinci lik maçlarından olan Altınordu, 
F eneryılmaz, arasındaki müsabaka Taksim 
stadyomunda yapılmıı; Altınordu 5 - 3 
galip gelmiıtir. 

Genç takımların maçı 
Galatasaray 3 - Feneryılmaz 1 

Taksim stadyomunda yapılan Galata

lskrimcilerimiz Peşteye 
gidiyor 

Eskirim takımı yirmi iki haziranda Peş
teye hareket ederek uzun bir çalıtma ya
pacak tır. 

Peıtede yapılacak idmanlar ümit veri· 
ci bir tekilde nihayetlenirse kafile doğı u
dan doğruya BerJine hareket edecekt ir. 

İstanbul - Ankara - İzmir 
maçları 

Futbol Federasyonu Berlin olimpiya
dına İştirak ed ecek milli takımı seçmhk ü
zere lııtanbul , Ankara, lzmir muhtelit lt-ri 
ara ında bir tecrübe müsabakası yapacak
tır. Bu tecrüb~ lerden alınacak neıicdere 

saray, Feneryılmaz arasındaki genç takım- göre kampa girecek futbolcular seçil c .. k
la rı maçını 3 - 1 Galatasaray takımı ka- tir. 

zanmıştır. Milli takım Balkanlarla yapacağı maç· 
Süleymaniye 2 • İstanbulspor 1 ]ardan maada bir de İngiliz takımıyla kar· 

Kadıköy Fener ıtadmda yapılan Sülcy- ıılattınlacaktır. 

• 

ispanyanın yeni 
Cumurreisi 

Madrid, 10 (A.A.) - Jl. Azana hu., 
gün milli meclis tarafından cumuı 
batkanbğına aeçilmİftİI'. 

de'Valera Zurihte 
Dublin, 10 (A.A.) - De Valerıtı 

Zurich'ten Kingstone'a gelmiştir. Zu· 
rich ' d e kendisine gözlerinden ameliyat 
yapılmıthr. 

De Valera, cofkun tezahürat!a kar; 
tılanmıttır. 

Yeni Mısır kabinesi 
Kahire, 10 (A.A.) - · K abineyi 

V e fd part is i lideri Nahas paşa teşkil et· 
mek ted ir. Bütün bakanlar Vefd parti
si t in azasıdır. Dıt bakam, aon Vefd 
kabinesinde dıt bakam olan Vasıf Ga-
6 .,. ....... 
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·'1 A STALIK 
1 . 

Getiriyo~uz. 

Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, 
karın~ örümcek ve bütün haşeratı kö
künden keser, yuvalarına ve eşyaların üze
rine ve odalann havasına ve tahtaJann, 
duvarların kenarlarına, aralarına bolca 
FAYDA sf"miniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAY A 
ile tahrip ediniz 

Bütün yaz bu muzır haşa• 
rattan kurtulacak ve rahat 
edeceksiniz. Bilhassa apartı

manlarda, mutfaklarda ye
meklerinizi , erzaklarının 
telvis eden hamam böcek

lerini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan 
küçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvana
tında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve a-
ğaçlar üzerindeki brtıllan behemehal FAY· 
DA ile imha ediniz. Nümunelik 20, ufak 30, 
yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 ku
ruştur. FAZLA PARA VERMEYİNİZ. 
Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 
fazla para koparmak isteyenlerden sakınınız. 
FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve 
daha ucuzdur. Hasan markasına dikkat. 

'Hasan deposu: ANKARA, IST ANBUL, BEYOGLU 

SON ?OSTA 

KADIN CAZIBESi 1 .. 

Memleketimizin şık ve kıbar bayanla
nnın memnuniyet ve rağbetini kazanan 
Venüs Ruju, kremi, pudrası, ciliısı, allığı, 

sürmesini kullananların letafet ve cazibe· 
sine hayran olmamak mümkün değildir. 

Emniyet ve itimada şayan Venüs müstah-

zaratı : 

Beyoğlunda tanınmış ve maruf Karl
man, N. Tarika, Şark Merkez ıtriyat ve 
tuhafiye mağazalarında satılır. 

Deposu: Evliya zade Nureddin Eren, 
ecza alil't ve ıtriyat ticarethanesi. lstanbul 
Bahçekapı. 

KuUanarak ağzınızdaki bahan 
muhafaza ediniz. 

Mayıs 11 

,.. , , 

En noş meyva usareterııe nazır· 

lanmıştır. Hazmi kolayla~tırır. 

lnkıbazı izııle eder. 
Kanı temizJiyerek vncudıı tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

1NGIL1Z KANZUK ECZANESi 

• 
1 

Dişlerin abıhayatıdur 

Ekzamanız mı var. yüzünüzde ergenlik 
mi dolu? üzülmeyiniz, kederlenmeyiniz 

~ 

Beyoğlu • lstanbul 

Havalara güyenmeyiniz! '--------~ 

Ekzama, sivilce, kabar
cık, su toplanhsı gibi cild 
rahatsızlıklarile, yanık, 

kesik, sıyrık gibi arıza-
ları sür'atle giderir Ani hararet değişiklikleri sizi nezle ve grip 

tehlikesine maruz bırakabilir; fakat; 

• • 
1 

Vücudünüzü bir kale gibi 
müdafaa eder. Gripin sade 
soğuk algmhg1ndan mu
t eve 11 i d rahatsızı ı ki arı 
değil, baş, diş, sinir ve 
adale agrılarmı da geçirir 

oa·ma Gripin! 
---

.. -----

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 
\tEDiA RiZA GiZ 

No. 270078 • 
Uşak şarkı, Nar çiçeğine benzer 
Hnzzıım şarkı , San ipek saçlarını 

H A M i Y E T 
N 270079 Yaramaz Ayşe 

O. • Bir incecik ttHe benzer 

G Ö N Ü L 
No. 270080 • ~~~bepure1 

• 

Kıyamet nasıl kopar ? 
Meşhur Lord Littonun 

POMPEiNiN 
Son günleri 

resimli romanı okunursa anlaşılır. 
Fiatı 125 kuruş. Hilmi kHaplıanesi 

Minol, yara merhemlerinin 
iyileşmesinde ve çabuk ka
panmasmda yüzde yüz de 
tesir gösteren emsalsiz ilacdır 

Bir defa tecrübe k8fi ! 
•-~ Clld ve zDhrevlye 41ııilr1ı ... "'-----·~----------------·---__;, __ _ 

o.Hasrulıkltın m Uleluı.ssısı 

Dr. Ç 1 P R UT 
Bey~lu, Rus ufarethaaesi •ımsında Posta 

1<>kaQ'ı köşcııinıle Meymenet apıırtııııaaı . 

Telefon : 43353 

MUSiii SEVENLER -
'lı;tnıdoiın, emıuı. kıtıır, mlıhtelif boyda 
armonikler, meıod v sair ilrtiyaçlarınıu 
ESKiŞEHiR : Ahenk mucidi S. Suııttan 

lııtcyiuiz . 

Son Posta Matbaaaı 

Ne;riyat Müdürü: Selim R,._. 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Raaıp, H. 1..i.ithl 


