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.Müre/fe~~t;~TALYA MiLLETLER CEMiYETiNDEN 
Petrol 

CIKIYOR 
·Bulundu Konsey dün Habeşistanı el' an müstakil 
Sondaj kulesinden 

petrol fışkırıyor 
bir devlet olarak tanıdığını bildirdi 

Amerikalı mütehassıslar 
dün şehrimize geldiler, bu 
gün Ankaraya gidecekler 

~1 

İtalyan Murahhası Konsey 
içtimaını terketti 

Romanın Cemiyet
ten bugün çekilmesi 

bekleniyor 
Bir ihtimale göred& 
Cenevreye muvakkat bir 

müddet için boykot 
ilan •d•c•k 

ltalya, Habeşlerden bir 
milyonluk bir ordu yapı
yor. İngilizler bununla 
Mısır ve Sudanı almak 
istediğini söylüyorlar İtalyan murahhası Baron Aloizi 

Milletler Cemiyeti kürsnsünde 
Cenevre, 11 (Huıusi) - «Ünited Pren» in muhabiri bildiriyor: 
İtalya bugün Habeıistanı ilhak kararını Milletler Cemiyetine tanıtmak için te

ıebbilate bulunduysa da te,ebbüaü bota aitti ve Milletler Cemiyeti Komeyi Ha. 
bet murahhasını kabul etti. Fakat Habeı. meaeles! yann kon.UJulacağı i~ İtalyan 
murahbaımm ne yapacağı merakLı beklemyor. Milletler Cemıyeti Kon1eyı Habef 

ndaj kulesi ' ahbasını kabul etmekte, yani Habeıutanı müstakil bir devlet olarak tanunakta 
MUreftede inşa olunan so ;;am ettiği takdirde ltalyanın Milletler Cemiyetinden ~esi beklenmektedir. 

Mürefte 12 (Özel) .--:- Bura ~ İtalyan eflcin umumİyeaİ buna hazırlanmıf bulunuyor. , 
d h . si ıçın sondaı d •• k •• •• k l 

a petrol ta arrı bir hadi_ Cenevrede un u muza ere er 
Yapılırken umulmadık ··k . b' • . • b •. t __ ., D B ka 

b
. d bire büyu ır C 11 (Hususi) - Milletler Cemıyeti Konseyı uıun .uıgutere lf a • 

se olmuş, ır ekn l . . tepesine ~evrEe,d ,. n'yased altında evvela busuıi bir toplantı yaph. Toplantıda İtalya ·· ··ı Ü ·ı B u esının nı Mister en ın • iUru t ı e urgu b lamıstır. B Aloizi ile Habef Murablwu Valde Maryam da hazır bulundular. 
gazlı çamurlar fır1aınıya l~ş . d• er· ınurahb~ı ar;:z İtalyan murabbası sös alarak «komey ruznamesinde Habet me 
B . daj ame ıyest Celse a...,.ır aç 

unun üzerıne son . fbat • . b lunmasma 1talya muhalefet eder. Bu mesele Romada vuku bulan son 
hal durdurulmuş ve hır takım ter 

1 ıelesmın il: balledilmİftİr. M. Valde Maryam bükUınetsiz ve hükümdarsız bir mem· 

altnmıya başlanılmıştır· . ,bey~at .. ili olarak içtimaa itlirak edemezı> dedi. 
B kulesi 27 metre yükseklıkte• leketm murness abhası bu sözlere cevap verdi, Habefistanın selimetini Milletler Cemi-

d. uBrguk 1 in tepesinde Burgu bo-- . ~·bet .. m
1 

urd ~ Milletler Cemiyetinin Habe,istanı tôndiye kadar tuttuiu gibi 
ır. u u en . f b üne bağa ı.ını, . b h"'!! .. •t tt'"' . •. l d" 

d B b udan ı;;jmdı sa en· ye d bırakmayacağını Habe111tanm unu aaa uım e ıgını ıoy e ı. 
rueu var ır. u or T 1 . t 1 bundan ıonra a ' 
i d B kıntıya e tu u a- · 1 b" ) •t• 1 ~ n akmakta ır: u. a eri fırlat- ltalyanin ·ta e ıne yapı an 1 ıraz ar 
ınamakta tazyık eh derhal g 

k ' z . d bu tazyikli akışın t H bet murabhularından sonra İspanya murabhuı Madaryaaa, daha 
illa tadır. emın eb k ldıg"ı zaman taly~ ve k • abh••ı doktor Muno IÖ:ı: alarak Baron Aloizinin noktai nazarım 
.. · b' · · ıra ı D nımar a mur -uzerıne lr cısım . '>7 metre sonra a • ld .. m• pi kalmasını istediler. 
•_ı h 1 "k u ku]enın - ddettiler Ruznaınenm o -- 1 H b 
uel' a tazyı on d .re 'lif ubalefel eden bulunmadığl için, rei.a talya • a eıı ihtili.fmm kon-

.. k ki'"· f rlatmakta ır. Bu tek e nı · bnak ·· "ttifak ile •--- d .... · }'U se ıgıne ı k kla . d .bk-·• .. a, İtalya banç o uzere, ı aarar ver aguu ve 
00 t ya ınına ya • ruznarneaan e 1 --· 

Kuyunun 1 me re k. • sey • konuıulacağlnı bildirdi. 
ld .. derinden ve san ı mo bu meselenm yarm 1 t k d • 

"~- ıgı zaman 'b. ürültüler işi- ' it 1 ınurahhası top anlıyı er e ıyor 
torler çalışıyorm\1§ gı 1 g 1 dır a ya ---n k d' Tazyik o kadar faz a .. • B ron Aloizi bu takdirde konseyin hususi celsesine iştirak ede-
ı ıne te ır. k Idığt tak· Bunun uzerıne a 

ki mühendisler burgu çı arı ~ · •· i söyledi ve salondan çıktı. 
d

. d "k" k leyi parçalıyacagını nuyeceıın • 1 • elaesi açılınca Baron Aloizi bu cebeye iıtirak etti ve bu ıurelle 
ır e tazyı ın u Konseyın a enı c • d b ,__ b. b. lcd . . -. • fada) ..,1 araııuıda Habeı meaeıın en AJIUl ıç ır mese e ihtıli.f bu-

( Devamı 8 ıncı say İtalyanın ko~e.,. e . -
1 adığmı gosterdı. 1 UOJt? H b 'htiliıfı yarın görüşüleceğine göre talyanın bıı celsede no yapa-

Italya • a eş 1 
• • 

.. kl beklenmektedır. 
cagı mera a • .., • 
· Habeşistanın verdıgı nota 

hh 1 
bütün Milletler Cemiyeti azasına verilmek üzere bir nota tevdi 

Habef mora as . 
• . . N tada deniliyor kı: 

1 etmlftır. 0 
hükumeti, elliden fazla milletemeydan okumuttur ve bu milletlerin ken-

ııhalyan • • · · akt d ltal b .. M"ll 1 • 

. un· ııılan vasıtalıll' 
Sondaj ameliyesınde k a 

"ti • kıırtısında boyun egecegıru sanm a ır. ya, ugun ı et er Cemı-
di tebdı en ıed· ~ · · t• k t 'b" k bil • . masasına ~f 1gı emaye ın açı ça veya zımnen asvı ıne mu a Av-
yetı konsey• -1- 'b' "d" b ' lık · · 1 "kj mesaİsİnİ arzu etmCK gı 1 8 1 lr pazar nıyetıy e oturmaktadır. 
rupada tetrı H"'k" t k • ! b d ı.-· b 00 ··k k 

b 
illeti ram olmamıtlır. u ume mer ezının gar ın a aaın en uyu ısım 

Ha eş m ·· k'Jd' H b ·ıı · k d. · • '"d f • • d ha hala serbest ve musa ı ır. a eş nu etı en ısını mu a aaya devam 
crazısı a t ı .. " ~ l M'll 1 C · • k 

d
. kendisi de ta yan tecavuzune ugramıı o an ı et er emıyeh, uvvet 

etmekte ır, k 'd. 7 • 

d boyun eğece mı ır • ı> 
karşısın a k · d k k M. Maryam yarın bu notayı onscy ceısesın e o uyaca tır. 

Habeş İmparatorunun telgrafı 

H
- be imparatoru da Milletler Cemiyetine «Habeı İmparatoru Selasiyen imzası-

8 ' • • • 1 f d 
1 

an bir telgraf göndermı§tır ve ımpa rator tc gra ın a: 
nı taş Y • .. • h k • l w • d <1Son zamanların en gayrı musavı, en a sız ve ıruan ıga en zıya e mugayir olan 
bir ınü~deleye nihayet vermeli karar al tına aldık. Habeı milletinin imha edilme· 

(Devamı 8 inci •aylada) 

I
~···· .... ············ .. ······································· 

Yugoslavya Başbakanı M. Stoyadinoviç (ortada), Yunan Başba.kant 
ve Dış Bakanımızla beraber 

Yugoslavya Başbakanı ile 
Çek Dış bakanının " Son 

os a ,, ya beyanatları 
M. Stoyadinoviç Boğazlar meselesinden bahsederken 
"Türkiye ne kadar kuvvetli olursa biz de kendimizi 

o kadar kuvvetli hissederiz ,, dedi 
Belgrad 8 (Sureti mahııusada aiden de bir hüsnükabul gösterdiler. Yugoslav· 

arkadaşımızdan) - Belgradda bir hafta ya matbuat müdürü muhterem doktor· 
süren misafirliğimiz sona erdi. Bu dost Kosta Lukoviç ile muavinleri Mösyö Po
memleketin en büyüğünden en küçüiüne poviç ve Vinaverden şu bir kaç ırün zar
kadar, bütün erkanı, memurları, ferdleri fmda akla gelmez kolaylıklar, ik.ramlaJ" 
biz Türk gazetecilerine tasavvurun fevkin· gördük. (Devamı 8 inci •aylada) 

Sigorta Şirketleri 
Milli Reasürans Müdürü "akibetinden şüphe edilebiIE'cek; 

başka Sigorta Şirketi yoktur,, diyor 
lki aydır Av· 

rupada bulunan, ve 

sigortacılık işleri et 

rafında te;naslar, 
tetkikler yapan Re. 
fi' Bayar, şehrimize 

dönmüştür. 

Refi' Bayar, dun 

D Ün bir muallim okumak için vakit 
bulamadığından şikayet ederken, 

ağzından gayri ihtiyari şu cümle dö· 
küldü: 

- Türkiyede muallim okuyamaz. 
- Niçin~ dedik. 
- Çünkti, dedi. haftada yirmi dört 
saat ders verdikten ııonra o kadar 
takatten kesiliyoruz ki. artık okumak 
için ne vakit, ne ele heves kalıyor. Za· 
ten kazancımız da kitap almağa mü

sait değildir, muallimleri okumadık
larından dolRyı itham edenler, onla
rın vaziyetlerini bilmeyenlerdir.» 

1 
- Föniks".ni tam 22 memlekette ıa-J 

besi vardır. Çalıştığı memleketler dahilin-1 

deki son vaziyet dolayısiy]e husule geleıa 
zararlar çok büyüktür. Bu arada bittabi 
memleketimiz de mutazarrır olmuıtur. Fa .. 
kat diğer memleketlerin zararlarına niabe"ı 
ten bizim zararlarımız çok az telakki edl .. 
le bilir. 

1 Okııtan ndam okumazsa, okuyamaz· 
sa mekteplerin ve çocukların hali ne 
olur, bir düşününüz. 

Hakikat acıdır, fakat görmek la· 
zımdır. Ve Vek;ı!ctce bu acı hakikat 
görüliip tertibat alınmazsa, yarın da· 
ha acı hakikntlnrla knrşı lllşmak mu· 
kadderdir. 

"M kteplc.rnnizin sc\. iyesi niç.in dü

şük tüm ve ((mekteplerden çıkan ço· 

culdann tahsili niçin zayıftır~» sual

lerinin cevabını ancak burada bula

biliriz. diyoruz. 

Hakkımız Yok Mu? 
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Yeni ltalyan oTduıu 

• Milletler Cemiyeti deiiıecek 
• • L 
GazeteleTİmİ~ aranndalıi laT1e 

'* 
ltalyanın yeni ordusa 

\ . J 

' I 
• 

C enevrede Milletler Cemiyeti konu - 1 

p dursun. 
lngiltere, Habeşistanın ilhakı kaış.ısın• 

da Avrupa aiyasetini tayine çalışmakla 
meşgul olsun. 

italya, artık Habc§i tanı ltalyaya ilhak- ~Aj 
la kalmayarak daha ileri gitmeğe ve yeni . 
hırslarını temin için tedbirler almağa baş- , ~ .-
lamııtır. 

Daha şimdiden Habeşi~tanda yerliler -
den mürekkep bir milyon ki ilik yeni ve 
muazzam bir ordu ihdasına karar vermiş-, 
tir. Bu orduyu ltalyan zabitleri talim ve 
terbiye edecek, ve son sistem silahlarla 
techiz edecektir. Bu yeni ordu, İtalyanın 
Afrika ve Asyadaki yeni emellerini te -
min işinde kullanılacaktır. 

itte aon gelen fngiliz gazetelerinin ver
dikleri haber budur. Ve Habeşistan mu • 
zaff eriycti kar§Wnda halyayı artık dur • 

' durmak kolay olmıyacaktır. 

* Milletler Cemiyeti deiııecek 

B uaün Cencvrede Milletler Ccmiye -

tinin mukadderatı taayyün ediyor. 

Aza11ndan olan bir devlet, gene aza-
ıından olan dijer bir devlete harp ilan e· 
der, onu maiHip edip topraklarını ilhRk 
eder d., buna karp hiç bir fCY yapamaz • 
aa, artık o cemiyetin hikmeti vücudu kal-

maL 
Bunu Londra da, Paria te artık itiraf 

vo kabul ediyorlar. O halde artık hugün
kU Milletler Cemiyetinin ya~ma111na lü -
zum kalmamııtır. 

Onun yerine lnıiltere Milletler Cemi 
yetinin ulahını ve yeni haıtan, yeni eaaslar 
dahilinde kurulmasını tekJif ediyor. 

F ransada iktidar mevkiine geçmek Ü -

zere bulunan Leon Blum yeni bir silah -
ıızlanma konferansının toplanmaslnı isti
yor. 

Ne olacağı henüz tahmin cdilemeL 

Yalnız muhakkak olan bir ~ey var: Ar
bk Fransa ile lnıiltere anlaııyorlar. Ay ba
ımda tqekkül edecek Yeni Fransız kabi
neıi beynelmilel meselelerde İngiltere ile 
birlikte yürüyecektir. lnıiltere ile Fran -
aanın elele vermesi, dünya siyasetine yeni 
bir istikamet verebilir. Bugün için biricik 
ümit noktası buradadır. 

* Gazetelerimiz ara11ndalıi lmlr. 

B elaraddan dönen arkada§ımız, bize 

oranın gazetelerinden de birer nü -

mune getirdi. Teknik itibarile bizimkiler
den pek farklı olmıyan bu gazeteleri tet
kik ederken arkadatımı.z anlattı: 

- Şu gördüğünüz H aahifelik Prav
da gazeteai aatı11ızlıktan tikayet ediyor. 
Zavallının günlük baskısı 250 bin imiı. Bir 
binası var, bizdeki Düyunu umumiye bina
eını habrlatır. 

Gülüttük ve seçtik. 
Geçtik amma, bu gülüşmenin 

da gizlenen acı hakikat bizi ayılttı. 
arkasın

Bugünün gazeteciliii haber gazetecili -
ğidir. Arkadaşlanmız Belgnıda gittiler, gel
diler. Hala yol hatıralarını, oradaki mü
lakatları neşrediyorlar. Halbuki Belgrada 
muhabir gönderen diğer gazeteler için bu 
bahis artık maziye karışmıştır. Onlar da 
Belgrad konferanslarına ait attık bir keli-
me bulamazsınız. 

Avrupa ajansları haberi bir dakika daha 
evvel haber verebilmek için binlerce lira 
aarfediyorlar. Onların bir dakika gecik

mcşine razı olamadıkları haberleri, bi.ı bir 
hafta sonra mektup halinde neşretmekte 

mahzur ıörmüyoruz. 
İşte aradaki fark buradadır. 
Türk gueteleri teknik itibarile çok iler

lediler, fakat hala havadis gazetesi olama
dılar. 

-···················································-······· 

ye ~ğı:ını açmış, na
sıl olmuşsa dtmuş, 

farenin kuyruğu, 
midyenin ağzını an İçeri girmiş, ve midye 
kapanınca, fare de yakalanıp lı:almıı. 

.aıann-.an ça
lınan müziktir. Her aletten çıkan ses batka ba~kadır. Orkestra 
§efİ bu ayn ayn sesleri ifitir, onları birlC§tirip bir ihenk da
hilinde çalmalarını tem.İn eder. Yüzlerce i.le:ten çıkan ıes, 

sanki bir aletten çıkıyormut Kt'bi falsosuz, latif ve ahenkli olur. 

siphn mubteu. kuvvetleri bir araya ııetirerek bir ahenk dahi
linde çalıttırır. En kıymetli kudretler bile anarıi içinde kaybol
mağa mabkUındur. Anarıi kıymet öldürür, disiplin kıymeti 
artınr, 

Bir cemiyette de her ferd ayrı bir telden çalar. F erdler a
rasında diıiplin bir i.henk vücuda setirir, bu aayede nizamlı 
bir cemiyet meydana çıkar. Nizamll:ı Y• disipliıuiz cemiyet 
anarıi içinde ölüme mahkumdur. 

Ayni hey'eti tefsiz olarak dinleyiniz. Her telden batka bir 
aes çıkar. 

Birincisi disiplinin, ikincisi anartinin ifadesidir. Di-

( SÖ_Z_A_RASINDA) 
Polis haf igeliği 
Yapan 
Münebbihli saat 

Pariste hırsızın 

biri bir evi soy
mu§, &§ırdıiı en-a
lar arasında bir de 
çalar saat varmı§. 

adamcağız, saati 
cebine sokup ıoka
la fırladıktan son
ra, tam polisin ya
nından ııeçerken 

zil çalmaia ba;ıla-

mı~. polisin nazan dikkatini celbetmiş ve 
yapılan ıorııu üzerine ıuç meydarsı çıka
rak, hırsız yakalanmıştır. 

* Mesafe mefhumu kalmadı 
Adisababa, alevler içinde yandıiı sıra

larda, Amerikan konsoloıu, on kilometre 
ötede bulunan İngiliz ıefarethanesinden 
telsiz telgraf vasıtasilc yardım istcmeği di> 
ıünmüı, halbuki, S. O. S. iıareti, fngilteıe 
acfaretine ııideceğine V&fington civarın • 
dalı:i Arlinııton Amerikan filosuna vasıl ol
muş. filo da telefon vasıta.aile Londra, ha
riciye nezaretini meseleden haberdar et • 
miı. hariciye nezareti Cibuti ac;ıklannda 

bulunan tol']iitolara telliz telırafla ef?Ur 
vererek, ilti aaat zarfında, konsolosun yar
dımına koşulmuş, telgraf mevceleri ıu he
saba nazaran havada 32,000 kilometre 
yol katetmiılerl. 

* Hab••l•tan Uzerl11de ıBzl 
olan devletler 

Habeıistanın lkibeti hemen hemen ta
ayyün ettiii fU sıralarda bu ülkenin evvel· 
ce kimlerin iftihaeını celbettiiini merak e· 
den bir muharrir mc.ralunı fU yolda izale 
etmi§: 

191 1 de Alman Harden ıöyle yazıyor
muş, Afrikayı taksim etmek.. Mısın in -
ııilizlere, Fası Fransızlara, Habeşistanı da 
Almanlara vermek lazımdır. 

19 1 3 te ayni fikir tekrar ediliyormu§. 

* Norweçte kurtlar tekrar 
4ehlrlere indiler 

1860 senesine kadar Norveç halkı kurt
larla hayli yüz göz olmuştu. Fakat o ta • 
rihten itibaren açılan ciddi mücadele ve 
yapılan yollar neticesinde kurt teh!ikcşi 

Norveçlileri, korkutmaz hale geldi. Bu se
ne, 1860 tanberi kurtlar ilk defa olarak 
şehirlere inmeğe başlamışlardır. Bir Nor
veçli İtalyan -Habeş harbini telmih ederek: 

- İnsanlar kurtlaştı. Onlar da bizim a 
ramızda yaşamakta bir mahzur görmü -

yorlarn demiı. 

... ------------------------~-... 
HERGüN BiR FIKRA 1 

Balkan kat•rı 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüttü A

ras, Yunanistanın Paris sefiri Mösyö 
Politis ile beraber o gece Belııraddan 
Parise hareket ediyorlardı. 

istasyona, her iki devlet adamını u
iurlamak üzere bir çok kimseler ıel • 
rnişti. Bu meyanda Rumen hariciye na
zın Möıyö Titülesko ile bizim ııazeteci 
arkadaşlar da vardı. 

Bir aralık, fotoğrafçının biri resim al
mak için yaktığı magnezyumlu am -
pulü demiryolunun üzerine fırlattı, attı. 
Ampul ııürültülü bir ıurette patlayın -
ca, Mösyö Titüleslco, eülerelı:: 

- Aman, dikkat 1 dedi; treni yol -
dan çıkaracaksınız! 

Bunu iıiten Son Posta mümessili, 
Rumen nazırına hitaben: ... 

- Korkmayın, efendimi dedi: bu 
tren Balkan antantına aittir, 
yoldan kolay kolay çıkmazı 

tuttuğu 

·---------------------------· RULllACA 

' 2 
3 
4 
5 

Soldan sata: 

1 - Yugoslavyanın payitahtı. 2 - Ü
çüncü phıs, beyn, çoban gocuğu. 3 - Ko
ruma. '4 - Fransızca <<ya.şal>>, nota. 5 -
Lehin akıi, yemek konacak şey. 6 - Es
ki arap harflerinden biri. 7 - «Deli» ye 
ilave ile büsbütün deli olur. 8 - Yaz de-
ğil, saça düşer. 9 - Soru 
yapar) 

Yukarıdan •taiıya: 

edatı, orak ne 

"Felaket galnı• gelmez,, 
Sözünü niçin 
Söylerler 7 

1W' ~ Amerikada çiftçi-
~ lik eden Nathan İı· 

minde bir adamca
iızı an ıokmut. ya-

.; ranın üzerine biraz 
amonyak sürmek i
çin .ür' atle eve ko
ıarken, bacaiını 

bir yılan ıolr.muı, 

hu sefer tedavi e
dilmek üzere lati

kamet değiştirerek ıehre doiru yol ald1iı 
mada, kuduz bir çoban köpeği dillerini 
biçarenin baldırına seçirmiı. 

Bu üç baılı fdlketten kurtulmak 
Nathan hala uğraııp duruyormuş. 

• 

* Sabık K•J••rln Uavanlare 
Holandada yapyan Sabık Kayecr 

Vilhelm, kendisine Majeste diye hitap e
dilmesini istediii aibi bütün eski iinYan
larını kullanmaktan da zevk duymakta· 
dır. Bugünlerde ıelr.acninci yaıına buacak 
olan Kayser Vilhelm'in ünvanları tunlar· 
dır: 

Almanya imparatoru •• Prusya Knıb, 
Brandbourg Marlfl'vı, Pornberg Burvavı, 
Hohenzolların kontu Silezya hükümdar n 
birinci Dükası, aıaiı Ren ve Poznani bllytlk 
Dükası, Vestfali, Ensem, Wendes Kuulıl 
Dükalan, F ranlıtfoıt Senyörü, ikinci Vil
helm. » 

Bu ünvanlarla bir kartvizit dizmek her
halde matbaacılan ürkütilr. 

* Amundaenln H•tl 
Sovyet Rusyanın maruf arziyat ilim -

lerinden Obrucha Leningrad mÜzeşine, ku· 
tup kişifi Amundsene ait olduğunu aöyle
diği bir saati hediye etmiıtir. 

Profesör bu saati timaldeki yerlilerden 
aldığını söy)emiıtir. Yerli, Amundsen ka -
fi)cşine, yiyecek ve içecek tedarik ederek 
bir takım kolaylıklar eöıterdiii, ve buna 
mukabil de hiç bir ıey istemediği için A· 
mundsen kendisine saati hediye olarak ver-.............................................................. 

1 - Çamaşır sarılir, rabıt edatı. ı _ İla, gra. 4 - Ayva. 5 - Afi, lamba. 

Elzem. 3 - Eski bir arap harfi, me!'laisi. 
4 - Yenir. 5 - Kokulu. 6 - Hane, 
rabıt edatı. 7 - Uzağı gösteririz, 
lah. 8 - Nota, nota. 9 - Bir kuı. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan saia: 

bir si-

6 - Ha, in. 7 - Ulah, fa. 8 - Ti, du, 
kat. 

Yukarıdan ataiıJ'a: 

l - Ayı, anut. 2 - Yulaf, la. :3 
Rayiha. '4 - Ad, aht. 5 - Cal. 6 - Kar, 
atf. 7 - Ara, ak. 8 - Ra, ahi. 9 - Azı, 

1 - Ay, Ankara. 2 - Yurt, araz. 3 - anıt. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Şehir Tiyatrosu bu yıl kı, temsillerinde ,imdiye kadar eşine 

rastlanmannı bir rağbetsizlikle "8.J'fılanmıftı. Salon hemen 
her ııece bombottu. Maddi zarar fazlaydı. Belediye bu zararı 
kısmen olsun kapayabilmek için bu yıl ar~istleri bir ay fazla 
çalıttırdı. Fakat ne yapsa boıtu, küçük tiyatroyu doldurmak 
mümkün olamıyordu. 

Şehir Tiyatrosu timdi tatil devresine eirdi. Artistler bot 

durmaktansa kendi hesaplarına temsillere devam etmeğe ka
rar verdiler, belediyeden eski Asri sinemayı kiraladılar ve 
temsillere ba9ladılar. Fiyatlar bir lira ve yarım liradır. Tiyatro
Ylıl da bir kaç gue:eci müstesna olduğu halde kimse bedava 
r,iremez. Fakat salon tıklım tıklım doludur. Oturmak için bot 
yer bulmak mümkün değildir ve bu tiyatro Şehir Tiyatrosun
dan da büyükçedir. 

İSTER İNAN 1STER İNANMA l 

Sözün ıs ası 

Negüsün arslanları 

._ _____ E. Ekrem·Tatu 

Jstanbu)a dönerken, yol-1 B elgraddan 

da elime geçen bir ıazetede oku• 
dum: Felaket anında memleketile milleti· 
ni kendi hallerine bırakıp kaçarı Haile Se• 
lisiye' nin yanan sarayında, enkazı kan,. 
tıranlar, İmparatora aid dört arslanın kavc 
rulmuş leşlerini bulmuılar. Bu bedbaht hay•

1 
vanların dördünün de pençeleri kesilmif.t' 
zira arslan tırnakları, Afrikada, karlı bit, 
licaret metaıdırl 

Derler ki arslan, çölün mutlak büküm• 
dar)dır. Ve gen~. ondan bahsederken, 
asalet ve azametini söyleye söyleye bitire• 
mezler. Hayvanat bahçelerinde, kafes ar• 
kalarında gördüğümüz arslanların huzurun
da, içimizden, ta'zim ile eğilmek hissi ge• 
lir. Bu tevkir duygumuzu bütün arslanlara 
ıümullc:.ndirmişizdir. Aralan dendiği vakit, 
nazarımızda, hilkatin en necib, en azamet• , 
li varlıklarından biri tecessüm eder. ı 

Bütün bunlardan dolayıdır ki, yukan• 
da tekrarladığım havadis okunduğu zaman 
ilk duyulacak şey derin bir merhamet ol ... 
mak lazım gelirdi. 

Lakin ben, bu arslanlara acımadım, 

Gönlümün ne merhamet damarlan, ne dtr 
tev.kir duygusu galeyana gddi. Birkaç ta .. 
ne haıı boı çapulcunun ellerinde kazan~ 
metaı olan bu sekiz çift pençenin akibeti, 
beni kıl kadar mteessrr etmedi, ! 

- Evet, diyeceksiniz. oralarda bunca 
intanın kanı dökülür, bunca hanüman sa~ 
nerken, ne de olsa dört hayvanın ikibetl 
Uzerinde durulur, düıünülür, onlara acınır 
mı? Haklısın elbette 1 

Hayır! Ben ıizin gibi düıünmedim. Be•, 
nim için, bir hayvanınki de olsa, can, can, 
dır. Fakat iıte bunların, bu arslanlann bu: 
türlü ölümü beni lakayit bıraktı. 

Felaket anında, memleketini, milletini 
kendi hallerine bırakıp kaçan bir hükümda..ı 
ra kul olmak zilletine katlandıklan için~ 

~ ---.. ············································-... .., 
Biligor Musunuz 7 

1 - Lale nereden çıkmıştır, timdi el{ 

çok nerede ekilir) 
2 - Fransız ve lspanyol ordulann• 

karp ~enelerce mukavemet eden Rif mücaf 

hidi kimdir~ 
3 - Götenin en meıhur eıcri hanııi 

aidir) 
( Cnaplan Yana) 

* (Dünkü Suallerin Cevaplan) 

- Pariateki Bastil hapiıhaneai F ran.; 
1 

ıız ihtilalinde halk tarafından 1 7 89 da 
temmuzun 14 üncü aünü zaptedilmiıtir. 

l - Baküs Romalıların prap ilahıdır, 
ilahlardan Jüpiter ile Semelenin oğludur,_ 

Yunanlılar buna Dionysoı derler. Sarho~·, 
luiun, ayyaşlığın timsalidir. 

3 - Türkiyede ilk defa Sirkeci istasyo .. 
nunda Abdülhamit zamanında trenlcrİll 

hareket emri için bir memur «tamaml.». 
diye bağırmıı, memur işinden çıkarılnuı 

bunu haber alan padiıah kendisine bir 
madalyon göndererek memuriyetine iad~ 

etmiıtir. 

'4 - Fatih Sultan Mehmet lstanbulu 
mayıs ayında salı günü sabahleyin saat 9. 
ile l O arasında zaptetmiıtir. 

... -············-······························ .. ······ .. ·· 
Ozlüsözler 

Kadınları birbirine bağlayan, sempati te•I 
ıirlerinden ziyade, birbirlerine mütekabi
len tevdi ettikleri sırlardır. 

Adrien Dupuy 

Hayatta sevmekten daha tatlı olan yal
nız bir şey vardır: Sevmek ihtiyacı. 

S. Pınar 

Can sıkıcı bir insan olabileceğini tah • 
min edemiyorum. 

Her hangi bir insanla konuşµrken dai • 
ma yeni bir şey öğrenmeğe çalışırım. Bil
hassa şu <ıaşağı sınıfı dediğimiz insanlar 
bana bir çok yeni şeyler ilham ederler. Ha
ya !imdeki Bismarck"la konuşmakla bir bah
çıvanla konu,mak arasında hiç bir fark gÖ• 
remiyorum. 

Ben dalların aşılandığı ağaçlarla dr~il. 

kalbleri ayni hislerle çarptıran şr-ylerle ıııcf 
aı:ul oluyorum. Emil Ludwis 



SON POSTX 

Sel3nikte jandarmalar polis 1 İngilterenin suallerine cevap 

Pire 
dört 

merkezlerine kapatıldı 
ve Golosta da kanlı çarpışmalar oldu. Sel~niğe 

muhrip gönderil~i. Aelliye Bakanı istifa etti. 

A1milnyanın cevabının 
gayrimüsait olacağı 

tahmin ediliyor 

Grevciler _S_o_f_u_lıs_k_a_b_i_n_es~i-=-n-:-i istiyorlor 
revcilerin metalibatının sakin bir ha- kişinin grevi kırmak ıçm uğraşmaları 

~a içinde tetkik edilebilmesi için sükun üzerine grevciler ile çalışmak isteyen

ve intizamı tesis etmekten ibaret bu • ler arasında kanlı çarpışmalar olduğu 

Atina, 11 (Hususi) - Evvelki gün 

Jandarma ile işçiler arasında ~ar.pı~. -
ınalarda ölenlerin cenaze merasımı dun 

Yapılmıştır. Ölenlerin 9 u Yun~nlı, 
8 Ü de Yahudidir. Bunların hepsı de 

lunduğunu söylemi~tir. gelen telgraflarda bildirilmektedir. Bu 

Cenevre, 11 (AA.) - B. Eden, in 
gilterenin Berlin büyük elçisi Sir Phipps • 
den bir telgmfname almıştır. Bu telgraf
namede f ngiliz sual namesinin Hitler ile 
Berlin hükumeti üzerinde hasıl etmiı oldu
ğu aksüla~ellere dair ilk malumat veril
mektedir. 

Sir Phipps'in telgrafnamesinde bu ıu

alnamcye Almanya 'tarafından verilecek 

Askeri tedbirler çarpışmalar tevessü etmeden bastırıl -

Atina, 11 {Hususi) - Selfuıik mıştır • 
gteCcvci işçilerdendir. . • t k"p etrtıis • evinin son aldığı şekil üzerine hü • Yunanistanın muhtelif 

nazeyi binlerce ışçı 8 1 
• k~ et Seanik limanına dört muhrip tütün işçilerinin grevleri 

yerlerinde 

devam et-
lerdir. Cesetler gömüldükten sonra um La · "k' • mektedir. 

d go"ndermiştir. D_ün. gece . -~ısa ı ın.cı 
Beya"7kuleden Hu"rrı'yet mey anına ı- - I K'"tl h ı· de k'fl 

'" b"' "'k kolordusu· süvarısı de Se anıge ge mış· • u e a m tev ı er . 

bk~dar uzanan sahayı kapla~t~ng yu:p~I- . S la "kte fevkalade askeri tedbirler Atına, 11 (A.A. - Alınan tedbır-
ır işçi kütlesi tarafından mı ın ::~iha: ~ıilmiştir. ler sayesinde Selanikte hiç bir hadise 

rnıştır. çıkmamıştır. Şehirde memurlar, grev 
Mtingciler üçüncü enternasyonal Selinik ahalisi grevcilere taraftar komitesi azalariyle amele zimamdar-

ınarşını çağırarak: «Yaşasın asker» Atina, 11 (Husus) - Grevcilerin larını kütle halinde tevkif etmişlerdir. 
diye bağırmışlardır. . • • • mümessilleri ile hükOmet arasında dün Selanikte gazeteler çıkmamaktadır. 

Hatipler Metaksas kabinesının ıstı- gece yarısından sonra bi~· k~~ar d~ • Ara sıra askerler tarafından idare olu
fasını, ve halkçılar cephesine m:nsup vam eden konuşmalarda ıç ır. nt.tıce nan tramvaylar i§lemektedir. 
ıneb'uslara istinat eden bir Sofulıs. ka- elde edilememiştir. Bütün Selanık aha- Adliye bakanı istifa etti 

binesj teşkil edilmesini istemişlerdır. ]isi grevcilere taraftar bulunmakta.· Atina, 11 (A.A.) - Adliye bakanı 
Mühim hiç bir hadise olmamıştır. dır. Selanikte ekmek ve elektrik temın Vriakos, T ebes mahkemesinin ihdası 
Ş h . d h t felce uğramıştır. edilmi~tir. meselesinden dolayı istifasını vermiş-e ır e aya , · Pirede 

Mağazalar lokantalar, sinema "e tı • tir. 
~atrolar h~la kapalıdır. MünakalAt, Atina, 11 (Hususi - Pirenin tütü~- iç bakanı, Logotetis adl;ye bakanlı-

cevabın gayri müsait olmasının muhtemel 
bulunduğu beyan edilmektedir. 

Öğrenildiğine göre, Hitler, Almanya
nın Sovyet Rusyaya karşı olan vaziyetini 
tarif etmekten imtina etmiş ve bu işin 
münhllsıran Alman hükumetini alakadar 
etmekte olduğunu söylemiştir. 

İtalyanJ_arın İngilizlere 
cevabı 

Cenevre 12 (A.A.) - Jtalyan hükQ -
meli Milletler Cemiyeti genel ıekretcrine 
gönderdiği bir nota ile Quoram'da lngiliz 
seyynr hastanesinin bombardıman edil • 
miı olması hakkındaki lngiliz taleplerine 
cevap vermiştir. Nota İngiliz talebini red
det;mektedir. Bir 1talynn tayyaresi, Kızıi 
haç i;ıareti gösterilen bir mahalden top a· 
teıine tutulmuştur. Eğer İngilizler seyyar 
hastanelerini tayyare toplan civarına kur
muşlarsa kabahat kendilerindedir. 

Sayfa l 

E 
Ya h~reket, yahut sükut! 

iki şaktan biri 
9 34 yılının birinciteşrin ayı başların· 

da idi ki ltalyan • Habeş ihtilafının ilk fi'li 
tezahürlerine şahit olmağa başladık. Ayni 
ayın beşinci günü, İtalyan askerleriyle Ha· 
beı kllbileleri arasında Vlllval' d k nlı b;r 
müsademe oldu. 

İtalya hükumeti, 1928 Hllb~ - İtal
yan munhedesi ahkamı mucibince barıı 

tekliflerini reddettiği için bir kaç gün son· 
ra Hnbeş hükumeti, Milletler Cemiyetine, 
İtalya llleyhine müteveccih olmak üzere 
ilk protestosunu vermiş bulunuyordu. 

O gün, bugün aradlln tamam on alh 
ay geçti ve Habeş milleti, bütün cihanın 
gözleri önünde, büyük bir taammütle hazır· 
lcınan bir facianın kurbanı oldu. Bu ihtila
fın başlamasından bir sene, dört ay son• 
ra kuvvetleri motörlü ltalyan Vllsıtalan 
karşısında dllrmadağın olan Hııhe§ İmpa· 
rotoru, alelacele Cihuti trenine binerek 
memleketinden uzaklaşıyor, onu takip e• 
den günlerde ise Habeş arazisi ltıılyllya 
ilhak olunuyor ve İtlllyan kralının ayni za
manda Habeş imparlltoru olarak ilônına 

dair Faşist büyük meclisiyle İtalyan nn:r.ır· 
lar meclisinin kararlıın aleme tebliğ olunu
yor. 

Bu arllda, Cenevrede Milletler Cerni· 
yeti konseyinin toplantısı vardır. Bu kon• 
ıeyin konuşacağı mevzulardan biri de Ha
be§ - itlllylln meselesidir. 

Konsey toplanıp tll bu mevzuu müza-

1 k Y 1 tada aske- .. revcileri dün Nea Kokiniada polıs- .X.ını vekaleten idare edecektir. Sovyet Japon anlaşması n ıtaa uğramıştır. anız or . • cu g G • l • " 
~~ k l 1 hhı'y:• otomobıllerı 1 le çarpı~mwlardır. renvıc erın at- Grevlerin en vahimi Moskova 12 (A.A.) - Sovyet bliyu"'k "

1 amyon ar a, sı ... er T l' ·ı b' k 
CJolaşmaktadır. • d tıkları taflardan bir kaç po ısı e ır o- Atina, 11 (A.A.) - Gazeteler, elçisi Yurenef, dıo işleri bakanı M. Ort • 

kere edeceği sırada, ltalyanın Habevi&ta• 
nı ilhak knrıırı kendisine tebliğ olunuyor. 
Doğrusunu söylemak lazım gelirse. tim .. 
diye klldar ltalyllnın hin bir h karetine 
tahammül etmiş olan Milletler Cemiyeti 
lçin bundan fazlll gösterilebilir bir ıa· 
bır yoktur. Bir kısım insanların Eytibf sabır 
dedikleri dindiirane tevekkül dahi, §İmdi
ye kadar gösterilegelmiıı olan hakaret ha• 
zimkirlığı önünde 8olda sıfır kalır. Öyle 
yal Heryo gibi bir devlet rıdamı dahi, M. 
Mueolini'nin Habeşistanı kayıtsız ve ıart• 

sız olarak ilhak ettikten sonra milıterek 
emniyet hakkında tekrar müzakerelere gl• 

r mek için Milletler Cemiyetinin emrine 
lmlde o1uıunıı, büyük bir aez ile: 

Jandarmalar polis merkezlerın e miser yaralanmıftır. Yunanistanda fimdiye kadar görül • ta'yi ziyaret ve kendisine. Sovyet hUkQ -

L d 1 Goloata mü• grevlerin en vahimi olan Selanik metinin, hudut meselelerinin halli için uz-~aoalı bulunmakta ır ar. Y 

bevanatı A • 11 (Hususi) Colosta grevi hakkında sütunlar do)ausu yazı ,!aşma ~omisyonları teolc:il edilmeıi hak -
General Metaksuın • • • . tına, Şirketinin i~başılarından iki yazmaktadırlar. kı'ndakı müzakerelerle allkadu cevabın) 

M k h "kA etin vazıfesının Herman • •• •••••• ... •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• tevdi etmiştir. 
eta sas u um • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ---------

Türk bayrağı kanunu k-. .... D• • •e++++b• ••O••• ı• • •U• • Facı· asının Balkan paktı 
Ankara 12 - Dünkü Kamutay milu • 

Yunan liderler meclisinde kerelerinde Türk bayrağı kanunu da tetkik 

- Bizi ne kadar da hakir görüyor! 
Dediğini işittikten sonra di~erleri için 

ne söylemek kalıyor! 

nıuhakemesı·ne başland~ dün müzakereler oldu edilmiş, iki vekil ile bir kaç meb'us söz 
nlmıt. neticede kanunun tekrar gözden ııe· 

Atina, 11 (Hususi) _ Bu aqam Dıo ,çirilmesi için encümene iadeai kararlaıtı • 
·-=.:..---------;----=~hL:•:d~·:: d • nJenmesı Bllkllnlığında Baıbakan riyaseti altında li- ,rılmıııtı~. . . • . 

Utif e bertaraf; vaziyetin ıu ıekli de 
aösteriyor ki, işin artık hiç bir teehhüre 
tahammülü kalmllmıştır. Bundan böyle 
Milletler Cemiyeti namına efllltunt olarak 
ıöz söylemek, hu cemiyeti, battığından da· 
ha fazla çamura batırmllk ve hacaletinl 
nihayetsiz surette nrtırmllk olur. 

f bulunmıyan yuze yakın ~a •I ın ı derler mecliıi toplanmı§tır. Toplantıda Yenı mnlıye tctkılatı kanununun rnhüza-
zmirde • • dava talik edıldı Başbakanın Balkan Konseyinin milzakere keresi de cumartesi gününe bırakılmııtır. 

ıçın v ve kararları hakkında meclise izahat ver- f 
1 ebolu f acıası mır e . 1 . 1 fazla yük alınmasına ıebep olduaıun- dı'g"ı' tahmin edilmektedir. htiyat subayların 

fzmir, 11 (Hususi) - n b dan suçludur. . harcirahJan 
lnuh k . llg• ır ceza salonlarında a~· B dan sonra ölenler hakkındakı ra· Liderler meclisinde borçlar hakkınd 

a emesıne " h' bır un 1 h idi Ankara 12 - Hnzerde talı'm k landı. Snlon ve koridorlarda mut ış lar okunmuş ve idare namına vapur dabir karar veri mesi mu teme r. ma sa • 
ltalllb Ik d Dinleyiciler llrasındn fa· por. telsizle çekilen şu telgraf okun· Korfoda:'L:i İtalyan Talebe dile çağırılnn ihtiyat subllylnnna verile • 
C• a ı var ı. da bulunanlar kllba· kaptanına cek hllrcirahlar hakkındaki maddenin ta-ıayı gören ve vapur k t şt r· l f ı 
tık Yekun teşkil ediyorlard. Sekiz a~ ~ ınu u • d 250 ton yük muhakkak • ı- Atina, 11 (Husuııi) - Korfodaki tal- di i İçin Kamutaya bir kanun layihası v • 

1 , d rohte etmıştı. Antalypa a lı' çiftliğinde 150 ton çel- yan talebenin Adanın ltalya ile birleşmesi rilmiştir. Bu layihllya göre talim makan • auçluların müdafaa a,._ını e k'l' . ktır ersen 
F' b' 'cik ve ı ı ıse ~aca d. anbarları ikinci mevki kamara· hakkında bir layiha hazırlamış olduklara- dile çağırılan ihtiyat subaylara yalnız yol llcianın 1 7 kurbanının ırı . tık var ır, b t k . n 
h "ddeıumu· ) u ser es çe na dair çıkan §Dyiayı te zıp etmiştir. masrıı llrı verilecek, yevmiye v•rı'lnıfye • ukuku amme adına konuşlln mu hl' vu· )arını ve hatta sigara sa onun 1 . "" 
tni . · kunması e 1 k b yükleri ne suret e temın e- cektir. 
ı_ f ıdi. Karllrnamenkı~k' o zun süren karar· kulla~a~a. u] . 1 bildiriniz. Persenlideki ------------
~u raporlarının teı • 

1 

u k 1 r şun- deccğın•Zl te sız e d' iş ve orman kanunları M N' b M r· ?\aınenin üzerinde durduğu no ta a 1 ·1cı . yüklenmesini vekalet emre ıyor. ısır ıya et ec ısı 
lardır: çe tı erın Zekeriya Ankara, 11 {Husus) - Alnkadar Kahire, 11 (Hüsusi) - Prens 

.. . l\1ehmet Alinin tehlikeyi 5.. ·ını'n reis tarafından yapılan sor· encümenler İR ve orman kanunları ü- Mehmet Ali, Niyabet meclisi re-1 - Suvarı ıv kesm'ıye· uvar . 1 ı tt • "' 
törd"w .. h Jd vapurun yolunu . . u esnasında Mehmet Alı ıun arı ;nk~ ı. zerindeki tetkiklerini bitirmek üzere- isliğine seç.ildi. Eski Başvekil 
tek ~:;efea d:ğru devamı fahiş hata ıd~ .. gus Antalyaya geldiğim zaman or•. ~ 1 ba· dirler. Bu kanun layhialarının KAmu _ Nesim Paşa Ayan Meclisi Reis-

. bir gemıy 1 
.. dürlüg· ün cmrını te • lı" • · · t" h 1 t 2 - Yol kıymeti sıfıra men d nte banıı umum mu . · tayın tatilinden evvel müzakere edil- gıne ın 1 ap O unmuş ur. 

b .. "k bir hııtn ır. ce . b' telgraf verdi. Verılen emır 
lllabanda etmesi daha uyu 1 de· }iğ ettı ve .. ıkrl . ldım Bu e"ya vapurun mesi muhtemeldir. 
C k tmiyerek yo una 'b' yu erı a · " cıniyi baştan ara e b" -k olmaz· mucı ınce . d 'd' Radosa kadar 
\'aın etseydi facia bu kadar uyu istiap edeceği hacım ıı. ı ı. . f k b'r 
d ld'k Bu sırada gemı u a ı ı. d 'klet atıla· hadisesiz ge ı . ·] tti Bunlar her 

3 - Gemiden zamanın a sı . d' ve )'ana mey e . 
arıza ge~~r ~ sevkiyle olabilir. Eşyaları 

bilirdi. Yapılmamıotır. 'd bat aman ruzgarın 1 . . t 
M h t Ali gemı e z 1 d k müvazenesiz iğı temın e • 

A Kaptan e me d a nak e ere k h 1· d , - .... d . hın a yan . "nu"nde ıağna a ın e t'" k nı onun e ıca 'k p l''-an fenerı o . k oııtcren inzibat no sn · t' al tı • e 11' k Gemi birdenbire ıs e· 
t f 1 1 1 kartı tabanca ıs ım ld "za"rı çı ıı. 
ay il ara ve yo cu ara y yı ız ru • 11 • kömürlüğe su girdi. 

iskele ve Rıhtımlar 
Negus yorgun ve hasta 
Kudüs, 11 - Evvelce veril· 

miş olan haber hılafına olarak 
Necaşi, gaz tesiratından muztarib 
bulunmamaktadir. Yalnız son 
derece yorgundur ve fazla çalış
ınış olmaktan dolayı rahatsızdır. 

Bundan sonra yapılabilecek ıey ya her veyi 
ııöze lllnrnk harekete geçmek veya olanın 
bitenin üzerine bir bardak su içip, 8fiyet• 
le ... - T ahirim mazur görülsün - iç ge-

çirmeye inhisar etmelidir.-Sellın Ragıp 

Teşkilatı Esasiye 
kanununda tadilat 

Ar:' ra 11 - Teşkilatı csllsiye kanunu• 
nun Türkiycdeki devlet şeklinin cumhuri· 
yet olduğunu kaydeden maddesi y kında 
değiştirilecek ve Türkiyede devlet teklinin 
halkçı, devletçi, liıik, milliyetçi ve inkılapçı 
bir cumhuriyet olduğu tasrih olunllcaktır. 
Bu suretle yalnız cumhuriy~çiliğe değil, 
bu vasıflara aykırı her hangi bir hareket 
te devlete ve teşkilatı esasiyeye karşı ha -
reket mahiyetini alacaktır. Esasen Cum • 
huriyet Halk Partisinin büyük kongresinde 
kabul edilen nizamname ile Partinin altı 
vasfı devletin vasfı olarnk teshit edilnıi~ti. 
Bu hakikatin kllnunlaştırılmaııı Kamutaya 
teklif olunacllktır. Bu yolda hazırlıklıırn 
bulunulduğu ı:ınlaşılıyor. 

ederek inzı'batı temin edebilirdi. apma· 1 t be oldu "e hl' 
eye om ·ı ttı karaya gitmek te ı-dı, . B ada meyı ar B 

. tehlikeyı u sır . . lu ağırla§mıı;tı. aştan 
5 lk' . kaptan Besım kelı' ı'di. Gemının yo 

Ankara, l 1 (Hususi) -- Bdediye 
ve mahalli idareler tarafınd;m idare e

dilen iskele ve rıhtımların badema E
konomi Bakanlığınca idaresi, alınan 
paranın Bakanlık tarafındaıa cibayeti
ne dair kanunun meclis encümen
lerinde müzakeresi bitmek üzeredir. 

Milletler Cemiyeti fotografcının karşısında 
- ıncı 1 k• hatasını ld 

tördükten ve süvarinin meB e ı k ttim ve facia o u. 
b 1 • . hapsedere va· kara e .. üncü kaptan ve diğer 

U duktan sonra süvarıyı Bundan sonra uç . 
d 'f d rdiler. Hemen hepsı mes· 

tifeyi ele alabilirdi, yapma ı. . . 'batı te· suçlul~~. ı a 'ek.ve. kaptanda görüyorlar, o-
6 0 .. c" kaptan Ramı ınzı I' etı olen ı ıncı .• 

..... . - çun u k tarmaya uğra~- u •Y .. de gemiyi terketmesını 
•uın edeceğine canını ·ur . . bu iri- nun herkesten on "d" .. Z k 

d Cmı.,tır, k't ed'ı)•orlardı. işletme mu uru e e-lllıt ve Vllzı"fesı"nı' 'ıdare e em " 
ten ı ld • · üzerine b . knleıten a ıgı emır 

7arla mes"u]dür. 1 uları kurtarma riyra ısefvel yük alması emrini verdiğini 
- Facia esnasında yo c 'dn k ptana az b 

· 1 d · işletme ı • il k mahkemeye vesikalar i rıız et· 11 eri ihmal edilmiştir, enız . . k trne söylcyere 
. gemıyı ter e 

resı yolcuyu kurtarma ve . · h • ti. 
L )' ' yetışmesı 11 
nususunda gemi persona '"'.n . ı· . kıyla İkinci Celse 

'd ı"lerın ı ap •usunda kontrol ve ı are ~ 

Yapmamıştır. . 'f islerinin 
8 Y 1 1 "k ve ıstı ' - o cu arın yıı . 'uliyeti 

limanlarda kontrol edilmemesı rnes 
llluciptir .•• 

· . . fl'!l verdıgı e• 9 - fdarenın ışletme şe ıg 

Övledcn sonraki celsede gelen şahitler-
g I 'kisi dinlenebilmiştir. Şahitler-den yanız ı . . • 

A d miQtir ki, bıZ' ılk felaket habe-den yşc c " 
. . I . memuru Ziyadan Idık. O Peli

rıııı tc sız 
E ı. önünde battıiımızı haber ver. kan ener 

di. Yolcular arasında Panik başladı. Sü, il• 

ri Mehmet Aliyi görmeğe, vaziyeti anlama· 
ğn gittik. O bizden ziyade şayanı rnerh -
metti. imdat diye bağrıyordu. Bu sırnda 
istikbal vapuru ynkınımızda idi. Bizim 'a
purdan iki sandal dolusu insan öteki vapu
ra gidiyordu. içinde vapur mürettebatı "ır
dı. Yolcular dururken müretteblltın kaçtı
ğını görenler kendilerini denize attılar. 

Mahkeme lzmirde bulunmllyan yüze 
yakın ııahidin ifadelerinin istinabe suretile 
alınması için 8 haziranll talik edilmiştir. 

işletme şefi Zekeriyya İs~nbula hare
ket etmiştir. 

Kımıldamayın, gUlUınseıııcyiniz ı 

- Yugoslav Karilcatüru -
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Üniversitede 
imtihanlar 
~il imtihanları dün başladı, 
diğerleri de ayın 28 inde 

başlıyor 

Üniversitenin bütün fakültelerinde 
ve fakültelere bağlı mektep ve ensti -
tü1erde dersler 23 mayıs cumartesi gü
nü kesilecektir. İmtihanlar 28 Mayıs 
Perşembe günü baAılıyacak, 1 Temmuz 
çarşamba günü akşamı bitmiş olacak
tır. 

Üniversitenin dil kurlarına devam 
eden talebeainin sayısı 3000 den faz
ladır. Bunlardan 1050 si {A) kuruna 
1630 u (B) kuruna ve 167 si (C) ku
runa devam etmektedir. 

Son sınıf talebeleriyle dil kuruna 
<levamdan müstesna olanlar imtihana 
tabi değildir. Bu yıl üniversitede ( A) 
ve (B) kurları imtihanı mecburidir. 

(A) kuruna devam edenlerin imti
hanlarına dün batlanmıftır. Hukuk 
fakültesinin 3 büyük dershanesiyle 
kütüphane salonu imtihana tahsis e
di)mit ve ilk yazılı imtihan ikide başla
mıştır. 

jr Sorugor_u_z __ 

Bir şehirde iki türlü 
havagazı ücreti 

• 
Galata köprüsünün ilı:i tarafında 

havaeazı ücretleri biribirinden ayrıdır. 
İstanbulda gazın metre mik0 abı 6 

kuruş 6,25 iken Beyoilunda 7 kuruş 
idi. Şimdi tarifeler deiiıti; İstanbulda 
6 kuru~ 50 oldu. 

Beyoilunda da 6 kuruş .65. Beyoğ
lunda gaz kullananlar metre mik'abı 

başına evvelce yirmi paraya yakın faz
la bir para veriyorlardı. Şimd~bu faz.. 
lalık on be§ santime indi. 

Bu on beş santim bir metre mik
abı üzerinde belki göze çok görünmez: 
fakat Beyoğlu cihetinde senede on beş 
milyon metre mik' ahı gaz sarfedildiği
ne göre 15 santimlerin yekunu bir se
nede 22,SOO lira tutar. 

Beyoilunda oturan havagazı kul
lanmak için neden İıtanbulda oturan
dan daha fazla para versin} 

Sorugoraz 

Ölçü ve ta-rtı 
• 

muayenesı 

SON POST~ 

Aksaray da 
Basanlar 

ev 

Bütün takibata ra8men ... 
henüz ele geçemediler 

Aksarayda Pertevniyal lisesi karşı -
sında oturan Nadirenin güpegündüz 
evini basarak soyan üç haydut, hala 
bulunamamıştır. Nadirenin evine ge
lerek Amerikanvari baskın yapan hır
sızları tanıyamaması polisin işini güç
le;ştirmektedir. Nadire zanaltına alına
rak kendisine gösterilen sabıkalılardan 
hiç birini teşhis edememiştir. 

Bu şekilde hırsızlıkta mahir olan 
kimselerin resmi de gösterilmiş ve hep
sinde de: 

- Korkudan kimsenin yüzüne ba -
lcacak halim kalmamıstı. Ben kendi ca-

1 nımla uğr~ıyordum . . Üzerime oturan 
adamın ağırlığı altında güç nefes alı -
yordum. 

Cevabı alınmıştır. 

Güpegündüz ev basan bu üç cür'et

karın, Nadirenin evinde en ufak bir iz 

bırakmamalarına göre bunların çok 

mahir birer hırsız oldukları anlaşıl • 
mıştır, 

Mayıs 12 

Ok UYUCU 
MEKTUPLARI 

be.edıyenin başarmakta güçlük çekeceği bir iş .. 
Cedikpaşada, Esirci Kemaleddin ma· ı yahut Mühürdar Emin paşa sokağı gib1 

hallC8inin Ca~i so~iınd.~ .~ 2 .. numa~al~ ev- öyle yerler biliriz ki buralarının sakinleri· 
de oturan Alı Erturk gurultuden ııkayet- ne satıcı sesi keman sesi gibi gelir. Zira 
çidir. Diyor ki: nasılsa sokak içine kadar yayılan bak:rcı-

- <tCazetelerde okuduk, İçifleri lla- ların sabaha kadar bakın tokmak.la döv· 
kanlığı gezici ve satıcıların sabah erken· melerinin çıkardığı gürültüden harap ol· 
den ve gece geç vakit bağırmak suretiy:le maktadırlar ve şura11 düşünülmeie değer 
mal satarak halkı rahatsız etmelerinin ö- ki, bu bakırcılara e<yahu ne yapıyorsunuz» 
nüne geçilmesi için sıkı emirJer verm~tir diyen bir adam henüz çıkmamıştır, gali· 
diyordular. Biz bu yazıyı okuduktan sonra ba da çıkmayacaktır. 

artık sabah uyku1anmızı rahatça uyuyabi
leceğimizi sandık. Fakat aradan yirmi dört 

saat geçmeden gördük ve kulaklarımızla 
işittik ki eski hamam eski tas. Satıcı avaz 
avaz bağırmaktadır, ortada mani olan da 
yoktur. Maamafih ben sanıyorum. emrin 
tatbikine henüz bqlanmıı değildir. eeuen 
batlanmış olsa bile bir ıeyler yapılabilece
ği yoktur, zira her mahalleye bir memur 
dikmek lazımdır, ba ise imkansızdır, ·çün
kü kadro meseleaidir. 

Ben on senedenberi Cedikpaşada Esir
ci Kemaleddin mahaJJcsinin Cami aolr.aiın
da outruyorum, burası ıı~ esnafın seçtiği 
bir merkezdir, ve artık kulaklarımız ahı
mışhr, satıcı sesi bir ninni eibi gelmekte
dir. Bu durumda kendi hesabıma belediye· 
ye tavsiye ederim: Başa çıkamayacağı bir 
işi nafile üzerine almaaınn 

l\tMbUI Btltdt"'1İ T epebaşında Anfi 

~rhirTiyaf ro.su Tiyatrosunda 

ııııııııııııııı •kşam .!~ 20,30 da 

"l Hl Ay NAR o z 
U ınllJ 6 perd~ !~~e~i I 

Yazan Musahip zadf 
eeıaı nımnı 

Konservatuar Orkestraaı 
Şef: SEYFEDDiN ASA.lııı 

&ON KONSIR 
ıs Mayıs 1936 Çarşamba saat 21 de 

SARAY SINEMASINDA 
ikinci parti 4,30 da başlamıştır. Her 

partiye verilen metnin Türkçeye çev
rilmesi içinl,30 saat mühlet verilmiş • 
tir . 

Şimdiye kadar 21 bin kişi 
muayene talebinde bulundu 

Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi 
devam etmektedir. Muayenelerde sah
te damgalı ölçüye tesadüf edilmemiş
tir. 

Polis kendilerini yakalamak için hü- Bu İ§İ ba§armak için kadronun darlıiı· 
tün gayretiyle harekete geçmiş hulun- nı düşünerek bedbinlikte bulunan okuyu-

Fr•nsız Tlratrosunda 
A:nıerikadan yeni gelen mnziyonlst 

Profesör Dil imtihanları bu suretle her gün 
öğleden sonra yapılarak yazılı imti -
hanlar 5 günde ve bundan sonra söz
lü kıımının da 22 Mayısta bitirilmesi 
kararlaştırılmıştır. ilk imtihanlar :tam 
bir intizam ve dikkatle yapılmı~tır. 

Ölçü muayenesi için ölçüler müfet
tişliğine şimdiye kadar sekiz bin küsur 
ölçü sahibi müracaat etmiş, bunların 
milyonlara varan ölçüleri muayene 

maktadır. Soyguncuların ergeç: zabı - cumuza hak veriyoruz, fakat kendisi yine 
tanın pençesine düşecekleri tabii ad - bahtiyardır, zira biç değilse satıcı sesinden 
edilmektedir. ~ikayetçidir. Biz iae Mercanda Muradiye 

ZATI SUNGUR 
Her alc,şan:ı saat dokuzda. Cuma, Panr matine 

Devamı doldurmadığından dolayı 

] 00 küsur talebe imtihana girme hak -
kını kaybetmiştir. Bunlar yazın açıla
cak dil kurlarına devam ederek dil im
tihanlanna gireceklerdir. 

Emniyet mUdürU Ankaraya 
gidecek 

Bir çok Avrupa şehirlerinde mesle
ki :tetkikatta bulunan lstanbul Emni -
yet müdürü Salih Kılıç, Avrupada 
yaptığı :tetkikatın neticesi hakkında 

Hırsız çetesi tahkikatl 
edilmiştir. Eyüp Sabri ve arkadaşlarının yap-

Bu seneki muayeneler için, belediye tıklan soygunculuk tahkikatı kısmen 
ayar memurlarına da, on üç bin ölçü sa- ikmal edilmiştir. Suçluların evrakla -
hibi müracaat etmiş, bunlaradn üç hin riyle birlikte bugün adliyeye verilme -
ölçü sahibinin muayene i11leri görül- si muhtemeldir. Polis tarafından suç-

müştür lular aleyhine delil gösterilen eş-
Senelik muayeneler, fstanbuldR, ha- yalar, Eyüp Sabrinin yazıha -

ziran sonuna kadar devam edecektir. nesinde bulunan anahtarlarla evinde 
Dünden itibaren de öl~ü ve tartı mü· bulunan ve sahipleri zühur eden ça -

fettişleri Pan~altı nahiye merkezin~ lınmış eşyadır. 
çalışmaya baflamışlardır. 

Mihal ile Ayı Ramazanın Eyüp 

Bir komünistlik davası 
Emniytei umumiye müdürlüğüne ve Komünistliğe ait bir kitap yazmak
rilmek üzere bir rapor hazıılamakta - ten suçlu Nihat Azizin duru.masına 
dır. dünden itibaren ağır ceza mahkeme -

Sabrinin emriyle hareket ettikleri an
laşılmıf, bunlar sekiz ev soyduklarını 
itiraf etmişlerdir. Emniyet Sandığın -
da Eyüp Sabri namına çıkan mücev
herlerin henüz sahipleri bulunamamış
tır. Polis müdüriyeti hu mücevherle -
rin birer fotografını lstanbul vilayeti 
dahilinde bulunan bütün polis merkez
lerine göndermiştir. Evlerinde hırsızlık 
yapılanlara hu fotograflar gösterilerek 
mücevherlerin kendilerine ait olup ol
madığı sorulmaktadır. 

Salih Kılıcın latanbul emniyet teş- sinde gizli olarak bakılmağa başlan
kilitında değişiklik yapılmasına lü- mı~tır. 
zum göstereceii ıöylenmektedir. 

Dün, muaviniyle geç vakte kadar 
hazırlanan rapor üzerinde meşgul o
lan Salih Kılıç Emniyet Umum Mü -
dürlüğüne ayni zamanda şifahi ıza -
hat vermek üzere bir kaç gün sonra 
Ankaraya gidecektir. 

lneboludaki mayn bulunamadı 
lneholu açıklarında görülen maynı 

imha etmek üzere giden müfreze, bü
tün araştırmalara rağmen maynı bula
madığından dün limanımıza avdet et
miştir . 

muharibleri dün Taksim İngiliz 
abidesine 

Polis, şimdi de çalınan eşyaların E
yüp Sabri tarafından ne suretle elden 
çıkarıldığım :tahkik etmektedir. 

çelenk koydular Marmara adasında yapılan tahki -
katın henüz neticesi alınamamıtjlhr. 

450 lnııiliz seyyahım hamilen lima
nımıza gelmit olan Lancastria vapu -
ru, dün akpm Çanak kaleye gitmiştir. 

içlerinde bir çok eski muharip, bu -
)una naeyyahlaT. dün öğleden sonra 
Cumhuriyet abidesine iki çelenk koy
muşlardır. 

Çelenklerin üzerinde şu -:ümle yazı
• dır: 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıeceki nöbe:çi eczaneler tunlardll': 
lstanbal cihetindekiler: 

Aksarayda: (Ziya Nuri). AlemdaT -
da: (f.tref Neşet). Bakırköyünde: 

(Hil&l). (Beyazıtta: (Sıtkı). Eminö -
nünde: (Mehmet Kazım). Fenerde: 
(Emilyadi). Karagümrükte: (Arif). 
Küçükpazarda: (Hikmet Cemil). Sa -
matyada: (Teofilos}. Şehıemininde: 
(A. Hamdi). Şehzadebaıında: (A ~ 

saf). 
Beyojlu cibetindekiler: 
Calatada: (Hidayet). Hasköyde: (Ye-

«Kahraman ve alicenap düşman ~e- ni Türkiye). Kasımpaşada: (Turan). 
hitlerinin terefli hatıralarına sunul - Sarıyerde: (Asaf). Şişlide: (Necdet 
muftUr. )) Ekrem). Taksimde: (Kanzük, Kara -

kin Kürkçiyan, Güneş). 
Seyyahlar bugün Çanakkaledeki şe- Üsküdar, Kadıköy ve Adadakiler: 

hitJikleri ziyaret ettikten sonra mem- Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
1eketlerine avdet edeceklerdir. (Yusuf). Kadıköyde Modada: (Mo-

da). Altıyolda: (Merkez). Üsküdar • 
Resmimiz seyyahları abide önünde l 

da Selimiyede: (Selimiye). aöstermektedir. !-....., __ .;..._,_.;. _______ ___ 

1 ~~~~l~•~t•~n~b-u~•~•-•_•_•_d_ı~_•_•_ı __ ıı_ı_n_ı_.,_. ______ J 
Keşif beli 532 lira 5 l kurUf olan belediye merkez binasındaki 

tel !fon santral odasmm tamir ve tadili açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif evrakı ve şartnamesis levazım müdürlühünde görüllir. Eksiltme
ye girmek isteyenler belediye fen işleri inşaat ıubesinden alacaldan 
fen ehliyet vesikası ile 40 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 21/Mayıa 936 peqembe günü saat 15 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (B.) (2464) 

Jf • 
Kefif bedeli 227 lira61 kU111f olan Divanyolunda Darüasaade ağası 

Mehmet ağa mektebinin tamiri pazarlıia konulmuttur. Keşif evrakı 
ve şartnamesi levazım müdürliijibıde görülür pazarlığa girmek iste
yenler Bayındırlırlık Direktörlüğünden tasdikli ehliyet fen vesikas 
ile 17 lira 20 kul'llflak muvakkat sem.inat makbuz veya mektuhih 
beraber 13 Mayıa 936 Çarpmba gtinü saat 15 daimi encümend• 
bulunmalıdır. (1) (2466), 

* * Senelik muahm
men kirası 

Arnavutköylbıde Llitfiye mahallesinde 52/61 
No. lu ev 72 
AmavutköyOnde LOtfiye maballesind~ 9/11 
No. lu ev 72 
Amavutköyünde Lütfiye mahallesinde 23/ 47 
No. lu ev 48 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 33/59 
No. lu ev 72 
Amavntköyünde Litfiye mahallesinde 12/25 
No. lu ev 72 
Beyazıtta Camcı Ali mahallesinde Vezne-
cilerde 79 No. lu Kuyucu Murat medresesi 200 
Unkapanında Papas zade mahallesinde 18 
No. lu kargir dükkAn 96 
Rumelihisannda Bebek caddesinde 88 No. lu 

Muvakkat 
teminatı 

5,40 

5,40 

3,60 

5,40 

5,40 

15,00 

7,20 

Haymana mektebi 144 10,80 
Yukarda semti senelik muhammen kiralan ve teminatları yazılı 

olan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 veya 638/939 seneleri 
Mayıs sonuna kadar ayrı ayn kiraya verilmek üzere açık arthmaya 
konulmuf ihale gününde istekllili bulunmadığından arttırma J 5 / Ma
yıs/ 936 tarihine uzablmıştır. Şartnamesi Levazım Miidürlüğünde gö
rülür. Arttırmaya girmek istiyenler hizalannda gösterilen muvakkat 
teminat veya makbuz veya mektubile beraber 15 / Mayıs / 936 Cuma 
günü saat 15de Daimi Encümende bulunmalıdır. (1) (2581) 

Oev:et Oemiryolları ve Limanları lşletms Umum idarasi illnJar ı 
J /6/936 tarihinden itibaren : 
J - Kok kömtlril, pancar, kereste ve küspe nakliyatmda bir vagon 

için aranılacak asgari hamule, •erilecek vagonun ~ si olacakbr. 

2 - "Paçavra, kemik, boynuz, hayvan gübreleri ilah,, gibi değersiz 
maddelere yeniden tenzillt yapılmıştır, 
T enzillta dahil maddeler ve ve teazilith ücretler hakkında taf
silat içiD istasyonlara müracaat edilmelidir. "1O11,. "2549,. 



Uzunköprüde inşaat 
lnhiaarlar idaresi 30 bin lira7a dört katlı 

MEMLEKET HABERLER/ 
Diyanbek: nn tarihi ibide-1 Fakılıda cinayet 

1 
• b f d•ı• Koyua otlatmak yüzünden en mu a aza e ı ıyor çobanlar~ ölclürdüıer 

betonarme bir bina yapbnyor 

v --"--·•-- Belır • ff • Fakıh (Huıuat) - Kanhcada bir ·Bugday amban o1arakkWPUamu em1JeYe usrevıye cinayet olmut bir im bek • . ''ldürül 
camileri talaliye ettirihli, blefeıe belrçller konuldn müfti:ir. Vak'a fU tekilde ~bn~ur: • 

Ekizce köyünden çoban Halil ve 
~~fa ko:vun aürfllerim Kanhca ara
zıaı ıçınde otlatmata kötürmütl dir 
Bunu haber a1an er · 
da,ile b. lik bekçi Ömer iki arka· 

.. _ır • te çobenlann ;vanına plo-n:k ~.urülenni batka yen ~eleri
m eoy~elllİftir. Çobanlar b... •ldırit 
etmeını,Ier, Ömer de a6riileri kada 
laıile birlikte 11nır dlfına ,mm:fel>; 
lamıttır. Çoban M........._L L __ ı_ •. x. ber obn ...... l1UllQllll m,.,.. .. 
ar~~~ Omerle 

1 Mrırlll _..,, = ....ı .ama_, ... 
llllfbr. uzenne •tef etmele batla· ~~ (Özel) - Kaunın dır. Depo ,_ı hük6met me..rdmıa .. 

Kul'funlardan biri Öm rm· .... •• aelifip pallı fmeai iGin yapılan hızla ve 4- katlı olarak infll edilmektecli._ 
ft- 1 e aogau- _ .. _ ..L........~ .. ...1:... f .. ~ .. 1.:!~ lira 1.:..:-:.-

n:uu IO tarafına i8ahet etmif ft ö1dür- ~ ~ ~ et•• • .._. unu itine Ulll ya-....... betonarme olarai; 
miiftür. !'.atiDer 711blan1D1f Yozpt diiw dillte w tıf ...... ele .. ...._, ,_ ..... AhdalJah Zi,aya ihale 
hapıeaneaüıe eevkedilmip. bahmm•ktadar. ~ 1le müTUi ~ ...... ....ı ... töreni de yapıla..., 

K 
jpekilde yürümeye batJmn•t olan bu çaıo lk ~'tafml bynıüam ~ 

..., Mcr ...... " - ara deni z de lıflM 80Dancla Uzunköprhün çehnai koymUfhır. Bina dört..,.,.. 
Diyanbeldr (Hamil) - ~ ı.mfmdıııı M""7 _... eluU: kal· -eD deiitmlt oı..:.ı.tır Odilnıit ı.uı..-abır. 

'kir çok .-ı a.1ı1ıın •...,... • loıuhı ~-~ ~ sayahat güçleşti tnlıiurliir ..._ c1e u~ _ . Eı..ı.tnh..ı- • ppı1mtt -
töhret bulmUf bir tekirdir· B ..... llr"!"' ~ ealilmn ebıem old111U Zo - bir yaprak tütün el --•~ dir. ~tarihi deh ~ uı. -ı.........,...., .a- lıldı...,._ :J:ı~daktan sonra bütün - ,.,...........,..... cal<tır • 
.tunlar en ı.ı,-6 ... ılıı••' :- v,.ı.aı,.t,_&ııdaD ..ilen bir emirle • erde bir kayıkçı Adapazan iılıisarıılllkl lldllb 1 Karamanda kir .xıence11 
JayaıetJi eeer. bala•• Lh 1iala• • iN Camiler bopkılmıf, bu ıuretle bu istibdadı baılıyor lahkibb hao 

81 

lım.p ............. ;w-.ı.mutloklıir~lwr- Tra1- (Öml)-F.okidoaaörmilf Aclııpmn {H-) - Aclopmn ~ 
Oot kmmlan ,.ıalmı9 .atuıılar ........._ olup ta uzun mamoı1aoibnri Karadeniz inbiaarler muLw1ıec:ioi M......-in k Kar.maıı (ö.ei) -:- FMir 111111• 

da bozalmaja ~ ~ ~ Tamire mahtoç lıtr halde halanan ~ ııısr-ı, olmlu timdi 7200 lira ibtillo ouçu ilo tevkif edildi- r::.::- ~\lo bir mü. *ieıttol!liil 
~. i~ evkaİ ~. lıılflllılıö S" ııarlıırın da fimdiBk mahafazuı için ha,..,- kendilerini .ı.m.zı.:.. ' ii ~. .~ ._., baLmayor, 
hfmlfti. Fakat 1'ır - ı-1 ""-• Wodl.1e w-U m;ıdilrlüiil tarafın. Yapar l.ıanbaldan bllmıca, doğru Heeaplaruı ııetkiki ııeticeaincle ibıi- ..J:'li~ laıd.r 80 :yebal tale&e 

Ceçonlenlo ~ariM~ ... ı- ihtiJett tedbirler ııhn,.,t ve z.......,ı.ı.p uı..tıiı için ICanıdeniz kı- IAo miktarıma 7200 deiil; 20,4()() lira lf bir ııaldıınM da,....... 
Mnmn _.,.;ııi uılıik -"i t: ~ imhdom edilomk dÜfOD lafla· yılanncLdci ilk iııkipf -.!eri Zoııııu1- elduia teopit eclibnittir. T etkibıa de- -::... lııııliYeıiai 
Maarif Vel-'hef _,,....... • ..,...._. m.iD eililiıli,ıir Ba dakta ııilrülüyor. ZoquW.k 80D eeııe- V- ruiUmdıtedir. idoa lıir ı _....., 
1Dimar Saiatç.dıllllfk 11 _,.. ...... _ _._ • _!_!_..J_ müh" 1.-! a...:.. ler içinde, modern binalarla. --:-1 Tetkikata bir tarafta inbiMrJar ~--- ~ta,..,.. J91111'm ..._ıu la 111 Clllllllf ....,, ... ....,_... 1Çe1191DU9 • IDl'ftm ,.... ve Jd la IJWd1a .. fe · · Mehm ~ ~ -...'°an nıperı .oL Bm limcul .,._. E li bed b par ar aüalennıit. ıeJürde bir canlı- mu ttifl et Ali, diler taraftan Haftlarm llCak ıa.__..a için~ mloııln m W.-- e ......,, ve " en urç- !ık baf1muttır da Adapazan m6ddeiumamiııi devam im 

• ..u..L • . ~L::._3Jlnllt ft Ziraat banbtt lantiır. · L ı , 11 __ ,_; --rl!rlJ. ~,. • etm ktedirl Karamanlılann mühim bir kıunı, ~u zuuaa• weoo&a qa.ı & tlA\ e er. pQ!eritıi kır fiy.,cle 



6 Sana Mayıs 12 

Amerikada bir ayı 
yüzünden çıkan dava 

Çöken Boğaziçi : 15 

Rumelihisarından Boğaza 
bakanlar nele:r görürler? 

Bir adam bir ayıyı kızdırır, hayvanda bu adamı 
yaralarsa mesul kimdir? Ayı mı, adam mı? Amerikan 

mahkemesine göre ayının sahibi 
Heybeliada 

.. 
camıı 

Deniz Lisesinin mescidi müstesna, Js
tanbulun fethindenberi Heybeliadada ilk 
defa olarak cami yapılıyor: 

* * lf 
Ta aşağıda, denizin üstünde bir nokta kadar küçük 
görünen Şirket vapurunu işaret ederek "Boğazın Geçenlerde A

merika mahkeme -
leri çok tuhaf bir 

mesele ile karşılaş
tılar: 

- Bir insan bir 
ayının kafesine ya-

11aşır, ayıyı k1zdı -
rır ve ayı bir çare -
sini bulup öcünü a
lırsa mes'uliyet ki -
me aittir r 

Bu suale herke -
sin vereceği cevap, 

insanın kabahatli 

olduğudur. F c.ıkat 
Amerika mahke-

<< Heybeliadada yapılacak camiin ye· 
rinde tetkikat yapmak ve müteahhide ca· 
mi yapılacak mahalli göstermek üzere diin 
Evkaf mimarları Heybeliadaya gitmişler

dir. Orada müteahhide camiin yeri ıöste
rilmiştir ve icap eden malumat verilmiş

tir. Bir iki gün içinde camiin inşasına baş
lanacaktır.» (Son Posta, 9 / mayıs/ 19 36; 
şehir haberleri). 

Bi:Lansın Halkitis - Chalcitis'i müslüman 
oluyor, bundan sonra tam manası ile Hey
beliadadır. 

Fetihten henüz yarım asır geçmedc:n, 
Türk zevki ve san' ati tarihin bu büyük şeh
rine kendi asıl damgasını vurmuştu. Bizans, 
mermer beyazlığı, altın ve yaldız idi. Bfı-

1 

katili bu mu? Dedim. Hayır. Katil bizleriz, 
gü2 el ·en anlamayan bizler! ,, 

meleri böyle cevap ziliklerin içinde, tabiatın renkleri parlaklı-
vermiyor ve mes'u- ğını, saflığını kaybederek mo:Layik olmuş-
liyeti ayının sahibi - lardı. Yaprak gölgesini lstanbula Türkler 
ne yüklüyorlar. getirdi. Minarenin etrafına ıelvi, şadırva-

Bundan maksat, vahşi hayvan bes- ra cezasına mahkum etmiş, falcat me- mn ba~ına çinar, ıokakların iki kenarına 
1. h · b k ) b k d 1 b D akasya diktik. Beyaz badani duvarlardan Rumelibiıarınd·ın bir manzara ıyen er ınsanın unu ·imseye zarar se e u a ara itmemiştir.. ava 

• k h 1 · 'd' d l } k ballı meyvalar, narin şehnişinlerden fesli- Rumelihisarı, Boiazın en dar yeridir. J dar yeni oluRU bu tamirin üzerinden uzun 
vermıyece a e getırmesı ır. Ayının temyiz e i m~ ve temyiz ma 1 emesi y 

h genler sarkıttık. Göklerde güvercin ve İşte bunun içindir ki, kablelmilat SOO aene· bir zamanın geçmemiş bulunmasından o• ' 
ıa ibi de bu tedbirleri. almış olsaydı, de reyini bildirmiştir. 

kumru uçurduk. ainde 700,000 askerinin başında (Sit) le- lacak. 
ayı kimseye zarar veremezdi Mahkemeye göre; suç, kimin tara- bu re karşı harbe giden Dara, Boiazın Şimdi Hisarların dışından yükselen dar 

Had' k 'ld t · t' f d · 1 · · 1 k k Türk yalnız adalara ısınamadı. Bu ra~-ıse {IU şe ı e cereyan e 'ltış ır: ın an ış enmışse ona aıt oma gere - noktasından seçmiştir. baaamakları tırmanıyoruz ... Deniz ne ka· 
A 'k· k d · } b ' ]'k k f · A } ·b· kA f' db' J betsizliğin sebebi, belki de adaların Bizans yı, ı ı ar a aşıy e ır ı te a es lır. yı sa u ı a ı te ır a mamışsa Ve işte yine bunun için Fatih Sultan dar apğıda kaldı. Korkuluğu olmayan bu 

• · d b ) d ) k d K f · · F k ] d tarihindeki korkunç hatırasıdır: ıçın e u un uru ma ta ır. a esın suç ona aıttir. a at yara anan a am, Mehmedin arkasında Türkler yine ayni merdivenlerden çıkmak adeta bir marifet, 
Üzerinde: «Yaklaşmayınız!» diye bir I hayvani kızdırdı~ için yaralandığın- lstanbula on mil me!lafede olan bu ta- yoldan Boiazın bu cihetine i'eçtiler... aıaiıda hissedilmeyen fakat burada pek: 
de levha vardır. Seyre gelenler ayıla - dan kendi dikkatsizliği yüzünden za' kım adalar Bizans tarihinin devamınca Dara; uzun müddet (Daranın tahtı) ıiddetli olan bir rüzgar eteklerimizi, aaç. 
ra bisküvi, dondurma, şekerleme,! rara uğramış bulunuyor. O halde hem kanlı birer facia sahnesi olmu~tur. Takım denilen Hisarın tepesinden (Sisamh An- )arımızı dalgalandırıyor, biraz daha essf 
hatt& hafif içkiler ısmarJamaktadır. ayının sahibini, hem ayının yaraladı _ adaların en eski adı Demonissiya = Cin a- drokles) in kurduğu köprü üzerinden aa· Dizi surun üstünden aşağıya o derin uçuru· 

Bir gün John Nikol namında biri ğı zatı mes'ul tutmak lazımaır. dalan idi. Sonra burada bir çok manastır- kerlerinin l'eçiıini ıeyretti. ma yuvarlayacak .. 
erkada,lariyle ayı]ara hafif içkiler ıs- Temyiz mahkemesi bu karar iJe lar yapıldı, bu manastırlara sürülerle ke- Fatih buraya bu muazzam hiaan kur• Bütün Boğaz timdi mavi atlastan b~ 

] fişler yerleşti, adalara da Papadominyo ınadan evvel burada (Let) kulesi iıminde örtü üstüne işlenmiı çok renkli bir Japon 
mar amıf ve hayvanların içki ıişeleri- nakit cezası mahkumiyetini nakzet' 

Ketit adaları adı verildi. Bizansın tüken- küçük ve yayvan bir kale vardı ki (Unut- iıi Kibi ayaklarımızın dibine aerildi. En 
ni dikip içmeleriyle eğlenmis, lerdir. miş ve davanın yeniden rüyetini te - mez kanlı ihtilalleri neticeıinde prensler, mak) kuleıi ismi verilen bu yerlere dün- yüksek tepede muazzam bir kartal yuvası• 

Bundan sonra hayvanları kızdıra - min eylemiştir · İmparatorlar, imparatoriçeler bu adalara yadan vücutlarının tamamiyle kalkması na benzeyen bir yerde oturduk ... Rüzaib 

cak muzipliklere sıra gelrnif, Ve ne S: k · H • • 1 b 1 ıürülürler, manaıtıların loş hücrelerine tı- imparatorlarca matlup olan adamlan hap- ne tatlı ... Boğaz ne güzel ... Bekçi: 
mümkünse yapılmı,tır. ~ ır etı ayrıyenm ta e e ere kılır, &'Özleri oyulur, elleri, ayakları, bu- ıederlerdi. - içeriyi gezmek istemiyor musunuz?. 

Bu sırada hayvanlardan biri, pen • kolayhgı runları, kulakları kesilirdi. Bundan dolayı Şimdi muazzam bir kapıdan, dahiline Diye soruyor, timdi kocaman bir anah• 

çelerini dışan uzatarak muziplik ya - Şimdiye kadar, gerek Boğaz hari _ adaların adı yine değişti, Prenkipos - girdiiimiz Hisar 1452 aenesinde yani fe- tan, paslı bir kilide sokan bekçi en yüb 
panlardan birini yakalamııı ve omzun- · d k k ] d B Prens adaları oldu Adalardan facialara tihten bir ıene evvel İstanbul muhaaara- aek kulenin kapısını açtı ..• 

T cın e i me tep ere ai en oğaziçi ta-
dan Yara] lııt asıl ıahne olanlar Burgaz ile Kınalıdır. ıında üssülharekat olmak üzere yapılmı"- Bir minare merdiveni 0 ibi dönemeçli 

am T ır. }ebelerine, aerekse hariçte ikamet e• ,. 9 

Heybeliye Halkis adının verilmesi, bu- tı. merdivenlerden yukanya çıkıyoruz... A· 
Bunun üzerine mesele mahkemeye 

intikal etmİftİr. Mahkemeye göre me

ıele, hayvanın kızdırılıp kızdırılma • 

masında değildi. Mesele bu tekilde 

dü~ünüldüğü takdirde, hayvanı kızdı -

ran adamı mes'ul etmek lazım gelir. 

Mesele, hayvanın zarar vermesine 

mani olacak tedbirlerin alınını' olup 

olmamasındadır. Bu itibarla vah,i hay
vanın sahibi mes'uldür. Seyirci Niko

lun yaralanması, alınan tedbirlerin 

kafi olmadığını isbat ettiğinden mah

keme ayıların sahibini 800 dolarlık pa· 

dip de Boğaziçindeki mekteplere de • rada daha tarihten evvelki zamanlardanbe- Padiıahın o zamanki vezirlerinden rada bir oyuklardan ziya alan bu merdi· 
vam eden talebeye paso veren Şirketi ri işletilen bir bakır madeninden ötürüdür. Zağnus paşa Bebek tarafındaki kalenin venlerin bir çok yeri zifiri karanlık ... Bu 
Hayriye, bu defa yaz mevsimi müd - Heybelideki manastırlar, Kınalı ve Burııaz Sarıca paşa (Fatih) kalesinin ve aadrazam karanlık içinde sanki bin eski hayal karşı• 
detince bütün talebeye ayni kolaylığı manastırları gibi mahpes olarak değil, Bi- Halil paşa da sahildeki lstavri kaleıinin in- mıza çıkacakmış gibi korkarak birbirimize 
göstermeie karar vermiştir. zans büyüklerine bir sürgün yeri olarak şasiyle meşgul olmuşlardır. Bir rivayete ıokuluyoruz. Hatta merdivenlerin bazı 

Bu suretle talebeler yaz mev- kullanılmıştı. Bir çok Bizans prensleri de göre bin ve bir rivayete &'Öre de ik.i bin yerlerinde uçan bir yarasa o kadar yakını• 
siminde ucuz fiyatlarla Boğaziçinde bu manastırlara arzulariyle çekilmişlerdi. işçinin fevkalbeıer bir ıa'y göstererek kırk mızdan geçiyor ki gayri ihtiyari bağırara}4 
gezmek fırsatını bulmUf olacaklardır. Heybelinin en meıhur manastırı eski Rum gün veya iki ayda ikmal etmiş oldukları sözlerimi yumuyorum. 

Diğer taraftan, Boğaziçinde ev ticaret mektebinin bulunduğu yerdeki bu Hisar, kim bilir nasıl heyecanlara, na- Nihayet bol bir ışık, ışıkların en bolu ••• 
yaptıranlara verilen şahsa mahsus Meryem manastın idi. Bizans devrinden 111 tarihi anlara şahit olmuı, içinde kim bi- Ne bir bulutun, ne bir ağaç dalının ne de 

kalma bu manaıtır 16 72 de yanmış, 1680 lir kaç bin destan ve hikaye yaşatmıııdır, bir ev veya duvar gölgesinin koyulaştıra• 
pasolardan, aile efradından diğer bir 

de Köprülü zade Fazıl Ahmet paıanın günün bu saatinde bütün maziyi unutmu~, madıiı ve boğamadığı bir ışık yüksek ha• 
şahsın da istifade etmesi kararlaştı • .. h d ıu" k./'_n ı'çı'nde uyukluyor. valann 1 .. 1 g~ı ... tercumanı ve en ma rem a amı Panayoti u " 

nlmıştır. tarafından yeniden inşa edilmi , ıonra Hisar ıurlannın içinde bir küçilk ma- Ellerimizi birbirine kavuşturarak bir 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r harap olmu~ 1796 da Bab~li teuümanla- halle var ..• Ve bu mahallenin ~y~ ~~ muc~e ~yredermi~z ~bi vecd~inde t~ 

•ıt-... P./-ı rından Aleksandr İpsilanti tarafından ta- tadan bir evinde bugün çok insani bir fa. aavvur ve tasvir edilemez güzelliğe bakı· 

Okuyucularımı": 
Suallerine 
Cevaplarım 

\ 

/ 
Maçkada Bay «Ahmet Karıı a: 
Eaki adamlara sorsaydmız muhakkak . uze: 
oKadın evde çalıımak, yuvuınm ida

resine bakmak için yaratılrnıtbr, evinin 
dlflllda para kazanmak için uinfmaıı 
nwnuu bahaolamaz» derlerdi. Fakat 

lnninci uır, bele harp aonu senelerinin 
ıaliınblı bu eıki kaideyi değiıtirdi. Bu
ıün kadın bir çok ahvalde kocuına 

J'Udun etmek vaziyetindedir. Eier 

mecburiyet ıörürse hariçte de çalıta • 
Wlir. Bunun .izi küçük dütüreceiini, ar
lıadatlannıza k&l'fı izzeti nefsizi kıra • 
taiını:n zannetmiyorum. 

* Nazillide B imzasını kullanan ita -
dm okuyucuma: 

Sizin yerinizde ben de olsaydun ayni 
tekilde düıünür, kızar, ağlardım, içim
de kırıp dakmek heveııleri duyardım. 

Fakat bayatı yakından gönnüı bir ka
dınım, bütün bu istediklerimi yapma • 

dan evvel dlifünürdüm, kendi kendime 
ıöyle bir muhakeme yiirütürdüm: 

cıMetr.. bir erkelin hayatmda niha
yet ceket dütmeaine takılıp ıolduktan 

sonra atılacak bir çiçek olabilir. Ömrü 
pek mahduthll'. Kocanı muhakkak bun-
dan, az aonra vaz ıeçecek ve bana dö
necektir, hem de içiacle büyük bir pİJ· 
manlık duyarak!» 

Ve yuvamı bo::unu, çoc:uklanmı iki
ye ayrılan bir ev arasmda perİfan bı -
rakmazdım. Eminim aia de böyle yapa
caksınudır. 

* İzmirde Bayan uC. N. » a: 

Eski zamanlarda bile bir genç kıza 
varacağı erlı:eii göıterirlerdi, ıevip ıe • 
vemiyeceiini anlamıya çalı§ırlardı. Bu· 
tün hele tzmir aibi çok uyanık ve eör
gülü bir muhitte bir ailenin bu kadar 
dar dütünmesini havsalama sığdıramı • 
yorum. Çocukların ana babalarına azami 
itaatkarlıkla yetittirilmeleri lazım gel • 
diği düıüncesindeyim. Buna rafmen bu 
meselede hayatınız, istikbaliniz mevzuu 
bahstır. Aileniz nezdinde tatlılıkla, ica
bında ıözlerinden ıeçilemiyecek dost
ları tavait ederek ısrar etmenizi tavsiye 
ederim. 

TEYZE 

mir ettirilmiştir. Bu manastır 1828 Rus cia oynanıyor ..• Yolun kenarında yannn yor ve: 
muharebesinde Rus esirlerine tahsis edil- bir kazan, biri sarıklı olmak üzere, bir iki - Ne güzel ıey diyorum ... Aman ya· 
mişti. 1831 de Rum mektebi haline çev- insanın küçük evin kap111nda bekletişi, ve rabbi ne güzel manzara. 
rildi. Heybelinin diğer meşhur bir manns- kapının yanında yere bırakılmıı tahta bir Şimdi ta aşağıda denizin üstünde 
tın Aya Triyada manastırı idi. Dokuzun- teneşir biLe bu tenezzühün zevkini knçır· minimini bir nokta kadar küçük gorunen 

d tı~·or. bir ıirkct vapurunu işaret ederek, arka• cu asır a meşhur patrik Fotyos yaptırmı§· " 
tı. 1621 de yanmıı, 1644 de tekrar yapıl- Esuen dik yollan çıkmaktan yorul· daşlarıma: 
mııı ve Rum mektebi ittihaz edilmişti. Ü- muş olan vücudumun bütün kuvvetini bir - Bu güzel Boğazın katili bu mu} di· 
çüncü bir manastır da Aya y orgi manas· koluma veriyor ve bu kolumla arkadaşı- yorum. Boğaziçi halkı Şirketi Hayriyeye 
tırıdır, Deniz Lisesinin arkasına tesadüf mın koluna asılıyorum, ve: ((Aman tepe- bühtan ediyorlar. Boğazın katilleri bizle
eder. ye çabuk c;ılcalım diyorum. riz... Güzelden anlamayan, güzel görme• 

Heybeliye bu manastırlar adasına, Js
tanbulun zaptından 463 yıl sonra ilk de
fa olarak cami yapılıyor. Ayni zamanda 
bu cami Cumhuriyet devrinde İstanbulda 
yapılan ilk mabed oluyor. 

Reıad Ekrem Koçu 

Bir kavgada 3 yarall 
Kasımpaşada oturan Mehmetle Mus

tafa dün iskele civarında bir kahvede 

konufurlarken kavgaya tutuşmuşlar • 

dır. Mehmetle Mustafa hemen bıçak
larına davranmıflar ve biribirleri üze • 

rine atılmışlardır. Kavgada Mehmet 

bıçağtl\ı Mustafanın omzuna sapla • 

mı~. Mustafa da Mehmede mukabele 
etmiştir. Bu ıırada kavgayı ayır -

mak üzere aralarına airen diğer bir 

Mustafa da yaralanmıf ve üç yaralı 
kanlar içinde kahvenin içine dilfmÜş
lerdir. Gelen polisler yaralıları haıta • 
neye kaJdırmışlardır. 

Şimdi ilerde Sanca kalesini aörünce O• ğe karşı içinde hiç bir İstek olmayan biz 
nun dibindeki bahçeyi, meşhur kütüpha- bütün İstanbullular ... Doğma büyüme Js
neyi, o kütüpanenin sahibi olan Ahmet Ve- tanbulluyum baksanıza daha hayatımda bi· 
fik paşayı ve Ahmet Vefik paşanın bir hi- rinci defa olarak İstabulun en güzel görün
kayesini hatırladım... Abdülaziz saltanatı• düiü bu noktaya çıkabildim. Bu noktadan 
nın başlangıçlarında burada bir saray yap- şu denizi, yeşil ve kırmızı oya gibi ince çiz· 
tırmak istemit ve surların yıkılmasını em- gili karşı sahilleri büyük martiler gibi su
retmiı burasını yıkmak için de işçiler yol- yun üstünde gidip gelen bu yelkenlileri 
)anılmış. O zaman Vefik paşa bastonunu bu noktadan görmek için insan dünyanın 
kaparak işçilerin üstüne yürümüş: ti öbür ucundan kalkıp buraya gelir ve b\: 

- Burası ne padişahın malıdır, ne de zahmeti ziyan olm\!ş sayılmaz. 
Osmanlılığın, burası insaniyetin malıdır. Genç arkadaşım tayyörünün belini dil· 
Bu tarihi bir yadigardır, ben buranın bek· zeltirken: 
çisiyim. - Evet hakkın var diyor bizler yaşa· 

Diyerek, onları oradan savmıı ve Hi- masını bilmiyoruz. Suat Dervi} 
ııarı yıkılmaktan kurtarmıştır. 

Uzun müddet harap olan bu tarihi (ya
digar) ittihadcılar zamanında tamir edil
miştir. 

Onun bir bahriye müzesi yapılmasını 
lıteyen Cemal paşanın arzusuyla etraftaki 
eml&kten de bir kısmı bu maksadla istim
lak edilmiştir amma sonra bundan vazge
çilmiıtir. Beıbelli Hisarın en yüksek tepe
sine kadar aiden bu basamakların bu ka-

Şirketi Hayriyenin yaptıracağı 
vapurlar 

Şirketi Hayriyenin inşa edeceği va· 

purlara ait projeler, Deniz Ticaret 

Müdürlüğü fen heyeti tarafından tas· 

dik edilerek Ankaraya gönderilmiştir. 
Projeler vekalet tarafından da tasdik 

edilirse inşaata başlanacaktır. 
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10. kişi aya yapılacak seyahate Erkek tayyarecilerin 
. d.d ı· Jd J · kırdıkları rekorlara 

Bir Fransız 
şım ı en ta ıp O u ar musallat olan kadın 

ilimi bu seyahatın 
sonra yapılacağını söyleyerek 

gidileceğini anlatıyor 
f ransada meşhur ilimlerden Es -ı 

nault - Pelterie on bcf sene sonra in
•anların aya gidebileceklerini ve bu -
rıuni çin de bir buçuk milyar frank 
8arfetrnek lazım geldiğini söylemiştir. 
Bunun Üzerine muhtolif san 'at ve 
ltıesleklere mensup on Fransız bu 
•eyahate şimdiden talip olmuşlardır. 

Bir F ranıız muharriri gerek alim, 
Rcrekse ay yolculuğunun talipleri ile 
•Yrı ayrı görüfmüştür .. Diyor ki: 
. (tOn İnsan aya yapılacak ıteyahate 
•ttirake hazır olduklarını illn etmiş -
ler, listede bu on kifinin ismini tetkik 
ederken, bunlar acaba deli mi oldu -
ı.r, diye dü,ündtim. Sonra aöklere ilk 
çı_kan tayyarecilere, Kurunuulad~ de
llıtleri a,an, Fenikeli bahriyehlere, 
hep deli dediklerini habrladım. 

D h k · · go··n- · 1 1 n put gibi oturma· önünde büyür. Ayın bu .. ,·üklüg· ünü öl-ı .. er al kendilerini ıörme ıçın mesi içın yo cu arı • J 

lllt:ıde bir arzu tutuftu. Hayret, o~lar ları, aşağıya bakmamaları, ?azarlar1ın~ çerek kat'ettiğimiz mesafeyi anlayabi
da hpki sokakta sördüiüm bütün ın - ·bir merkezden inhiraf ettırm~me erı liriz. 34 dakikada 5800 k.ilometre yol 
'-rılara benziyorlardı. lıimlerinin neş· lazımdır. Bunu yapamıyacak kımsele- aldığımız anlaşılır. 187.000 kilometre-
redilrneaini iatemedikler, her müteva- lere, uyku ilacı vermek iyi olur. den ıonra saatte 200.000 kilometre 

lı İnsan lfbi, hatlarına teref çel:nğ~ni Yolculuk nasıl olacak ? sür'atle gideceiiz. Ayda.ki kayalıkla • 

~0Ynıamak, ortaya çıkmamak nıyet~n- Yola çıkıldıktan sonra kalpleri he- ra çarpmamak için pilot, uçağın arka-
~ idiler. içlerinden bir tanesi fab~ı - d .. şürecek zaman pek kısadır. sındaki hareket kudretini temin edon ~l'"rın birm· d• çalıfllll bı"r ameledır.. yecana u "b . f' • . k . . "k 1 k b" .. ... k ld"k dünyanın cazı esı ıı:egı a sı ıstı amette j11 etece , ır Uçak yü se ı çe, .. ı· T T ed:- Seyahatte kendime bir ye~ tej~~ azalır. 120 kilometre kadar yukseHınl • buçuk saat kadar fren kullandıktan 

•ncoye kadar sema hakkın a u . san hafiflediğini hisseder. e e sonra,,.. aya üç yüz metre kalınca, bü -\1 ernı·n Lı·tapları"y·•· Velıin romanla - ce, ın .. .. .. k 
1t h. daha yukarı çıkılınca, dunya yuzun: yü paraşütü açacak, ay, bezay buzlu 

l'ltıdan fazla bir şey bilmiyorum, de - deki adetler unutulmadıkça rahat edı- ovalariyle altınızda görünecek. 

df. Iemez. Geceleri 100 derece ile donarken 
1-t biğer arkadatlanm okumu~ insan - Y .. k klerde insan kendisini yokmuş gündüz güneşin ~ığiyJe 100 + dere· 

• içlerinde, mühendie, banker, me- 'b" uh. se der Kafa omuzlara tazyik cei hararette kavrulmak tehlikesile 
lbta 1 gı ı ısse . ki D V 1 

t ve Alim er var. h d ~ ı gibi vücut da baca a- karşılaşacaksınız. ünya, enüs yı • 
1_ Bu ıeyahate istirahati kal~~e ll~-~ır: yapma 

1
tacaklar da ayaklara tazyik dızı gibi parlayacak, dereler,_ lavlarla 

~ı l ··1tl · guze ıgını ra ve k . • l k 1., Yor ar, ve go enn b' . ufak bir kol hare etı, ayagı- dolu o aca .» 
IYlll. p Ch . oph Colom un yapmaz, f .. 
L rco olo ve rı.t . ..1 t- den keser ve uçmağa b~1arsı- Fransız, Amerikalı, ngılız alimle • 
~ka. dünya ve alemlen tahayyr ] : nızı ter f k bir hareketle büyük bir rinden bir çoğu bu uğurda uğraşmak
~cılerj gibi tahayyül ediyorlar. ç erın- nız. n u ;in edersiniz. Pilot direksi- tadırlar. Eğer aya çıkacak uçaklar 
~ b· ..ı kuvvet te • . . .. 

ır tane.ıne: . Adeta nefesiyle kullanır, onun • diinya yüzünde kullanılacak olursa, 
- Aya kadar 380000 kılo~etre ~0~.u ambere parmağını sıkıca bastır- meselA Nevyorktan Parise 2:~ dakika-

~esafe kat0etmeğe mecbur oldugdunu- e 
1 

çek tepetaklak olur. da, Paristen Tokyoya 32 dakikada gi-
~ h· d·· .. d" . ı· diye sor um. sa uça 'b. H ·ı k . ıç Ufunme ınız ~ l da tıpkı insanlar gı ı. an· dilebı ece tır. 

Benimle alay eder aıbi: k"J Eşya a~ anız 0 şekilde dururlar, Profesör Esnault - Pelterieye naza-
- Dünya yüzünde 380000 .

1 
o- gi şekle oyarsfh mu ortadan kalkar. ran 1950 senesi bilhassa bu hadise ile 

!bet b" k t'etmıye- .. vazene me u b" 
re mesafeyi yalnız ız a . mu . k ]eler lüzumsuz ırer damgalanacaktır . 

~~İl. Bize aelinciye kadar nice nıce Masa ve ıs K':~ t üzerinde yazı yazar- --------. --d-.-,-. 
•rıaanıar bu mesafeleri kat'ettiler, de • eşya olur .• agı kalem son har f üze • Maarif binası tamır e ı ıyor 
di k bıraktıgınız ' d d.. "f 1\1 .. d .. 1 ..•.. b" . 

· en l\A·· kkep hokka an o- Maarı u ur ugu ınasının ıç ve 
b V - d durur. ·ıure 1 d . l k 
oen birdenbire hayale daldım. e 11.~ e S 2t saatte kaynar. dış kısım arın a tamırat yapıma ta • 

ll4'sıl oldu bilmem, aözümün önü.nd~ kulme~·:· u raları ayrı bir güzel- dır. Bina güzel bir şekle sokulmak için 

Londra - Kap rekorunu bir erkek tayyarecinin elin d·en 
alan ve Kap - Londra rekorunu da kırmak Üzere dün 

yola çıkan Emi Mollison kimdir? 

Emi Mollison Londn d ın Kapa hareket ederken 
Bir kaç sündenbrri telgraflar lnıiliz Jile evlendi. Bu düiünü bütün Londra hal

kadın tayyareci Emi Molliıon"un Londra- kı .kutluladı. 

Kap •eferinde kazandığ-4 muvaffakiyeti Bunun Üzerine kan koca birlikte uçtu
anlatmaktadırlar. Madam Molli•on dün lar ve Atlas Okyanu•unu geçen ilk karı ko
dönüı ıcferini yapmak ve bir kere daha ca oldular. 
rekor kırmak üzere Kaptan Londraya ha-

Nihayet Emi Mollison bu yılın 3 nisa· 
nında Londra • Kap rekorunu kırmak için 
hareket etti. Maksadı Kapa bu .eferi ya-

reket etmiıtir. 
Henüz 33 yaıında ıtenç bir kadın olan 

Madam Mollison bir kaç sene evvel tek 
baıına Londra • Avuıturalya ıcferini yap· 
mıı ve Deyli Meyil ıtazetesinin koyduiu 
10,000 isterlinlik mükafatı kazanmııtı. O
nu beynelmilel ıima yapan bu ıefer nl-?u, 

pan ve rekor kıran (T ommy Rose den 
daha evv41i varmakb. 

Baılanııç mükemmeldi. Emi Mollİlon 
fena hava ıeraiti iginde dağlan, denizleri 
aımıı, fakat Cezayirdeki Kolomb Beıar-

dan ıreçerlr.en tayyare1i ıakatlanmı§ ve ec
ri dönmcae m ecbur olmuştu. 

Fuat bir ay setmeden yeniden yola 
çıktı ve kendisinden önce bir erkeğin Jm. 
dıiı rekoru lurmaia muvaffak oldu. 

Emi Mollison"un kazandığı muvaffa. 
ki7etler, kendisine yepyeni bir phıiyet ver· 
mittir. 

Emi, Avusturalya Hferini yaptığı za. 
man meçhul, mahçup bir genç kızdı. Fa

kat yaptıiı eeferler ve lr.azandıiı muvaffa-

kiyetlerden ıonra bir kahraman olarak 
meydana çıkmııtır. Busün en lr.ibar, en a· 
riltolr.rat ıosyetcJeri benimıemiı ve bu os-

)'etelerde tahsiyetinin cazibe ve aevimlili· 
iini ıöıtermeğe imkln bulmuıtur. 

Bu ea kibar, en zarif, en tık, m uhitler• 

de, en eon moda ve en mutena ve mükel· 

lef tuvaletlerle, manikürlü tırnaklarla gö· 

rUnen kadın tayyare1ine bindi mi e§sİz ce

ıaret ve hüner ıöstermekte, icabında tay

yareıinin her sakatlıiuıı tamir etmekte, 

Terzilerin kongreleri 
' 

• b 1 d Harıcın manza ·· ·· ·ı b ·ı b kt ~ fekilde b·ır takım ilanlar e ır 1
• M"I larca yıldız. gnzu· haricen yag ı oya ı e oyanaca ır. 

d ].k . e eder. ı yon d 
«Üç saat otuz dokuz dakika ~ a~a ı ıra öniinde el'abi nariy~ şeklın .e 

Çıfcılır, yemeL ve yatak temin edıl~ış- nüzün k rlar Bazım fışekler gı-

Eminin kocası tayyareci Molllıon 
makinesinin üzerine eiilerek yailar içind• 

kendisini bütün dünya tanıdı, Londra ... ı. çalıpnaktadır. 

tl ., l k l h nuzu o şa · l 
t » Y h A k l2 mi yon ı o • ru u b" b" parcaya ayrı ır -. a ut: « nca . bı" patlayarak, ın ır • ~etre ıneaafec:le olan Venüs'ü zıyaret 

Terziler Cemiyeti 14 Mayısta 4 ün
cü Vakıf handa müşterek esnaf büro
su salonunda toplanarak yıllık kon -
grelerini nktedecektir. 

'dinil.)) «Merih aizi ıençleştirirl» Iar. 
b . d" . c!!I mde bul • <ıAya yaklatıyoruzı~. .. .. .. 

d 0ır an için ken ımı o a.ıe . V 
~rn ve sonra gene uyanıverd.~m. e 

hu İ~in ınilnteeibi olan profesor Esna
\ı)t p l . . . tı" • e terıe ye gıt m. 

il frank - Eier bir buçuk m yar 
iarfediliue on bet aene eonra aya var-
~k ll'ltirnldln olur zannediyorum, de
di. 

Ve sözüne fÖy]e devam etti: 
Hareket anında eier bizim uçak 

~llİYede 12 ve satte 40 bin kilometre 
i•trne2:se hiç zahmet edip yola çıkın~ 
l'tıalı. Zira kıea zamanda bizim .. u.~a 
tepetaklak olarak dünyanın yu~une 
tersin . rx. .. 'at 40 bin kılo -

e ıner. 1.4er ıur "b . zı 
metreyi tecavüz eder• cazı eıar 
tlıağlup etmek ihtimali muhakkak~ır. 
Eğer, sür'at cazibeiarz kubv:etınhe 

ın ·· ba k ır te -Usavi olursa, o zaman f a .. .. 
lik b k d"" ya yuzune . e aş gösterir, uça un da 
•nrn k . k.. nin etrafın eıne üzere, ure 
dönrn • ha 1 

ege far. k Iara 
A ya müteveccihen yola çı and 

bq L icap e er. 
2:1 şeyleri tenbih etme& d 

kı=ının kulak ve burunlardan . ışarı 
fırla rnaması hafızanın kaybedılmbe.1• ' · l e ı -'nesi, teneffüsün muntazam ış ey 

======-============ Ay dakikadan dakikaya go7.unuzun 

Türkkuşunda derslere dün başlandı 

d d .. nden itibaren derslere başlanmıştır. Dün bütün muame-
Türkkuşun a u b 2 l ··b fi! ·· ·· d k 

ı d'l 7 erkek 1 kız tale eye numara ı tecru e p <ınorurı e uy-
l . "kma e ı en . .. 
~81 1 

k t hareketleri gösterilnıış talebelere teker teker tecrubeler yap-
ıık ve ana b" . ba .. . 

r im Resmimiz dünkü dersten ır ıntı ı gosterıyor. tarı ıştır. 

kı onu bir hava lr.ahramanı olarak kar11- Madam Mollison bugün lng ilı erenin 
ladı. Şerefine büyük ziyafetler nrildi. en çok iftihar ettiii kadınlarından ':e ha 

Madam Mollison o zaman Miylenen va kahramanalnndan biridir. 
ıa ıaalı nutuklara verdiii cevapta kııaca: 

- Ben İngiltere için çalııtım 1 
Dedi. 

Madam Mollison Avusturalya ıeferin· 
den ıonra 19 3 1 de Londra - Tokyo sefe

rini on günde, 1932 de Londra • Kap se· 
ferini dört ıünde yaptı ve iki rekor kırdı 
ve ayni yıl içinde ta~ yareci Jim Mollison 

Jimnastik provaları 
19 Mayısta yapılacak olan jimnas • 

tik şenlikleri için önümüzdeki per -
şembc günü umumt bir prova daha ya
pılacaktır. Bu son provaya bütün 
mektepler iştirak edeceklerdir. 

Hayatta GOrdDklerimiz 
Kazanınca ağlıgan davacı 

BiT kunduracı ile bir kadın arasında 
para yiizünden bir münakaşa çıkıyor. 

Laf uzuyor. Adam asabileşiyor. Elinde· 
ki çekici kaldırıp kadına atıyor. Fakat 
~ekiç oradan geçen { 1 O) yaşlarında bir 
çocuğa rastgeliyor. Ba,.ını ve kulağını 
ağır surette yaralıyor. 

Çocuk günlerce yatıyor. Şimdi anne· 
si d ava ediyor. 

Doktor raporla rı okundu. Mahkeme, 
suçluyu «6ıı ny hapse ve 115011 li ra ağır 
para cezasına mahkum ett i. 

Bird en bir hıçkırık sesi geldi. Da'lia 
eden çocuk ağlıyo rdu. 

Reis aordu: 

- Niçin ağlıyorıun ya" rum). 

Küçük yüzünde masum b ir üzüntü 

ile ince boynur·ı büktü: 

- Çocukla rı bizim mektepte oku
yo r, dedi. Hapse girerse onlara kim ba
kacak ) H em c 50 11 lirayı nereden bu
lup v ersin ). Kaç defa mektebe defter• 
Aiz geldiler. Muallime: Babamızın pm-a-
81 yoktu, diyorlardı. 

Annesi çocuğu dışarı ı:ıkard ı. 
O, kesik bir sesle : 

- Fakirlerin parasını alıp ta ne ~ 
pacağıd. d iye hala hıçkırıyordu. 

Muauea FAiK 
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Yugoslavya Başbakanı ile Çek Dış 
Bakanının Son Postaya beyanatı 

Müreftede petrol bulundu 

(Baftaralı 1 inci •aylada) 
Artık bu gece hareket ediyoruz. On· 

lar da bu bir haftalık aiır yorgunluktan 
dinlenmek fırsatını bulacaklar. 

Deminden son bir nezaket eseri ola· 
rak, dost ve müttefik devletin muhterem 
Başvekili tarafından, hususi ikametııahına 
hep birden kabul edilmek ıerefincı mazhar 
olduk. 

Uf k fakat zengin bir müzeyi andıran, 
kıymetlı tablolar, antika silahlar, minya
türler, halılarla süslü salonunda bizi etra· 
fına alım Mösyö Stoyadinoviç evveli, Bel
graddaki ikametimizden memnun olup ol
madığımızı. istediğimiz gibi izaz edilip e· 
dilmediğlmiz,i sorduktan .anra, hepimize 
hitaben şu beyanatta bulundu: 

pılarında pişdarlığını eden muazzam bir 
devletin iç ve dıı politikasını omuzlarına 

yüklenmiıı bulunan bu deierli devlet ada
mı için sulhun istikrarı, emniyetin teessüsü 
birer ideal hükmündedir. 

e<Türkiye kuvvetli olursa biz de kendi· 
mizi kuvvetli hissederiz!.» cümlesi, çizgi· 
leriyle yüksek bir azim ve irade kudreti 
ifade eden ağzından çıkarken, sesinde as· 
la ıüphe götürmeyen bir samimiyetin ih- J 

tizazı belli oluyordu. 
Konvansiyonelin hareket saati yaklaıı· 

yordu. Bu büyük dostun yanında daha zİ· 
yade kalmak, kendisini dinlemek, samimi
yetinden inşirah ·bulmak hususundaki ar• 
zumuza rağmen veda etmek mecburiyetin• 
de kaldık. 

Mütebessim çehresiyle bizi sofaya ka· 
ve Yunanistan hariciye nazırlannı BclgraJ- dar teşyi etti. 
da kabul etmekle pek memnun oldum. _ Yine buyurun y Beleradda sizleri gör· 

<ıMeslekdaıılanm Türkiye, Romanya 

Amerikalı Petrol Miltehassislarından 
Her birimizin vaziyetini tavzih ve hak ve mele bizi daima memnun eder .. Mr. Russel 
vazifelerini yazı ile tcsbite vesile olan bu Dilimiz döndüiü kadar, ve herhalde 
konferanstan Balkan Antantı daha kuv· duyduğumuzdan çok az. bir kaç ıükran 

(Baı taralı 1 inci •aylamıztla) 

ve etrafı tahrip edeceğini söylemekte
dirler. vetli çıkmıştır. Bu konferansm hemen a· kelimesi ile aynldık. 

kabinde toplanan Küçük Antant konfc.."lln· 
sı da birincisini ikmal etmiıtir. 

Cenevredeki vaziyeti ve Milletler Ce
miyetinin geçirmekte bulunduğu buhranı 

nazarı dikkate alırsak diyebiliriz ki bura
da Balkan Antantı ve Küçük Antant ile 
ufak mikyasta bir Milletler Cemiyeti öme· 
ği vücuda getirdik. 

0, odasına dönmÜf, mesaisine kaVU§• 
mu§tu. 

Bizi uğurlayan, kendi yakınlanndan, 

gazeteci Mösyö Svetovaki, otomobilleri· 
mize bineceğimiz sırada: 

- Başvekilin daveti aamimidir.. dedi. 
Bilmezsiniz, sizleri görmek, sizinle görüt
mekten ne kadar memnun oldu. 

Akan benzin çok temiz ve saftır. 
Mütehassıslar bu benzinin tayyareler
de kullanılan benzin olduğunu söyle
mektedirler. 

Amerikalı bir mütehassısla birlikte 
çalışan mühendisler petrol arama son

dajı yaparlarken burgu 120 metre de-

ç k D B k ·ı IAk t rinliğe indiği zaman birdenbire burgu· 
muz tecrübe aramızdaki bağları daha zi- e iŞ a am l e mu a nun tepesindeki delikten müthiş taz-
yade sıkla§tırmak mecburiyetini doiur- Bclgrad, (Hususi aurette gönderdiği- yik1e ve gürültü ile çamur fırlamıya 

Hepimizin Cenevrede edinmit olduğu-

muştur: ve şu garibe hadis olmuıtur ki miz muhabirimizden) - Çekoslovakya- başlamıştır. 
Milletler Cemiyetinin buhram Balkan An- nın, Küçük Antantın konferansı münase-

Bu göstermiştir ki zeminde yüksek 
tantını ve Küçük Antant d-wletleri arasın- betiyle buraya eelmiı olan hariciye nazırı· 

d b l k l d
. . . Mösyö Krofta. eünün adamıdır. Mösyö tazyikli ve gür bir petrol membaı var· 

a mevcut ra ıta arı unet en ınnııtır. » d V b 190 d · l'k 
cıKendi kendine ywdun edenea Tan- Beneı Reisicumhurluia intihap edildikten ır. e urgu - metre erm ı te 

rı da sana yardım eden mealinde hir dar- "Sonra, memleketinin bizzat kurmuı oldu· kum tabakasına indiği zaman bu kum 
bı mesel vardır; brriçte aaycı eönnek için ğu dıı siyasayı Mösyö Krofta' dan başka tabakası tazyika tahammül etmediği 
dahilde kuvvetli olmak yani kuvvetli bir kimseye tevdi edcımemiıtir. ve bir menfezede karıştığı için derhal 
rejim ile eyi tedıiz edilınit ve iıw'batı mü- Belgrad Çekoslovak sefiri, dostum nebaana b~lamıştır. 
kemmel bir orduya malı"lı: müttehit 'bir mil- Mösyö Girsa'mn naziki.ne delaletiyle, bu Mühendisler hiç bir yerde, hiç bir 
let olmak gerektir. milhim devlet adamıyla «Son Postan na• sondaj ameliyesinde bu kadar tazyikli 

Bu bakımdan, dahilde inzı'bab ve her mına ıörüımeie muvaffak oldum. Bana petrol madenine tesadüf etmediklerini 

türlü ihtimale karıfl koymağa muktedir dedi ki: söylemişlerdir. Tazyikin kuvveti ma· 
aMemleketinizle olan münasebatımız 

sağlam ııskeri kudretiyle Türkiye Balkan 
devletlerine güzel bir aümune olmaktadır. 
Onun içindir ki Yugoılavyaya lurkiyenin 
hakiki bir ihtiyaç ifade eden Boiazlan 
tahkim etmek arzusunu çok iyi anl•m'f ve 
isteğinize muvafık cevap vennek hususun· 
da bir'an bile tereddüt etmemiftir. Sw da
ha kuvveHi görmekle biz de kendimizi 
kuvvetli hissederiz. 

Yugoslavya, Reisicumbunmu Ata· 
türkle devlet adamlannızm yeni Türkiye
nin ikfisadi, harsi ve aıkert terakki ve İn· 
kiıafı uğrunda sarfettilderi K"•yretleri da· 

İma büyük bir dikkatle takip elmİf ve e· 
decektir. ı> 

Dost ve müttefik devlet Baıvelclli, bu 
aözlcri söylerken, zeki ve keskin bakışla
nnı, uzakta beliren bir aeraba dikmiı, onu 
takip ediyor gibi idi. 

Henüz genç denecek bir yafta, Yugos
lavya gibi, Balkan camiaaının Avrupa ka-

Sigorta 

denin zenginliğini ifade etmektedir. 
fevkalade dostanedir. Biz. rejiminizin te-
rakki ve ıslahat vadiaindeki harikulade Amerikalı mütehassıs çarfamba gü-
inkitafını al!ka ile takip etmekteyiz. Bal· nü dönmek üzere lstanbula gitmiştir. 
kan Antantına dahil bulunmamakla bera· Sondajdan vazgeçilmi§tir. Bir takım 
her, Çekoslovakya, Küçük Antantın bir yeni aletlerin gelmesine intizar edil
uzvu bulunmak itibariyle Türkiye ile ayni mektedir. Bu aletler geldikten sonra 
ideale malik ve ayni politikayı takip et· tertibat alınarak ve yeni tesisat yapı • 
mektedir. Bu ideal ve bu politika iıe umu- larak çalışılmıya başlanacaktır. 
mt sulh ve emniyetin idamesine matuftur. Mütehasııılar tehrimizde 

Ben Hariciye Vekiliniz Tevfik Rüştü Müreftede petrol taharrisi ile mef • 
Arasla evvelce Cenevrede görüşmüıtüm; gul olan Amerikalı mütehaaaıslar Mr. 
fakat burada daha yalondan tanıttık ve Russel ile Mr. Kısh'tır. Her iki müte· 
rünün meseleleri hakkında fikir teati et-
mek fırsatını bulduk. hassıs dün şehrimize gelmi,lerdir. Bu-

Bu fikir teatisi, aramızdaki amal birli- radan, fehrimizde bulunmakta olan 
iini, ıulh davasına hizmet etmek hakkın· petrol araştırma grup reisi Cevat E
daki arzulanmızın müıterek olduiunu bir yüp ile birlikte bugün Ankaraya gide
kere daha göstermİf olduğu gibi, ayrıca ceklerdir. 
toplantılarımızın neticesi de bu hakikatı Mütehassıslardan Mr. Russel Mü -

teyid eylemiıtir.» reftedeki petrol membaları hakkında 
E. Ekrem· Talu 

şirketleri 

şimdiden sarih bir şey söylenemiye -
ceğin, bunun için iki hafta kadar geç· 

mesi lazım geldiğini söylemiştir. 

(Baı taralı 1 İnci •aylamızda) Milli sigorta ıirketine sigortalı olanları de-
Maamafih bizim alchğımız malu

ta göre taharriyatın neticesi çok ümit 

vericidir. Ancak mütehassıslar hü
kümlerini yüzde yüz bir kat'iyete ic:ti
nat ettirmek ve bunun için de sondaj 

ameliyatına daha geniş ,ekilde devam 

etmek istemektedirler. 

Son Fransız gazeteleri, Fransada da vir alması mümkün değildir. Fakat, millt 
lıpkı bizimki gibi bir millt Reaasürans şir- bir ıirket -olması itibariyle Anadolu sigor· 
ketinin kurulacağını haber vermektedirler. ta tirketinin bugünkü noktai nazarı, Tür
Hatta bu hususta bir kanun projesi hazır- kiye Milli sigorta ıirketine sigortalı olıııı
lanmıştır. Milli Reasüranaın F ransada bile )arın zararlarını mümkün mertebe hafif. 
taklit ediliıi de, sigortacılıkta oynadığı !etmektir. Bu maksadı temin etmek içindir 
hayırlı rolün ehemmiyetine bir delildir. ki, Türkiye Millinin bulunduğu handa bir 

Milli Reasürans, tetekkülündenberi: büro açmıştır. 
hayat kısmı sigortalılan için aynlması la- Sıgortalılar, eerek bu büroya, gerek A
zım gelen ihtiyat akçelerini memlekette nadolu sigorta ıirketinin merkezine müra
muhafaz.ayı prensip edinmiı, ve buna mu· caat ederek, İstedikleri bütün malümatı a-
vaffak ta olmu~ur. labilirler. 

Nitekim, bunun neticesi olarak da, 
bugün Milli Reasüransın kasalarında, Fö
niks ve Türkiye Milli sigorta firketlerine 
ait J 10,000 liralık bir rezerve vardır. 

Föniks dö Viyen'in iflasına sebep, faz. 
la iş yapmak hevesinden doğan bir •stik
rarsızlık, ve idaresizliktir. 

Föniks dö Viyen'in, Berliner adında 
bir müdürü vardı ki, iı peJinde oradan 0 • 

raya koşmak yüzünden bütün ömrünü va
conlı kompartımanlannda geçirirdi. 

Föniks dö Viycn'in iflas ettiii. fazla 
it çıkarmak hastalığına müptela olan bu 
zatın dört ay evvel ölüıünden sonra an
laşılmıştır: Çünkü tayin olunan yeni mü· 
dür, hesapları tetkik edince vaziyeti der· 
hal anlamış, ve İşi açığa çıkararak, büyük 

mcs'uliyeti sırtlamaktan kurtulmuştur. 
Anadoh.ı Sigorta Şirketi Sigortalılan 

Devir Alacak Mı? 
Anadolu sigorta ıirketinin. Türkiye 

Vakıa bugün, Türkiye Milli sigorta şir
ketini, düştüğü vaziyetten kurtarmak için 
temaslara giritilmiıtir. Fakat ben, bu te· 
masldrın müsbet bir netice verebileceğine 
kani bulunmamaktayım. 

Akibeti Şüpheli Batka Şirket Yok 
Akibetinden ıüphe edilebilecek başka 

sieorta ıirketi yoktur. Memleketimizdeki 

diier sigorta ıirketlerinin vaziyetleri nor
maldır. Gazetelerde okuduğuma göre, İk· 

tisad Vekaleti lazım relen tetkıkatta bu
lunmaktadır. Ben, çok kafiyetle söyliye· 
bilirim ki, memlekette, Föniks dö Viyen'in 
ve Türkiye Millinin vaziyetlerine dü~ebi
lecek tek sigorta ıirketi yoktur. 

Bu husustan emin olabilirsiniz. 

Memleketimizdeki sigorta kanunları, 

ıirketlerin garanti meselelerini şiddetle na
zarı itibara almaktadırlar. 

Fakat bu kanunlar oldukça eskidir. Bu 
itibarla, kanaatimce, bu hususta bugüne 

daha uyeun mevzuatın konulması zaruri· 

dir. 
Çünkü sigortalıların menfaatlerini da-

ha ziyade korumak maksadiyle kurulabile
cek bir çok mühim esaslar vardu. 

Duyduğuma göre, lktiaad Vekaleti, bu 
hususta, kendi mutahaaaıslarına icap eden 
tetkikatı yaptırmaktadır. 

Vakıa phaan kendim de çalıımaktayım. 
Fakat bittabi benim bu yoldaki rolüm, a· 
likadar olduğum sigorta ıirketleri bakı· 

mındandır. ıı 

Föniks'in Vaziyeti Bize Neye Mal Oldu? 
Föniks dö Viyen'in ifli.aı. bir çok yer

lerde. bizdekinden çok büyük zararlara 
sebebiyet vermiştir. 

Gelen son haberlere göre, Çekoslovak-

yanın Föniks'in iflası yüzünden uğradığı 

zarar 100 milyon Türk lirasıdır. 
Bizdeki zarar ise, azami 350 bin lira 

raddelerinde tahmin edilmektedir. 
Yine haber aldığımıza göre, Milli ReasÜ· 

rans Türkiye Milli sigorta şirketinin ve Fö
niks'in hayat kısmına sigorta edilmiş olan· 
ların mevduatlarının yüzde ellisini temin 
için büttın gayretiyle çalışmaktadır. 

Ma, .. 12 

İtalya Milletler Cemiyetinden çıkıyor 
(Bat taralı 1 inci •aylamıma) 

sının onune eeçmek ve Habeıistanın binlerce senelik istiklali davası ile ltaly ..... 
tehdit etmekte olduğu kollektif emniyet prensipleri uğrunda çalafmağa hayal ...... 
vakfetmek için memleketimizden aynldık. » 

Dedikten sonra zehirli gazın Habeı milletirf iıri,ba ettiğini Mllıa.tmalkıadu-. 

Adisababada neler oluyor ? 
Roma 11 (Hususi) - Faıist yüksek divanının evvelki gün, Habeı yurd

ilha.kma ve İtalya Kralının İmparator olduğuna dair verdiği karar ile Mareıal Badat 
lio'nun fevkalade ve mutlak salahiyetle imparator naibi tayin edilmesine dair v;,.,# 
karar Kral tarafından tasdik edilmiıtir. Bugün Adi:;ababa'da Marepl BadoıJiollll' 
İmparator naibi.iti ilin olunmuı, yann Adisababa'da büyük bir geçit resmi ,.,1 
masana karar verilıniıtir. Mareıal Graziani geçit resminde hazır bulunmak üzen t111' 
yare ile Adisababaya hareket etmiıtir. 

ltalya bayram yapıyor 
Difer taraftaa Ayan Meclisi ayın 16 ın da fevkalade bir İçtimaa davet olun.,,....
Evvelki ıün ven1en kararlar dün ltalyanın ber tarafında 101 top atıımllıl' 

kutlWanmıı ve ber yerde tezahürler yapıl mlflır. 

"ltalya dostsuz kalmamışhr,, 
Joumale d'italia gazeteai evvelki ıün yapılan ilhak merasimi eanasmda A.lıfllll 

ya, Japonya, Macaristan, Avusturya ve Arnavutluk elçilerinin hazar bulu~ 
dan ve ltalya11 tebrik etmelerinden bab ıeden bir bq makalesinde bu denOP"'I 
İtalya,.a ıöıterdilderi samimiyetin cibantümul bir teıiri haiz oldufunu 
sonra Çilinin Milletler Cemiyeti nezdinde ki murabhasınm zecri tedbirleri ilga 
da önayak olmua için talimat aldıjmı kaydetmekte ve eıİtalya, Avrupa, Amerika 
Aayada doıtm kalmamlfbr» demektedir. 

Joumale d'italia makalesinin sonunda aMilletler Cemiyeti ya medeni bir rtllffl 
l•et olan it,atya::ııfı, ywıhat memleketlerin den kaçan esir taciri Rasi.arla berablr 
dutunu cösterecektir» diyor. 

"Habeşistan istiklilı ancak muaharebe ile kurtanlabr 
Londra, 11 (A.A.) - Sir Austen Chamb';İain, Bİnninlham Post Pli.tel 

göndennİf olduiu 'bir mektupta diyor ki: 
Hali hazırda Habetialanın iatiklilini yeni battan temin edecek yeıane ~ 111. 

barebedir. 
Fakat Avrupa böyle bir mücadele ve muharebeye zahir olabilir mi? 
Sabınızlıkla bekleyen ihtiraslara serbest bir yol açacak ve sulh meael..wıa' 

mumi bir bal aaretine baflanmaıı makaadi,.le ,.alanda yapılacak olan müak~ 
ri tam bir akamete uğratacak olan böyle bir harbin sonunda Avrupa ne ıılW _,,., 
ve terait altmda bulunacaktır. 

Avam Kamarsında şayanı dikkat müzakereler 
Londra, 11 (A.A.) - Bugün Avam kamarasında hükdmete Habef 

selesi hakkında bir sürü süal sorulmuştur. Baldvin cevap vermit ve bir 
defa e<bu, Milletler Cemiyetini alakadar eden bir meseledir» demekle 
eylemiştir. 

Bugünkü Habeş hükumetinin kimlerden teşekkül etmekte olduğu 
kındaki suale Baldvin şu cevabı vermiştir: 

«Londrada bilindiğine göre, Habeş hük4meti, Negüsün hareketinden -" 
velkin aynıdır. Habeş dış işleri bakanıMajesteye refakat etmektedir. 
ye bakanı son zamanlarda cephede vefat eylemİftİr. 

işçi partisinden Cock şu suali sormuştur: 
«İtalyanın Habeışistana taarruz etmesinin önüne geçmek için Milletler 

miyeti tarafından yapılan gayretlerin neticesiz kalması üzerine hük 
şarki Akdenizde sulh ve nizamın temini zımnında müşterek bir haıNlll19!1 
geçilmek üzere Türkiyeye, Romanyaya, Yugoslavyaya, Sovyetler 
ne, Yunanistana ve Bulgaristana müracaat niyetinde midlr) 

Baldvin bu ıuale şu cevabı vermiştir: 
«Hük'met, sulhun devam için lüzumu takdirinde Milletler 

diğer azalarıle temasa lıirmcğe daimahazırdır.» 

Habeşlerden bir milyonluk bir ordu 1 
Londra, 11 (Hususi) - Adisababadaki gazete muhabirleri maraşal 

doglionun Habeşlilerden müteşekkil yerli bir ordu teşkiline başladıiud 
ber veriyorlar. Burada anlaş~dığına göre Sinyor Musolininin hedefi 
beş kabilelerinden bir milyonluk bir ordu vücuda getirmek ve bu 

İtalyan zabitlerinin idaresine vermektir. 
Deyli Herald gazetesi bu münasebetle diyor ki: «Maksat bu o 

Afrikada ve Asyada muazzam bir İmparatorluk vücude getirmek ve 

nizi adeta bir İtalyan iÖlü yapmaktır. Bu plan, Musoliniyi lngilteN 

Fransanın menafiiyle çarpışnıağa sevkedecektir. 
ltalya bir taraftan Fransayı şüpheye dünürmemek için teminat 

sada diğer taraftanl ngiltereclen borç para alarak bu parayı lngiltere 

paratorluğu menafiine kuşı kullanmayı istihdaf ediyor. 
ltalya, Amerikadan da para bulmak için çalıfıyor. Erkanıharbiyoler 

talyanın yapacağı ordu ile evvela İnglizi topraklarım iğgal edeceğine 
dirler. 

İtalyan ordusu bir taraftan Kenyaya, bir taraftan Sudana taarnız 
Sudandan sonra sıra Mısıra gelecek, daha sonra Yemen taarrw:a 
cak ve bu suretle Adenin kıymeti düşürülecektir. İtalyanın hükumet 
hafili, Habeşin bir son değil, bir başlangıç olduğunu gizlemiyorlar » 

Son Dakika: 
Cenene 12 (Husmi) - Mıll.,tı;;. Cemiyeti lc:o.;.eyi Habet meselesinin 

resini haziranın 15 tine b....kacaktır. 
Paria ı 2 (Hususi) - Pari Suvar gazetesinin istihbanna göre ltalya 

Mı11etler Cemiyetinden aJnlacak. yahut da Cenevreye muvakkat bir zaman 

kotaj tatbik edecektir. 

·------------~-~-Yeni yolcu tayyareleri 
Devlet Havayolları idaresi için Lon

draya ısmarlanan 3 yolcu tayyaresinin 
teslim alma muamelesi bugünlerde ik
mal edilecektir. 

Tayyareler önümüzdeki ayın başın· 
dan itibaren, Ankara • İstanbul - 1zmir 
hattı üzerinde seferlere başlayacaklar-

dır. 
Bunların idaresi, tayyarelerin inşa

sı esnasında fabrikada staj görmek Ü· 

zere Londraya gitmiş olan pilot ve ma· 

kinistlerimize tevdi edilecektir. 

Bu gençler staj devreleri esnasında 

bir çok muvaffakıyetler göst 
ve herkesin takdirini kazanm 
Bu münasebetle kendilerine ln 
tarafından mükafatlar ve ta 

meler verilmiştir. 
Yeni tayyareler bilha sa, 

benzin sarfiyatı yapmakta olup. 
te vasati 250 kilometre kat'et 

dirler. Bu suretle, Ankara - lst 
lzmir sefelerini kolaylıkla bir 

yapmak imkanı hasıl olacaktır. 
lardan Ankaraya gidip gelme .. 

larak 35 lira alınacaktır. 
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Meşhur lngiliz muharriri f\Iister 
loD POI flDID telrlJrall : 19 ,Welles yazdığı umumi tarihte «ipti-

•• •• • •v• dai insanlar sayı ile meşgul olmağa 
HeykeJ a.~ma ~unu ~ halk dinlcdıgı başladıldarı zaman 12 gibi bazı rakam-

nutukları sureklı, ateşlı alkı~larla kar- Jar türlü t .. ı · · t k . .. . I • k 

, 

Ya:ıan: Ronald Knox r 
lngiltercnin en tanınmıı altı za- sılamıf, en yüksek sesle marflar oku- ları halde ~; ~ ah.sımb.e mku~aıt o ~u . -

bıta romancıaı Margcry Allin6ton, · k r k d it • un ıç ır ta sıme ınusaıt 
Anthony Berklcy, Frccman Vil'8 muş, hey e ın arşısı~ a. :\lap aeını çı- ~)mamasını hayretle karşıladılar. Bu 

D karak yerlere kadar eiilmıf, daha sonra yu··zdcn 1 '> rak d' 1 '' .. be Grolt•, F athcr Ronaltl Knox, o- ekild l - amını sev ı ve '' u -
rotlay Sayer•, Runcll Tlaorndilıc general Almedayı da aynı f c, 8 - ğenmediler.)> diyor. 

ltahramanlan meçhul alh 2;abıta kışlamıştı. h O zamandanberi 13 rakamı sevim-
romanı yazıyor ile lıatillcrin lrcJ~~- Halkı çoşturan ve merası~e eye- sizliğini muhafaza etti. 
ni lnwiltercnin en marul zabıta mu- can veren bir sebep te devlet duşmanla- ] ·3 .. • I w b .. . I 

k · : k w t • un ugursuz ugu ugun ınsan ar 
lettifi <ıGcor6« Corni•lrn c 6ır• ı- rının Garı:bay~ aıt .evı ya maga e - arasında en çok ~ayılan batıl itikatla-
)'orlor. Bunlartlaıt Frceman Vill• şebbüs ettıklerıne aıt fısıltılardı. Hem rın biridir B .. d b' k il 
Grolt• ı'lc Doroty Sayer•'İn c11erleri- bb" G b . 'nde bu . u yuz en ır ço ote er-

bu teşe us am anın ev ıçı .. - de 1 ~i numaralı oda, vapurlarda 1 :J nu-
11~ ~kudunuz. ~ol~• .':1ü/cttİfİ de /i~- lunduğu sırada yapılmış, _te!ebbuste maralı kamara yoktur. Bu batıl itika-
rını anlattı. Şımdı uçuncu muharrır bulunan her kimse yalnız hır ız bırak- d 1 b"l k 1 k 
R ı · b l mııtır 1 l d' ın as mı ı en yo tur s an -ova d Kvox'un c.crı Gf cı • bir tarafa «İntikam a anı\ ıye yaz- d' . . 'J. 

B b . . poli• miilct- mış, ınavya esatırıne göre · 1 yarı ilah u «•er ıtınce 6Cnc • -
lifinin katili na•ıl tayin ettiiini iten- ı l mı,ştı. . . I k " ld v vardı Sonra bunlara Loki namında 
di aizından dinleyccclr•İniz. Bu mntıkam a an» ın hım] 0 

du!unu biri iltihak etti ve bu suretle sayıları 

Yazan: Kadircan Kafls 

......._ h - · f rkaya mensup u un ugunu ( l '') d B L I . . 
. . angı 1 

b h •' e var ı. u oki yarı ilah ar ıçın-
Taddeo fehri tam bir tatil . geç;rı - bilmiyordu. Fakat bu ada"? a ane de insanları betbaht etmeğe uğraşan Bodin ulısı ::,uleyman Paşa on dort,tutan \c kitap karıştıran yumuşak "lie inca 

Yordu. Mağazalar, fabrikalar, hatta. l~- edilerek eski fırkaların hepsıne darbe- bir ilahtı. Bu yüzden ] 3 rakamı uğur- yaşındanberi savaştu savaşa giden, Tuna ellerini kendi ellerinin arasında sıktı: 
~ G ha ın .l kıJılarından Ba,.yera ve Tirol dağlarına, - Kim bilir!.. Kaç. yıldanberi bu bti)-ntalar bonıboı:ıtu. Herkes am . ıç. ]er indiriliyorau. suz sayılmıştır . 

,. k kl d 1 Vistol kenarlarına kadar bütün ülkeleri le 1.. Yapılan tunç heykelin kütad merasımın Bir aralık so 
8 arın uvar <:0rın~: Diğer bir rivayete göre Almanların atının nallarile çiiniyen ve titreten bir as-

de hazır bulunmak üzere büyük mey- HPerşembe akşamı Gamba yakılac~ » Valhallasındaki kahramanlan bekli - kerdi. 

dana kofmUftU. d diye yazılmış, fakat bu .. Yk~zılar. za ıta yen bakirelerin sayısı 1:-J tiir. Bu yüz- Üç oğlunu da kendisi gibi yetittirmek 
" k ı· · k'' ·ı · · t' H umetm yarı ~nıbanın .kendisi hey e ının uşa tarafından sı ınmış ı. . u . den bir çok muharrir1er, 13 rakamını istiyordu. Bunun için henüz sekiz on ya -

- Fakat niçin~ .. 
Genç kadın yaılı gözlerini ııilerek ce' dp 

verdi: 

'eaıninde hazır bulunmayacaktı. Se~- resmi gazetesi bu tehdıtt~n bahsetmı! uğursuz saymışlardır. tında oldukları halde bellerine kılıç tak-

h~ tevazu değildi. Çünkü kendi ş~refıne ise de ertesi g~n hü~umetı~ t~m resmı lsanın Havarilerile yediii son ye • mış, ellerine ok vermİ§, birer azgın ata 

- Seni beğenmiyor o... Geçen gun 
<ıBöylc kız gibi bir oğlan doiurmaktam:;r 
sahiden bir kız vereydin bana 1.. » di~ a 
haykırdı. Halbuki ... hır nutuk söylemekten çekinmıyece. - gazetesi haberı tekzıp etmıştı. mekte Judas on üçüncü misafir ola - bindirmitti. 

~i · k · den hır M · d nra general Almeda 1 h Bunlardan ilk ikisi dilediği gibi olmuş-• nı söylemiş, fa at merasım erasım en so ~ rak temsil edilir ve Judasın saya i a-aü ·· d w • lmuş Bu b')} f)h m kaynagı Gamba»nın . l . w lardı. n once hastalan ıgı şayı 0 
• otomo ı e <1 a • netı do ayısıyle 13 rakamı ugursuz sa-

Küçük Osman annesinin boynuna ı;a 

l'Üıden merası'mde hazır bulunamıya- konagwına doğru hareke.t ettı. Bu ko - yılır. Fakat üçüncüsü onlara benzememişti. 
k d 1 k d b Bir hoca kızı olan ikinci karısından ol:ın taktı. Heykel, akşamleyin saat de uz a uak bir kaç gün evve ıne ahar, nş On üç rakamına ka""'ı hissolunan 

rıldı, öptü ve: 
- Ağlama!.. Artık ağlama!.. 
Dedi. 

ar 1 . · f k et - 'tt" Fakat Gamba urasını . . · rr • . bu çocuk bütün güminü ve hatta gecesini 
:el nıış, Gamba merasıme ı;ş ıra Peskoposa aı 1

• • • nefret umumıdır. F ransada hır zıya - anne babasıle beraber geçiriyor, henüz ba- Jki giin ııonra konakta bir telaı goriıl
dü. Halayıklar ve uşaklar fena haberi S -
leyman Paşaya kadar yetiştirdiler: 

1!1ck Üzere yola çıkan askerlerini se - muhasara etmiş .. ve b~r.ada. yerl~şı~ıştı; fete 13 kişi davet etmemek için azami cak kadar bir yumurcak iken arapça ki -
Liıniarnakla iktifa etmiş, daha sonra Halbuki aynı gun kılıse ıle huk~me dikkat gösterilir. Bütün Avrupa ve taplan ııu gibi okuyordu. 
Jnillete hitaben radyo ile bir kaç söz arasında bir anlaşma imzalanaca ~e Amerikada bu adete riayet edilmekte- Solgun ve beyaz bir çocuktu. 
'Öyle-· t' d ki ayrılık kalkacaktı. Baş Pesl.o- d' Kitaplardan başını kaldırmıyordu. •uış ı. ara a l • ır. 

Sonbahardı akuımları ortalık se - posun hiddet edip an aşmayı k:mzda. : Buna mukabil 7 rakamı hem uğurlu, - Ben alim olacağım! 
o J r- kl d'V O h ide en ısı o• d tın)edig-i irin doktorlar Gambanm ev- ]amaması be en ıgı .~ 'k . k hem uğursuz sayılmaktadr. Akatlar, ıyor u. 

d :s- • J d ·· ·· d wı gecı tırme ~ Süleyman Pa~a iııe hocaları ve hacıları 
en çıkmaması için israr etmış er, o a şahsi bir dava yuz~kn en ah d k' h _ Asuriler ve Babil halkı 7 rakamını mu- bir türlü sevemiyordu. 

0 
dünyay1& boyun 

tadyo ı'le so''z 80··ylemeğe razı olmuştu. istememiş yalnız 1 ametg. ın a .. ı u kaddes tanırlardı . Muhtelif eski mil -
h b k T d ün eğdirmek ve söz geçirebilmek için bir tek 

Camba 'nın kendisi merasimde azır susi mabedden a ~n. a~ız ae. u~ Jetler, yedinci oğlun yedinci torunu • vasıta biliyordu : Kılıç . . . Kılıcını iyi kul-
hulunamadığı için General Almeda büyük kiliseye naldını rıca etmıştı'. nu fevkattabiiye kuvvetler sahibi say- ]anmasını bilen bir el öpülmeğe ve sıkıl -
heykeli açmıştı. Zaten heykeltraş ka- Gamba, ölmüş kimselere e~en:ın:ııyet 'makta idiJer. Yedi rakamının uğur 
clını bulan da oydu. Heykeltraş hayan vermediği için bafpapasın d~leiim ye- getirdiğine inananlar 13 rakamının u
liııiversiteye mensuptu ve bütün mem- rine getirmiş, fakat b~ az~ namına ğursuzluk getirdiğine inananlardan az 
ltltette «ilham kaynağı» ünvanile ta - dikilen mihraba bedel, bır mıhrap ya- değildir. 
llılan Gambanın şahin gagasına ben - pılmasını istemiş ~e ~u ~r~usunu ge - ·~----~-----------
~İYen burnunu, karma karışık k~ş]a - neral Almedaya bı1dırmıştık. ) ~,F,e.w~ • 

· · ve olmez (Ar ası var ,._ 11nı nıuvaffakiyetle çızmış __ o 
hir eser vücuda getirmişti. Bu ba~an _.,.. ·- ı I~ 1 r..ftlNl1'~ 
hu .. . ha an AJmeda dıye l B a D • O ~~1~11 ~,.L, Run merasıme Y . n • 
i .. t. k ... d wi1 ker.dı- L-------------,. ırak etmiş ve mev ıını eg ' • . 

•ini sevdiği adamın san'atını takdır ı~e Bu Akt•mkl Program Dam.ar. hasta_lık_ların. ı teşhis 
.... ') d' 1 i• Magnolıa b h ·•tnasını zevk ı e ın em,.. .. .. IST~aıDUL JÇJD yenı ır CJ az 
l'Urdunun halkını birleştiren ve butu.." CM" .. 

Larcunu ifa eden Gamba için yaptıgı 17: İnkılap dersi, üniversiteden nakil. 
h T . nk tarafından, 18: Scnfo-

eykclin her kes tarafından seve se;e Kemal . e.n"t~\) 19: Haberler, 19, I 5: 
teınaşa olunmasından bahtiyarlık hıs- nik musık\. p(a l"~) 20: Viyolonsel ve 
le H fif mu11a.ı P 115 

' tınişti. . • • a . C mil ve Bayan Gilbert 
d. . o· Metı ut e 

Ccneral Almeda 'nın ken ısı, m pıyan . v 20 30: Stüdyo orkestraları, 
d' Orduya lnselber1ı. • 

mıya liyıktı. Fakat mindere baidat ku -
rup ta kamıı kalemle cuDn:tzı11 keramet 
yumurtladıklarını sanan hocalardan ne ha
yır ge1irmiıl Onlar da bazan lizımmıı am
,na, olmaııa da olurmuı. 

Bu yüzden küçük Osmana rastladıkça: 
- Gene kitap mı kemiriyoraun, yumur

cak 1.. Anandan farkın yok senin de . .. 
Halbukj baban gibi olmalıydın 1 •• 

Der dudak bükerdi. 
Küçük Osman ilmin de insanlar için 

faydah ve lazım olduğunu anlatmak ıçın 
doğrulur, fakat Süleyman Paıa ODU hiç 
dinlemeden yürüyüp giderdi. 

Akın ve savaş olmadığı zaman hemen 
hemen her gün ıehrin büyük meydanında 
cirit ve kılıç oyunlan, ot talimleri, nipn • 
eılık yapılırdı. Süleyman Papnın iki o~lu 
bunlarda hepsinden usta idiler ve babası
nın göğsü gururla kabarıyordu. 

- Osman ortada yok ... 
Süleyman Paşa bu telaşlı insanlara bıt· 

karak güldü: 

- Ne telaş edersiz. Softa olmak iı;in 
kim bilir hangi şehrin hangi medreaesıııe 
gitmiıtirl .. 

* Aradan tam bir yıl geçmİ§ti. 
Mayıs ayının güzel bir günüydü. Şehri ı 

dışarısındaki büyük ve geniş çayırda ~e. • 
liJder yapılıyordu. Akın akın halk kırla .ı 
daiıfıyor, öbek öbek toplanarak eğleni-
yorlar, oyunlar oynuyorlardı. Havayı giı -
zel bir kebap ve pilav kokusu doldurmuf 
~biydi. 

Süleyman Pll§8nın İpek çadırı ça) ırın 
yüksekçe bir noktasına kurulmuştu. Ken -
diai de iki tarafında iki oğlu olduğu halde 
bu çadırın önündeki sedire oturmuştu . 

Davullar ve zurnalar çalmağa başlamıc, 
•İpahiler şen ve oynak Anadolu türküle .. 
rini söyliyerek oyuna dalmıılardı. 

Çok geçmeden harp oyunları da bnş • 
ladı. 

Çoluk, çocuk, kadın ve erkek binleı c e 
kişi çayırın etrafını kuşatmıotı. Dinç ve çc· 
vik sipahiler, bir yıldınm hızile koşan at• 

lar üzerinde bir baştan diğer baoa sanki 
uçuyorlardı. 

En yiğit erler buradaydılar. )arı, nıuhtenem bir asker 1• 21 3o. Son haberler. 
dayanarak bir hükumet yapan ge - Saa~ 22 den sonra Anadol~ .ajan~lının 
llcral .. .. b' • de kendisini Gamba mahsus havadis servıSJ ven e -

Kiiçük O man on altı yaşlarında iken 
bir gün bu oyunları görmek için meydana 
ve babasının ) anına doğru gitti. Sewzce 
seyrediyordu. Süleyman Papya haber ver
diler. Pap onu baştan ayaia kadar •Üz
diı. Katlannı çattı, ağarınıı olan sakal ve 
bıyığını sn azladı: 

Çnyınn ortaSJna keçeden bir adam şekli 
koydular. 

• gunun ırın v h gazetelere 
de, Ve Cambanın hatırlamadıgı ar~- cektir. 
!'.etle birleşmiş buldu, bu bi .. Jeşme ~u- BOKRF.Ş 
~İ.inden memleketı'n ana yasasına baglı t 8. Plak 19,20: Plik, 20.20: Piyano -

· ' ) 20 50: Şarkılar, 21.25: 

Sipahiler onun yanından timşek gibi 
geçerken yalın kılıçlannı sallıyorlar, iki.> e 
bölmek istiyorlardı. 

Fakat yapamıyorlardı. 
ola f 1 G bayı mem- keman sonat arı. • D k) tı ırkalar yıkı mış, am (B rlioz. Fore, vora • 
l k J Al Senfonik konser e 
c etin başına getirmiş, genera • 

23 25
: Orkestra nakli. 

l'tıcda da onun sağ kolu olmuştu. ' PRAG 

- Senin burada işin ne? Ananın yanı
na git! Orası yaraşır sana! .. 

Keçeden adam zedelenmit bir halde fn· 
kat henüz ayııkta duruyordu. 

Süleyman Paşa oğullarına döndü: 
- Ha) di, ne durursunuz~ .. 

Bu memlekette her kes 11öyliyece~İ 17, 10: Dans musikisi, 18,20: Piyano -
•o~ü ancak fısıldadığı için bu çeş~t rkı 18,40 : Muhtelif. 19,25: Hax Rege-
f d • ı 18 ' 1 d Şubertin şarkılarından, Amerikada damar ....... ~lıkları teş-ısıltı1ardan general Alme a nın ."~z : . şarkı arın an, 
.... k rın .. 1 h ı ·f 20 10: Şen armonik mu- his için yeni bir cihaz yapılmıştır. Fo-.,etinden memnun olmadığı ve ı ı~cı 19 45. n u te ı • • -
d ·· J . '. . ·20 30.· Pı"yes, 22: Smetananın eser- tograf makı'ı1e0ı"ne bcnziyen bu cı'h.,,z erecede kalmak istemediği soy enı - sıkısı, • .k. . "' .. 

k 23 15 · Keman muııı ısı. He gözümüzün içindeki kan damarları Yordu. Fakat bı'r kimse de bu iki ada!11 )erinden onserv, A~~VA 
- R-r' muayene olunmakta, ve damar sert1i -•rasında ayrılık çıktığını anlatmaga 

0 
' kı'sı· (Bah, List), 20,41): • "b' A kt d B 'h 

Le B'IAk' AJm - ..ıa 19,20.· rg musı . 
7 

• ğı gı ı araz aranma a ır. u cı az ~ sar- edemı·yordu. ı a ıs eo 2 05 h h "'' ı 45 · Matem neşrıyatı, -· · sayesinde damarların va İm bir arıza-

Dedi. 

Sonra iki tarafında duran iki yakışıklı, 
dinç 'e yeti kin oğlunu kollarile sardı: 

- Haydı ) iğitlcrim, göreyim sizi ... 
Kiiçük O man kızarmıt. sararmış, 8 • 

ğarmış, renkten renge girmiıti. Çekilip gi
derken ııon defa geriye baktı. Biri on se • 
kiz \ e diğeri yirmi yaşında olan iki büyük 
kardeşinin birer al at üstünde meydana fı:
ladıklarını, karşılarına çıkan ııipahileri ko

cyJcelin açıldıgwı gün Gamba'nın mu- Şarkılar, 2 ' .• 22 20: Şiir, 23,45: Şopen k 1 k k 
\' f b' e Poem senfonık. ,J ya uğramasına arşı geme miim ün 

a fakiyetlerini saya saya ıterem - · 
2 30 

olmaktadır. O gün ilk defa olarak sahiden anneııi • 
""'ı'ııtı• musikisi. • k t O . • . . d -• •ıı T l 9 Opera or es raaı, • · - • · • • • • • • · • • ·-· • • • ·~~ • · • • ·- rıın yanına gıttı ve onun izıerine başını . k k refakatile), : k k . 1 d 

valadıklarını gördü. 

Bu nutku buraya nakledere ~. u .~ ' suoAPEŞTE . . . nasebetile eııerlerinden, 23, 30: Hafif mu- oyara sessızce ağa ı. 
Yucuları yormak istemiyoruz. Çunk~ 18: Macar ,arkıları (Çing~~e mu.sıkı~ı siki, 24,45 : Dans. Annesi onu öptü, kucakladı ve avuttu: 
ladyo meraklısı okuyucular bu çe.~nt Radyo salon orkestrası, 2 J : • Studyo ~ıyesı, 13 Mayu Çar,amba - Ağlama 1.. Dertli olan yalnız sen de-
rıutukları her halde bir çok defalar ~m- '22,40: Sibeliuiun eserlerı~den pıya~o İSTANBUL ğilsinl Baban bana da uğramıyor, bana da 
lernişlcrdir. Magnolia yurdunun sıya- •konseri (sonatlar), 23,30: Pıyano - prkı, 1 7: Unh '"rsiteden nakil, inkılap derdi, giılmüyor , '" artık sevmiyor. 

1 k Kemal T engirşenk tarafından, 18: Muhte- Osmanın gözlerinde merak ve heyecan •i eri mikrofonun batına geçti ce mem-
0

23,50: Caz. 
Jc f MOSKOVA lif plaklar, 19 : Haberler, 19, l 5: Plak neş- göruldü: 
• ketin iıalastan önce ne kadar 80:: . • Dinleyicilerin isteklerine RÖre riyatı veya Retransmisyon, 20: Halk mu - - Niçin~ 

Çayın dolduran halk arMında bir alkıcı 
Sesi koptu '\e iki delikanlı biraz Ötede İli 
seyisin tuttuğu halis arap atlarına sıçı a • 
dılar ve hrr biri diğerinden önce vam ak 
için sürdüler. 

Lakin yolun henüz ortasına varmıılar
dı ki halk kalabalığının arasından küçük \ • 
zeyıfça bir ata binmiş olan bir sipahi fır
ladı. Onu kımse tanıyamadı, çünkü ba•ı-
nı hafif '\e geniı bir ııarıkla iyice sarmı , 
yüzünü de gözlerinin hemen altından ba~
lıyarak Örtmüştü. 

- Sipahiliğe özenen bir köylüdür .. 
- Bu atla ve bu kılıkla niçin ortaya çı· 

kar~ 

- Doğnı, ne yapabilir ki~ 
- Maskara da olamaz mı) 
Böyle konuıuyorlardı ve o, dosdoğ u 

keçeden adama saldırırken gülmek için 
hazırlanıyorlardı. 

Lakin şa ılacak bir şey oldu. ~arc olunduğunu anlatır, dahwa .. d ıe.3o. 19 <ıO · Bir 0 .,...ra piyesini nakıl, sikisi (plak), 20,30: Stüdyo caz orkestra- Diye sordu. 
il ,.. k . fa(( ıçın e ~r ,J • r- . 

a astan biri memle etın re L..J d' , y b• 1 dillerle nqriyat. sı, 21: Saray sinemasından nakil, lstanbul Babasının sözleri ve bakışları ona çcık :l'Ü~d"w.. .. dıya nakıeaer ı. 22: a anc k k . 
ugunu uzun uza ba . VİYANA onscrvatuvarı onsen. dokunmu tu. Fakat annesinin sözlerile ba-

. Magnolia ehalisi ise son derece 
9

: 18 15 : Kadfn korosu, 19: Muhtelif, Saat 22 den sonra Anadolu ajansının kışlan onun kalbınde dr.rin yaralar açı _ 1tısanlardır. Bütün dilekler•, her : J 20 30: Karıtık amele korosu, 21, I O: Mııx ı gazetelere mahsus havadis ~ervisi verile • yordu. 

~~hiyette olurea olsun, başlannda ır Re~er ölümünün yirminci yıl dönümü mü- cektir. Genç kadın oğlunun yalnız saz kalem 

Meçhul sipahinin o cılız ve çelimsiz a11 
halis bir arap atı kadar çevikti ve onul" 
sıyırdığı kılıç, keçeden adamı iki parçıt 
yaparak yere sermişti. 

hukumet bulunmasıdır. Gülmek \'e eKlenmek için açılan :ıiız " 
(Lütfen aayfayı çeviriniz) 



tO Sayfa 

" &on Posta ,, nın tefrikası ı 79 Yazan A. R. 

Cemil, Remmallik edecek, Salih ile 
Eminenin yıldızlarına bakacaktı .. 

- Bu adam, bir ~imşektir. Hiç ü -ı - Baskın mümkün değildir. 
mit edilmediği bir zaman, zulmetler - Niçin? .. 
~çinde kızıl bir alev gibi parlar .. Bu a- - Şunun için ki.. Kaleye bir saat 
elam, bir yıldırımdır. Düştüğü yeri der- mesafeden itibaren her tarafta bir ta
hal yakar. Onun zulmünden, Cenabı kım küçük karakol mevkileri vardır. 
Hak cümlemizi muhafaza buyursun ... Bunlar, Üzerlerinden şüpheli bir kuş 
Kalesinde tam kırk dokuz şeyh ve Sey· uçsa.. Yanlarından şüpheli bir keçi 
yidin evladı, rehinedir. Bu zavallı ma-{ geçse, derhal kaleyi haberdar ederler. 
sum yavrular, boyunlarında takılı olan l Cemil, bir kaç dakika sükut etmiş -
zincirlerle onun zindanb~mda inle - ti. Elini, buz gibi terliyen alnında gez
mektedir... İşte ancak bu vasıta ile - dirmitti. 
'dir ki: bir çok kabileleri elinde tutup - O halde.. Geçenlerde bu tarafa 
onların kuvvetlerinden istifade edebil- gönderilen Y anya taburları, bu ada -
mektedir. Biz, onun ismini bile ağzı- ma hiç bir şey yapamaz. 
mıza almaktan çekiniriz. Hatta, onun - Tabii yapamaz ... Nitekim, ya -
için kalbimizden geçecek bir şeyi bile, pamıyacaklarını anladıkları için, bir 
~erhal onun duyacağını zannederiz. türlü kaleye sokulamıyorlar. Buraya, 

Sana da halisane tavsiye ederim, dört beş saat mesafedeki köylerde do
Cemil Efendi.. Sakın bu adamın is - laşıp duruyorlar. 
mini ağzına alma. Cemil, Seyit Tahanın içine bir şüp-

Cemilin vücudu, hafifçe titremişti. he vermek istemedi. Onun için daha 
Bir anda, içine bir korku girmişti. Fa- lakaydane davranarak: 
kat bu korku Nasır Mebh\ıttan değil: - Nasır Mebhuttan niçin bu kadar 
ondan bu kadar yılmış olan bu adam - korktuklarının sebebini şimdi anla -
larm içinde, bir muvaffakiyetsizlik dım ... Bundan fazlasını öğrenmek te 
karşısında kalmak endişesinden iba - üstüme vazife değil.. Şu halde, şimdı 
retti. ben de size bir tavsiyede bulunayım. 

Fakat Cemil, bu endişesini Seyit Siz de, bu adamla hoş geçinmelisiniz. 
~ahaya sezdirmedi. Bilakis, daha saf Seyit Taha, Cemili tasdik etti: 
ve lakayt davranarak suallerine devam - Ona, ne şüphe.. Zaten, biz de 
etti: öyle yapıyoruz. Daima onun yüzüne 

- Garip şey ... Mademki bu adam- gülüyoruz... Mesela.. . Bu hafta için
Clan bu kadar korkuyorsunuz; şu halde de, büyük oğlum sünnet olacak. Bu -
birbirinizle ittifak ederek bu adamın rada bazı eğlenceler yapılacak. Onun 
~zerine hücum etmeli; bu tehlikeli a· için Zlmar kaleaine de davetçi gönder
C:lamın vücudunu ortadan kaldırıver - dik. 
melisiniz?.. Birdenbire Cemilin içi titredi. Kal -

Seyit Taha, biraz daha Cemile eiil- bine büyük bir ümit girdi: 
C:li ve cevap verdi: - Nasır Mebhuta mı) 

- Zımar kalesine hücum edilemez. - Evet. 
- Niçin?.. - Demek ki, o buraya gelecek. 
_ Çünkü öyle bir tarzda yapılmıt- - Ne mümkün .. Hiç o, tenezzül &-

tır ki .. Ona yaklaşmak, onun duvar - der de gelir mi) .. 
farını aşmak mümkün değildir. - Belki adamlarından bir iki kişi 

- Tuhaf şey. gönderir. Bizim için, bu da bir 'eref • 
- Evet ... Evvela, kalenin duvar - tir. 

lan, gayet yüksektir .. Sonra, etrafı ga- Bir if için Seyit TAhA.yı çaiırmaları, 
yet derin bir hendekle çevrilmiştir.. bu bahse hitam vermiftİ. 
Daha sonra ... içinde tam üç yüz adet * 
gayet mahir nwancılardan mürekkep Cemil; &:y~t :.~' gi~tikten . so~ra, 
bir muhafaza kuvveti vardır. uzun saatlerını duşunce ıle geçırmış -

_ Canım, bir baskın... ti. (Arkası var) 

lar açık kalmıştı. 
Süleyman Paşa bağırdı: 
- Kimdir bu yiğit! .. Getirin banal .. 
Sipahiler onu getirmek için koıtular. 

Fakat meçhul sipahi içinden çıktığı kala· 

balığa karıştı ve kayboldu. 
Şimdi ok atıyorlardı. 
Nişan yeri o kadar uzaktı ld nişancıla· 

rın hiç biri oraya yetiıtiremiyorlardı. 
Süleyman Paşa oğullanna döndii: 
- Haydi, göreyim sizi!.. z 
Onlar gitmek için kalktılar. Ukin ayni 

Clakikada deminki meçhul sipahi gene ka
labalığın arasından fırladı. Yayını aerdi. 
okunu attı ve niıan yerinin ötesine düıür-

~ü. 
Sipahi ağası papya sordu: 
- Onu tutup getirelim mi) 
Paıa. yüzünde büyük bir takdirle ce • 

yap verdi: 

- Bırak, gücünü görelim. 

Meçhul ııipahi ıimdi meydanı dolduran 
yüz kadar atlının ortasında kendiıine doi· 
ru fırlayıp gelen ciritlerden güçlükle sakı
nıyor, fakat kendisi de her doirulufUn -
da birisini attan düşürüyordu. 

O küçük ve sıska atın, hazan karnında, 
hazan boynunda, hazan yanlarında veya 

• ııağrısında görülüyor; sağından, solundan, 
üstünden geçen ciritleri birer el sallayışile 
havada yakalıyordu. Bir aralık kalabalıiın 
arasından fırladı ve kenara çıktı. Sonra de· 
minden~eri topladığı ciritleri sipahilerin t•· 
kaklarına, omuzlarına veya atlarının sağ

rılarına vurrnağa başladı. Şurada üç dört 
sipahi birbirinin ardından yıkılıyor, ötede 
iki at can acısile şaha kalkarak üstlerin -
dekileri yere yuvarlıyordu. 

Meydan gittikçe boşalıyor ·ve ortada 
yalnız meçhul sipahi kalıyordu. Şimdi her
kes onu alkışlıyordu. 

O. her dakika bir veya iki kişiyi yere 
eerdikçe, yahut meydandan dışarı attıkça: 

1 

- Yaıal.. 
Sesleri birer uiultu halinde duyuluyor

du. 
Süleyman Paıa da bu çalımıız atlının 

ustafıklarıri sonsuz bir takdlrlo ııeyredi

yordu. Hayatında bu kadar iyi eilendiğini 
hiç hatırlıyamıyor, inııanın aörünüıe baka
rak bu kadar aldanabileceğini bir türlü ka
fasına sığdıramıyordu. 

Buna rağmen oiuUanna bakb. Boıa· 
lan meydanı göıterdi. 

İki delikanlı ileriye atıldılar. 
Fakat meçhul ıipahi olduiu yerde dur

du. Elini ilci delikanlıya dofru kaldırarak: 
- Durun!.. 
Dedi. Sonra Süleyman Papnın önüne 

yürüdü: 
- Karııma baıkalarını çıkannr Bun -

larla dövüımek istemem. Belki elimden 
bir kaza çıkarı 

- Zararı yok. Seni suçlu aaymam 1 
- Olsun 1.. Dövüıemem. 
- Korkuyor musun) 
- Hayır! Fakat .. Doiru deiill •• 
Süleyman Pata iki oiluna bakarak au

rurla cevap verdi: 
- Anlaşıldı, onlarla baı edemiyecek

ıin 1 Haydi seni bağışlıyorum. Dile benden 
ne dilerain 1 

- Yalnız bir ıey dileyorum: Sana layık 
bir oğul olduğumu kabul eti 

Süleyman Paşanın dili tutulmuı ve baka 
kalmııtı. 

Çünkü meçhul ıipahi yüzünün örtüsünü 
açmış, kendisini göstermiıti. 

* Süleyman Paşa o gece ikinci karısını 

kollarının arasına alırken hayatının en bü
yük sevinç ve gururile ıöyle diyordu: 

- Zaten biliyor ve bir tilrlü inanamı -
yordum. Neredeyse benim oğlum olduğun· 
dan şüphelenecektim 1.. 

Sonbaharını yaııyan annenin yüzünü de 
bir bahar rengi bürümüttü. 

SON POSTA 

Biga İcra memurluiundan: 

Bigada Şükrü kar111 Fatınaya 90 lira 
ve masraf borcu Biganın Çakırla kö -
yünden Hüseyin oilu Mehmedin tapu
nun 24/3/936 tarih ve 90/8 Nosunda 
kayıtlı Gazi Kemal Pata mahallesinde 
Saaı müezzin Ahmet hanesi solu hafız 
Hayrı arsası arkası atçı Kamil çavu~un 
hanesi bahçesi önü yol ile mahdut 13 
metre genitliiinde dokuz metre enli • 
fiğinde bir arsanın tamamı açık arttır
ma ile satılmasına karar verilerek 15/ 
6/936 Pazartesi l'ilnü saat 14 Je Biga 
icra dairesinde satılacaktır satıı bedeli 
yüzde yetmit betini bulmazsa satıf on 
be,t gün daha temdid 30/6/936 salı 
günü ayni saatta en fazla arttarana satı

lacaktır satııta icra iflas kanunun 123 
den 137 inci maddeye kadar nazara alı
nır salıt pe§İn para iledir. Satıttan mü
tevellit bilumum masarif ve Ücreti del
laliye müıteriye aittir. Lüzumunda icra 
memuru teminat isteyebilir bu suretle 
talip olanların kıymetinin 100 de yedi 
buçuk pey akçaları ile Biga icra daire· 
sine ve dellal Yusufa müracaat etme -
leri ilan olunur. 

do~~~l~L ~~.'!E~u~t~~ b= 
onikler, meıod yeşaİr ihtiyaçlarınızı 
!ŞEHiR: Ahenk mucidi S. Suattan 

'z iıteyiuiz. 

Mayıs iZ 

YUSUF İZZEDDİN-1 
Eski 

•• 
Oldü mü, ö!dürüldü mü? 

Osmanlı Veliahtı katledilmiştir 
Yazan : Ziya Şakir 

- 14 - Jcalanması, saltanat hanedanı arasın -
Bu meselede Rafet Bey ne gibi bir da bir emniyetsizlik husule aetireceği 

netice elde etmiştir?.. Bunu bilmiyo • düşünülerek Cemal Paşanın ihbarı aü
ruz ... Fakat o aralık Adanada vali o - kut ile geçi§tirilmişti .. Ancak fU var 
lan Cemal Bey; Hindistan ve Mısırı ki; diğer bir takım sebep ve mülAhe
dolaşarak, Adana Ermeni kitalinin Ü - zalara intizam eden bu ihbar üzerine, 
zerine mahallinde tetkikata gelen bir hanedanı saltanatı daha yakından 
Amerikalı gazete muhbiri ile mülakat kontrol edebilmek için cemiyetin genç 
etmiş; ve bu muhbir, Cemal Paşaya ve mümtaz bir kaç zatını (damatlık) 
- aşağı, yukarı - şu sözleri söylemişti: la hanedan arasına sokmıya aiz}ice ka· 

- Görüyorum ki; Adana ki tali, rar verilmişti. 
mevzii bir şeydir. Bunun önüne geçi - Hind ve Mısır gazetelerinin nqrl -
lebilir. Fakat sizi daha büyük bir teh - yatında en ziyade nazan dikkati cel • 
like tehdit ediyor. O da, yakında bazı beden nokta; (bu prensin de tıpkı po-
Osmanlı prensleri tarafından halife a- deri gibi dimağan malQl olup, bu iti
leyhine bir kıyam hazırlanması ve bu bar ile bir müddet sonra pederi sibi in
yüzden de bütün memleketinizde da - tihar etmesi) nin çok mümkihı v• 
hili bir harp başlamasıdır ... Hindistan muhtemel gösterilmesi idi. Aradan beti 
ve Mısır gazeteleri, bu tehlikeyi haber sene geçtikten sonra, bu ihtimalin ta
alm111lardır. Hilafet makamına, Vah - hakkuk etmesi ne kadar garip İM; o ta-1 
deddin isminde bir prensin layık oldu- rihe kadar sönük ve silik bir ,.haiyete 

tsnanhul Asliye Altıncı Hukuk F k · ı 
g·u iddiasında bulunmaktadırlar. a at malik olan Vahdeddin Efondbıin bul dairesiuden : 
gazeteler, aksi tesir yapmaktan ve ya· H' d M t l rm' i L-ın' m' Mahkememizden verilmiş olup ga- ın ve ısır gaze e e - muı 

zetenizin 2·5-U36 tarihinde nnn edilmiş hut vaktinden evvel isim ıöyliyerek 0 mektum kalması şartile • mqpl ede
olan hOlllsai lıOkllmde: (evleneme- ismin sahibini tehlikeye koymaktan iç- cek bir fahıs halini almaıı; bu ifin iç' 
mesine ) yazılacnk yerde sehven (ev - tinap ediyorlar şimdilik sadece hila - yüzünü bilenlere pek garip plmi9ti ... , 
lenınesine) yazılmıştır. DU.zeltilmesi fet makamında bir tasfiye lüzumuna 'Fakat şunu da ilave etmek lhımdır ldı.1 

için yazıdır. dair neşriyatta bulunuyorlar. hayal nazarile bakılan bu meeele, C. .., 
Demişti. mal Paşanın dimağından bqb blr' 

Dllzeıtme: - 6-5-36 tarihli nUsha· 
mızda çıkan Çorlu asliye hukuk mah
kemesine ait nanda nam tarihi 14-5-935 
olacuk iken yanlışlıkla 14-5·936 yazıl
mıştır. düzeltiriz. 

Gayıp : - Eminönü MalmtıdtlrlU

ğünden verilmiş olan 935-326 numaralı 
üç aylık maaş cüzdanımı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü. yoktur. 

(626) Zeynep Leman 

Doktor tt.flz Ce111•I 
Dahiliye · aütehauı11 

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

Cemal Paşa Amerikalı razetecinin yerde, o kadar kuvvetli bir teeir lıueu
bu sözlerine çok ehemmiyet vermif; le getirmemişti. Çünkü; bir kaç kere 
{zata mahsus) bir şifre ile derhal {da- Cemal PBıŞanın bu meseleyi pek ~ 
hiliye nazırı Talat Bey) e bildirerek rem dostlarına söylemesinden be.tka. 
(bu bapta esaslı tahkikata girişilerek, diğer zevatın şurada vo burada bayi• 
muhtemel bir tehlikenin önüne geçil- bir şeyden bahsettikleri i9itilmemı,ti. 
mesi ) ni tavsiye eylemişti. k b" · ..ı..ı ...... 

F ka l k h .. k... t (d h'I... h 2 - Aradan, ısa ır müuu. seç " a t •o ara ı u ume a ı ı a - , . •.J• 

l h ... d. ) ·1 k d 1 tikten sonra, tuhaf bır haolM c:ıereyan va ve a ısat ı e o a ar meşgu ve . I .. h. bir ..ı_~L 
b l b . h ld 'd' k". h. b" etmış; stanbulda mu ım uaw&O .. 

una mış ır a e ı ı ı' - ıç ır e- d h beb' t _,.,..: 
.. . O l h unun zu uruna se ıye Y-_,. .... 

ner)lye malık olmıyan amanı fC za- V L' dan ·L__ • '?:=+.,_.. 
l . d b.. l b' h k . h a~ a, tun 1111Uettl ı - umpa'""!'T 

de erın en, oy e ır arc otın zu u - k' (H ) k k l bod 
runa ihtimal verilmediği için- bu mese- ta 1

1 
asa~plaşa. k ara 0 unln~ı._ __ L .. 

.. f la h · rum arı temız enır en, met Pli' man• 
leye de luzumundan az c emmıyet f .. d b' • kafu 1.-uı.: bar 
verilmemiş .. Hatta bu meselenin kur - laza ıçın e Vır ıbnaakn f k:-~-ya 
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---------------------------------------------------------. lstanbul Vakıflar DlrektörlUğU lllnları 

Değeri 
Lira K. 
300 76 

2877 50 

1139 40 

Pey Parasi 
Lira K. 

22 65 

215 80 

85 50 

Kadirga 

BabıAli 

Şehsuvarbey Mahalle.Dıde Bostan 
So. da 15/17 No. lu ve 326 metre 
terbiindeki arsanın tamamı. 549~ 
Nallı Mescit mahalleaiııde Acı 
musluk sokağında 247,50 metre 
murabbaı sahasında bulunan lb-
rahimpaşa camii arsaamın 7 J ,40 
metre murabbaı kısmı üzerine 
mebni kadro harici cami ile be
raber tamamı. 249 

Kara gümrük Hırkaişerif' de Eski Ali pqa cad-
desinde 21 No. lu 159 metro apar
di muslahiddin namı diier Tahta 
minare Mescidi ve mlftemilAh. 
(1127) 

Yukarda yazılı Mallar sahlmak üzere on beş gün mUddetle açık 
arttırmaya çıkanlmıftır. ihalesi 20/5/936 Çarşamba giinU aaat 15 de 
Komisyonda yapılacaktır. lateklilerin Çenberlitaşta Vakıflar Bqmn
dürlüğü MahlôlAt kalemine gelmeleri. (2410) 

Değeri 
Lira K. 
4171 10 

it * 
Satılık arsa: 
Beyazıdın en 
Şerefli yerinde 

Pey paraı11 
Lira K. 

• 

312 85 Bayezid Tavaşantaşı mahallesinde Dibekli camii 
sokağında Tramvay caddesinde yanm dakikalık 
mesafede ve köşebaşında eski (6) , . yeni ( 8-J O ) 
~o. lu ve 286, 28 metre murabbamc:laki arsanın 
tamamına istekli çıkmadıhından açık arttırması 
19/5/936 Salı günü saat onbeşte komiayonda ya
pılacaktır. isteklilerin Çenberlitaşta lstanbul Va
kıflar Başmüdürlüiü Mahlôlit kalemine eelmeleri. 

•2561,, 

çıkar çıkmaz: 
- Hah, işte. . . Şehidi lıOrriyet. Ml'°" 

hat Pcwcının başı ... Abdülhamit. Mltha• 
Paşayı Taif zindanında boidmduktan' 
sonra onun boğulduğuna lnanmamıf. 
Gözü ile görmek ve öldUrüldQh• bt 
naat getirmek için kafaımı kıwdııııif. 
lstanbula getirtmiş. Bunu a&GP tı 
emin olduktan sonra, denize atmalİ 
için Hacı Hasan Paşaya tallm ebnİf. 
Fakat Hacı Hasan Paşa da her nasıı.. 
bunu unutarak bir köşeye ab~. 

İstanbul dedikodu ~inde çalbnmıtı 
Abdülhamide ağızlar doluıu kilfürle~ 
yağdırılmıştı. Hatta şurada bUrada ha ... 
zı kimseler : 

- Bu katil herif niçin mahire.meye 
verilmiyor?. Niçin 16 ıncı L8i slbi ka· 
fası kesilmiyor) 

Diye bağırıp çağırılmı9b. 

Tam bu heyecan araıında (Batbal
yan) isminde bir dişçi müddeiamumi-
ye müracaat etm~: 

- Hele şu kafayı bir de t.. ıöre
yim. 

Demif ... Ve daha mahfazayı uzak ' 
tan görür görmez: 
-Tanıdım, efendimı tanac:lım ... Bu 

baş benimdir. Ben bunu vak.tile te9rih· 
haneden almıttım. Müşterilere caka 
olsun diye, camekanımda tethir edi • 
yordum. ~ sene evvel ıiyut bir me· 

seleden dolayı muayenehanem basıl • 
dı. Yazıhanemdeki bütün evrak bir çu• 
vala dolduruldu. O arada, bu haf ta 
kaybolmuştu. Demek ki, onu da al • 
mış, buraya getirmişler ... Çene kemik
lerindeki altın rabıtalara bakın. Oo 
ları ben kendi elimle yapmıftıUL 

Sözlerini ilave etmişti. 

Toplanan bir heyet, b~ı tekrar mua· 
yen eden geçirmiş; tabii bir insan ka • 
fası üzerinde böyle altın işlemeler o~ 
mıyacağına karar vermiş; bu kafa is 
keleti de sahibine iade edilmifti .. 

(Arkaa yar) 
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Yirmi Birinci Tertip 
Tayyare Piyangosu . 

8iri~ci keşide bugün bitti, kazanan 
numaraları bildiriyoruz: 

10 bin lira ,/ 

25 bin lira 
16708 29121 i 

1 

/ 

I 

Sonu ( 21 ) rakamı ile biten bOtnn 
numaralar Ylrmltn lira Amorti 
aJacı:ıklard ır. 

1000 lira kazananlar 
18959 67S4 

SOO lira kazananlar 
28112 21415 124 4101 26534 
12472 4552 18995 5991 11268 

l1445 20923 13278 21806 18145 
' 3610 • 4301 

3o lira kazananlar 
8853 20843 12808 28003 20249 

22480 6224 4693 6177 
1479 26146 16353 764e 
3549 3774 3815 26102 

16682 13697 25734 18849 
20166 17026 9494 22369 

20661 
25804 
22520 

386 28377 

150 lira 

7282 13756 2473 
3373 13301 20538 

19152 7713 6586 
19418 13185 1529 
19689 27026 7951 

kazananlar 28006 1996
6 1:::~ 6322 20673 &45 

14395 107741 
24327 13537 
2589& 19962 
18494 16714 

23578 25531 
13678 5870 
3028 8902 

22oas 24696 
13510 26693 
l'7299 26105 
1s.t2s 14174 

11165 
607 

18267 
21544 
24222 
29579 

2013 
5593 
5314 
9957 

18922 
19142 

29679 21031 29799 
12600 8731 24666 12357 

112 2292 8216 2009 
29900 28856 23704 7295 
19983 3182 28667 23934 
29304 22295 25513 29577 

100 lira kazananlar 
2277 11985 15933 
5840 3920 18634 
3129 20575 3450 

6602 10293 
11943 29924 
17013 6399 

3813 9301 
578 10906 

17053 15156 
539 . 16038 

26047 1703 9242 
16679 5564 5954 22855 16273 
29031 8497 8683 23022 13931 

111~- 29329 28203 
18335 19993 -

ı 1284 1708 23794 17556 7717 
1219 29081 22545 1728 16315 

l3829 7882 10725 26947 18113 
3256 6569 19697 20023 29715 

l0&o3 707 21241 6403 25072 

S776 10533 28337 16813 14750 s7o3 

a7606 12oa2 29559 4093 16835 9946 

Raa71 12998 11942 24429 24554 3545 
-.., 28777 17566 23925 1604 

25275 !186& 21574 22771 
6031 11197 2002 11846 
2976 6306 14643 515 

24359 2050 469 18664 
3262 3819 9219 12371 

14543 17761 22465 23141 114 5770 14791 18127 8640 6046 
128o1 14611 21170 960 10931 24491 

104o 14461 29019 20971 
873 6670 3027 23649 

20452 26407 29001 24787 

2954ı 5695 15702 24958 
14056 12657 5957 20035 

So lira kazananlar 3554 
1'&38 12710 5454 8538 18839 28053 
21aı, 467& 8235 21182 658 5295 
ı l} 2961"' 1-1• 28933 4120 19955 15966 25306 g .,., 

18786 895 18755 
583 29277 27023 

1)941 22546 4752 14482 26110 419 25933 
aaaao - 17204 4540 4695 13212 8074 26837 

33 19899 13946 22864 ~8001 
1 367 15459 12838 12940 246 13947 111!A.A9 9788 361& 10142 
,,.,1 28015 29663 19189 14904 7688 '1\rS 

1'4sı 5365 11s1 4611 -----,-
~114 4560 28376 5797 29802 --· - .. .... Mu.kit•• 

19327 19243 7084 15972 1296 kü 20 bin liralık ınükifat 
lQ"tn 2912 En ıon çe en ·· lira o· 

'"03 20178 23382 1766 k k numara arasında beter JUZ 
agsaa 6266 25571 13858 19715 ıu ır d'J · · ll 5340 ]arak taksim e ı mııtır. 

e1s 21111 12911 26402 26610 6063 
lS&oı 21178 29986 21133 3855 9387 18441 2912: 9862 5303 
.... 12 6861 1457 

83 13660 1113 11191 193&0 
ıt.. 13275 9349 17574 55 'llQ17 20535 22385 7778 155 
&saa 26827 21651 20557 22259 24340 18149 29860 

1, 45 "'~"'· 18107 291 28677 246 l.Jv- 28858 13799 a, us90 5319 
827 12411 13304 1319 77 27954 1199 13822 

28543 5457 29024 19331 120 23889 25829 28675 
20659 16977 10692 -·----

199 29268 13285 _ ..... ...-.... ... ~ ....... -

:!!s~ 2:! Kartalda cinayet 
8311 28799 29013 8946 13880 
~O&ss 23400 2389 29870 26339 e· Şamandıra kahve-
21335 12118 9622 23047 9324 ır avcı . ··ıd·· d"" 
10oso 

2970 26041 1ss2 11312 cjsinı o ur u 
9390 22595 4497 20400 712 Şa andıra nahiyesinde kahveci ~us~~fa 

~.. 11403 . m dl b' ' tarafından av tüfegıle ol • 
~839 10924 20526 27416 Kerım a ı ırı ah · · 
~999Q 29659 11759 4294 19062 d " ") ü•tür. Hadisenin sebebi k vecının 
~ 84 uru m .. . . · du 
2910 6901 10877 11049 148 "f ~· · üşterilerinin 1el&metı ıçın • 
~ 11948 5992 av tu egın:_ ~ternesi. avcı Kerimin de bu • 9130 18203 8749 vara asma .. 19 

~2004 7267 15378 17253 25281 itiraz etmesi ve bu yüzden y~~~. y~~-
2 3566 na 1 ·d· Kahvecıyı oldu • 
'1110 24977 5686 14808 0~a kavga etme erı ır. k 
6 5011 r 1 K . . darmalar tarafından ya a • 

308 21389 125 21940 ren erım 1an 
24015 3473 27842 25144 13247 lanmıı~tır:· ------~-

• '121e 8886 1 ııss 8498 10412 1 acll gı 
166ıs 15873 2so11 17463 1s5s DenizyoUarmm ısmar ay a 
243ao 4550 23609 16929 9539 vapurlar 

28so 9450 29813 · · t alaca-12128 18427 . il idaresının sa ın 
3242 25442 l)enız)'O arı . 8209 29865 I "t müzakereler netıce • ı 

12s2a 24230 11897 13615 21536 ğı vapur ara aı. 1 

21579 17647 26247 17927 ~~:!: ı )enD~~k d:z~:~~ mümessili .şehrimize 1 

RADIUM Traş Bıçağı alıp ve satan büyük ve 
ktlçük ttlccarların nazarı dikkatine : 

RADIUM traı bıçaklarının markaıı ve zarfları üzerindeki elvan 
ve eıkali münhaııran tlcarethanemizin mali ıarlhidir. Böyle ol
du§u halde Avrupada yapılıp Türkiyeye gizli olarak ithal edilmiı 
RADIUM markalı bıçakların piyaıaya ıürülmekte olduğunu haber 
alıyoruz. MAHKEME KARARLARILE TOrkiyede bu markanın 
tasa~ruf hakkı ticarethanemize haıren tahıiı edllmiı ve baıka 
müessesenin bu markayı istimali HÜKMEN MEMNU bulunmuı 
oldu§'undan böyle mukallet markalı bıçaklan alan ve piyaıaya 
aatmağa delalet eden tacirlerin vaziyeti bilmeleri ve bu hareket· 
lerinin kanunen bir auç teıkil edecefinl düıünerek ticarethaneml
zi izrar edecek harekette bulunmamalarını, akai takdirde aleyh
leri :e vaki olacak· ıikiyetlerimizin netaicine katlanmak ıarure

tinde kalmıı olacaklarını ilin ediyoruz. 

Radi um Limbası Ticarethanesi 
Okçumusa 

( 
ı 
1 

' 

Üsküdar Hukuk HakimliA'fnden : 
Mehmet Haşim vekill avukat s~ 

niyüddin tarafından Suzan ile bOyük 
çamlıcada sabık hanedandan sakit 
merhum Yusuf tzzettinin bahçe için· 
deki köşkünde mukim ve merhumun 
ikinci karısı Emine Nazik F.c:la aleyh· 
lerine açılan iptal davası 11zerine 
mOddeaaleyblerden Emine Nazik 
Edanın mübaşir meşruhatına göre 
10 ay evvel Mısıra gidip oradaki 
ikametgahı da meçhul bulunduğu 
anlaşılarak mQddeiye vekilinin tale
bile ilanen tebligat icrasına karar 
verilmekle mezburenin. işbu davaya 
karşı tarihi il4ııdan ıtıbaren 20 gün 
zarfında cevap vermesi ve tayin edi-
len 3-6-936 tarihine mDsadif Çarşamba 
günü saat 14 de ~sknd_ar Hukuk 
mahkemesine gelmesı iç~n yazılan 
davetiye ile arzıhal sureti mahkeme 
divanhanesine asıldığı gibi keyfiyet 
aynca gazete ile de nan olunur. 

(2~900) 

. 
caddeıi No. 10·4 • 106, Telefon: 42878 

NEDiN ' BAZİ &İNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 

100.000 FIA• WAllYOI 

Me9hur bir slnem•cı; 
Bugün Hollvud'd• 
yalnız kllslk gUzelllk 

kifayet etmiyor. 
diyor ve uave edıyor: «Zamanımızda 

sinema stndyolarında klAsik güzellik 
günde 8 dolar ve zeka 100 dolar kıy
mettedir. Güzel yüzler ise, zekAdan 
ve ıençleşmiş bir tenden daha fazla, 
1000 dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerinin yakıcı ve kuv
vetli proiektörlerl altında çalışırken, 

onlann yüzlerini çabuk soldurarak 
sertleştiren ve buruşturan bu projek
törlerdir. Bir çok yıldızlar, yüzlerini 
düzeltmek ve gUzelleştitmek için gü
zellik müesseselerinde bOtnn servetle
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugün .. 
Her yıldiz , kendi kendine tevessOl ede
ceği basit bi tedbir sayesinde ciltleri-

nin taravetini vikaye edebilirler. Vi
yana Oniversitesi profesörQ doktor 
Stesi tarafından keşif ve genç hay· 
vanlardan istihsal edilen cıldi beslevi· 
el ve gençleştirici Biocel cevheri şi'uı
di pembe rengindeki Tokalon kremin
de mevcuttur. Gece yatmazdan evyel 
kullanıldıkta, siz uyurken cildinizi 

besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

ve çizgllar silinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş genç 
leşmeğe muvaffak olabilir. Gündüzle· 
rl ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka
lon kremi kullanıldıkta bütün siyah 
benleri giderir, ve açık mesarnab k~pa
br ve cildi beyazlatıp gençleştirir. 

Istanbul mıntakası Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

Bakırköy kazası mmtakaaı dahilinde kiin olup aahip)erinin ika
metgAhı meçhul olan binaların mevki ve evsafı ile umumi bina tah-
ririnde takdir edilen gayn safi iratları ve vergi miktarlan aşağıda 
gösterilmiştir. 

M~zkii! gayn safi iratlara yarından itibaren on beş gün zarfında 
(resmı tatil gilnleri h~.ıiç) itiraz olunabileceği bina vergisi nizamname-
sinin 29 ncu maddesi delileti ile hukuk usul mahakemeleri kanununun 
141, 142 nci maddeleri mucibince ilan olunur. "2545,, 

Kazası 
Mahalle ve Iradı Nia- Vergiai 

kayü Sokağı No. Lira K. beti Lira K. Sahibi 

------------------~-------------------------------Bakırköy Sakızağaci Ta,han 120 96 VO 12 9 22 Osman 

• Nuri 

" 
Umraniye Dört kar- 15 120 00 11 52 Zeron 

deşler i7 

" 
Maltepe Çırpıcı 9 72 00 6 Yl Hasanve 

" 
perakendesi Hüeyin 

" " " 10 60 
Hayrettin 2325 ı 1083 3088 21091 un I "d i ııe temas· ı 

12720 12861 2115 1885 13398 gelerek Denizyol arı ı ar~s. : . . 
10981 16267 8310 b l ve tekliflerını bıldırmış - l 9094 5382 )ara a~ anıış • Saçııtrın köklerıni kuvvt'l endirir. 

26316 J .. )ökOlı11 "'sine mani olur. KepekJerı 

:ı 
15 711 Mehmet 

" " " 
11 18 1 37 " - - -----, 

287 17157 11064 17056 t' . . .:; 7
369 

ırŞimdiye kadar 3 fabrika miıme~sı - i zıtle ede r. NeşvUnDmasını kolay-

- · •.. ·• ·~ · · · · tlarımıza tamamen u} gun I a~tınır lk hıtyat k~bilıyelini _ arttı- Mart 936 tarihindeıiberi 14 'kuruş .". (l para Baz fı"yat t"ızerı·nden h ·- ·~ · ' - · ' · · · · · ·- · · "f tf linin şar rır. UUif rayiluılı hır saç eksırı d ı r. 
iki Portekiz nazırı ist1 a e 1 kl'fler yaptığı anlaşılmıştır. E ı muamele gören Kaıfiça tabir edilen Demir çı·viler ilan tarihı'nd•n 

b k te ı 1 k 1 sen ce· lnglllz Kan~u" ezene• " 
Lizbon 12 (AA) - Harbiye 

8 anı Bugünlerde ge ece 0 an Be\,'O"lu _ lstanhul... itibaren 13 kuruş yırmı para olarak tesbit eclildi~i alakadarlara 
c . ' f · tir Baş· d tk'k edildikten sonra, va- • 6 b 1 · ·ı· ( ı;. .:8) eneral Passose Soussa ıs t ı a etmış · • vaplar a te 1 J '-._ ___________ _,, i oırı ır. '--"' 
bakan şimdilik harbiye bakanhiın• veka- purlar ısmarlanacaktır • ' 
let eylemektedir. ! 

Vekaletinden: iktisat 



1-z. ~yra SON !'OST A 

Hastalık ölüm ve pislik geti
ren fareleri öldürünüz 

4!. 
~~;aa.:::=:=::~~~ 

Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevf Fareleri, 
Sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idlr. Fareler kokmaz 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir 
gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 

40 kuruştur. Hasan Deposu: İST ANBUL, BEYOGLU, ANKARA. 

L<UPONLU · VADELi • MEVDUAT 
PARt\ 

ADAPAZARI 

TU:RK · TiCARtT· BANKASI 
-=:z: T !f5 --r: 

-----------· .__ ---
Öksürenlere: KATRAN BAKKI EKREM 

KiNOPRiN kaıczleri HERYERoEi':huRuş 
BA • oi .ROMATİZMA .. ~RıL•RİlE.GRİP vE NEZLEYE ..:.aR ı eiRici~ İL.aç rıR 1 

tion Posla N;atbaas• 

Neıriyat Müdürü : Selim Raaıp 
Sahipleri: A. Ekrem, S. Raa•Pt H. Lütt\i 

IMaJis lZ 

- --- mukablllnde bOyllk bir tOb PER
LODENT diş macunu alabifirslnlz, 

PERLODEtH fenni bır tarzda hazırlan
mıf, iyi, ldarell ve çok hof lezzete malik 
olub, nefesi sertnletlr ve dltlerl mO- · 
kemmel surette temizler, .. -·-.,,.,~ ve ~ • 1'llll0DENT·ı obu.. Ü&~o..u ~" 
~ ot'a,,ı. ~ ~ ~ 

KARYOLALARIN 
1936 desenleri gelmiştir. 

Asri Mobilta Mağazası ~~~r 
İstanbul : Rızapap yokuşu No. 66 Tel; ~3407 

TIRAŞ -BIÇAGINI 
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B E L G EV Ş EK L i Qi N E 
KARŞI 

• 

J 

iHT iYARLl51 
YOK ~DER 

Tafsilat: Galata posta kutusu 1255 HOR M O B l N 

--


