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a Arkadaş r ön -, Resimli Makale H r 
Fikir yerine •İlôh 
• • 

Avusturyada neler oluyor? 

• Almanyacla dahil.( kavga 
... -

Fikir yerine .ilah 

B ütün dünyada, bilhassa büyük aa • 

nayi memleketlerinde bir miivaze 

oesizlik, bir buhran, bir kanşıkbk var. 
Her tarafta, devletlerin harp bütçesini 

mutemadiyen ıuturdıklarını işitiyoruz. Ta
rihte sıl&h için bu kndnr çok para sarfedıl
diği hiç görülmemiştir. 

Silnha para bulabilmek için bütçenin 
diğer fasıllannı kesiyorlar. Bu yüzden en 
çok kaybeden maıırif bütçesi oluyor. Fikir 
ve aıınat duruyor, insanlıır bütün zeka ve 
dehalannı tahrip aletlerinin tekemmülüne 

'~ıırediyorlar. 
Size bir iki misal: Son üç sene içinde ai-

1~.h ve mühimmat için bir milyar İngiliz 
lirası sarfeden Almanynda maarif bütçesi 
ehemmiyetli surette azalrrnşır. Mektepler 
kapılarını kapıyorlar. Berlin operası nrtık ' 
çnlıpnıyor. Hükumetten aldıkları tahsi • 
aatla yaşıyan hükumet tıyatrolan yaşıya 

mıyorlnr. Hatta bir çok müzelerin kapa • 
tıldığından bahısediliyor. 

İngilterede, Fransnda, ltalyada, hatta A
merikada kültür hayatının ayni buhranı 

geçirdiğini işitiyoruz. 

Garp medeniyetinin kendi kendini yi • 
yen ve öldüren bir yola girdiiine bundan 

b'i delil olabilir mi) 

* Avu•turyaJa neler oluyor? 

Avusturya Avrupanın tam göbe~in • 

de olduğu ve Almanyanın ikinci 

bir d rbesi orada beklendiği için, burada 

cereyan eden hadiıselerin büyük ehemmi -

yeti vardır. 
Son zamanlarda Avusturyada bir kay

na~ma var: Üç cereyan birbirile çarpıfıyor. 
Bir tarafta bugün hükumetin batında 

bulunan Şuşnig var. Bu zat Avuııturyanın 
istiklaline taraftardır. Fakat bu i tiklalini 
Fransa ve lngiltereye dayanaıak muhafa
za edebileceğine inanmıştır. Fransa ve 
lngiltere ötedenberi Almanyanın Avustur
yaya sarkmasına mani olmuşlardır. Hatta 
denebilir ki Avusturyayı bu gayri tabii 

halinde ancak onların yardımı yaşatabil • 
miştir. Şuınig bu yardımı kaybettiği sün 
Avuaturyanın da istiklalini kaybedeceğine 
kanidir. 

Kabineden atmaia mecbur olduğu StBT• 
hembcrg ise ltalya tar ftandır. Kendisi fa
ıiısttir. Avuııturyada Musolininin yardımı 

ile faşizm kurmak. taaavvurundadır. O da 
Almanya aleyhindedir, fakat Franııa ve İn
giltereye değil, ltalyaya dayanmaktadır. 
Musolini fa~istlere aüvenerek Orta Av -
rupa devletlerini arkasına takmak taaav
vurundadır. 

Bir de bu iki cereyanın haricinde Al • 
manya ile birle.şmck istiyen Naziler vardır. 

Avusturyalıların ekseriyeti almanca ko -
nupn ırktan olduğu için, Avusturyadaki 
Nazi taraftarları da eks~riyeti teşkil eder • 
ler, Hitlerin Ren havzasını iıgalindenberi 
bunlar yeni bir ümide düımüılerdir. Gece 
gündüz Alman askerlerinin hududu ıcçme
ıini beklerler. 

İıte bugün Avusturyanın bulunduiu vn

ziyet budur. 

Harem, peçe ve kafes hayatuıclan yeni çılanlJ bir cemiyette 

kadınla erkeğin ark.adat olabilece;irae inanmak çok cüçtür. 

1 
Halbuki, peçeyi, haremi ve kafesi tammıyan yeni nesil İçin· 

de böyle dar bir düşünce yok. Onlar pekiJi birbirlerRe arb
dq olabiliyorlar. Kadın p.bsiyetine aabİp olursa, kendisini bi
lirse, erkek yanında cinsiyetini hatırlamana pekill bir erkekle 

Bizde bili kadınla erkek yan yana celdiler mi, birbirlerine 

erkek ve eliti diye bakıyorlar. tki taraf ta cinıiyetini tebarüz 

ettirmekten zevk alıyor. Onun için de erkekle kadmm arkadq 

olamıyacajma hükmediyoriız. 

arkadat olabilir. Yalnız ba arkadqlık devrinin bqlıyabilmed 
için yeni neslin yetiımeaine ihtiyaç nnhr. Eaki neslin torbiy.U 
bu vaziyeti kavramağa müsait dejildir. 

SÖZ 
Filipin adalarında 
Şapka güzünden 
Askere gitmegen halk 

Son aiyaai vazi
yetlerin kanıması 

yüzünden Filipin a• 
dalarında da asker· 
lik mecburt bir ha· 
le ifrağ edilmişse 

de, bir ıınıf halk 
buna razı olmamıı 
ve muhalefetinin se· 
bebini ili suretle 
izah etmi~tir: 

«Askerlere geniş kenarlı serpuşlar ve
riyorsunuz. Biz gökleri ıörmeden rahat 
edemeyiz. hele harplerde semayı Allahın 
evini ve Allahın nazarlannı baıunızın Üs· 
tünde görmek isteriz. Genit kenarla ,apka· 
lar başımızdan kalkma2:1a biz da orduya 

ıiremeyiz I » 

* Hiç 9Ulmer•11 •dam 
Son günlerde Avusturyada diktatör o· 

lan Şuşnig çalıık.anlıiıyla meıhur olduğu 
kadar, hiç cülmemesiyle de meıhurdur. 
Başvekil olduiu zaman Viyanada kendisi 

hakkında şu fıkrayı ortaya atmışlar: 
Bir Viyanalı, bir arkada11na raıtcelmi,_ 

aevinçle: 
- Yeni bir iı buldum l dem it-
- Ne yapacaksın} 
- Beni çan kulesine otuıtacaklar, baı-

vekil tebessüm eder _etmez. ortalıia ilan e· 

deceiiim. 
- Bu çok muvakkat. 

- Biliikis Şuşnig' den bahsediyorum, ben 
o vazifede korkmadan kaydı hayat ıartiyle 

ARASINDA) 
..------------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
Ayni fikirde imi" 

amma!. 
Bir gün, Musolini, otomobiJle ltal • 

yada seyahat ederken, arabasının bo • 
zulmıuı dolayıailc bir kaç saat uf k bir 
kasabada beklemeie mecbur oldu. 

Valdt acçirmek üzere oradaki aine
maya srirdi ve hüviyetini belU etme -
den bir köıcye ainip oturdu. 

Bu esnada, perdede, Habefiatan mu· 
zafferiyetlerine dair bir filim aösterili· 
yordu. Arada bir, Duçenin adı geçiyor .. 
Reımi geçiyor .. O zaman ainema aalo
nu lluııtan yıkılıyordu. 

Musolininin yanıhaşında oturan bir 
adamcaiız, alkıoçıların en bararetliai 
idi. Sade el çırpmakla kalmıyor, ayaia 
kalkıp kalkıp: «Yaşahı diye baiırı • 
yordu. 

Birdenbire, Musolininin kımıldama
dığı ve likayt durduğu gözüne iliıin

ce, bu adam ona doiru eğildi ve usul

cacık: 

- Ben de sizinle ayni fikirdeyim 
amma .. dedi; ne yapayım) Korku be
liısı.. Böyle alluşlıyorum İ§te 1 

~-----------------------~ 
Şişman olduğu 

için Amerikadan 
kadın 

Almanganın 
En açık göz 
Kaçakçısı 

Bir Alman 
çakçısı, Hitler hü· 
kumetinin en maruf 
gazete1i olan Vol
k.ischer Beobahter'i 
alet ederek lıvtçre• 

ye 100,000 muk 
kaçırmıştır. Hldiıe 

ıöyle olmu~tur: 

Kaçakçı bir gün 

ııazeteye iki ıatır

lık bir ilan vermi§. İsviçrede açacağı bir 
müesseseye mümessil aramıf, ve muracaat 
edecek kimselerin gazeteye mektup yaz· 
mıılarını söylemit- Sonra oturmuş kendisi, 
kendi namına ve ırazete adresine 100 tane 
mektup yazmış, akabinde de lsviçreye git
miıı, oradan gazeteye muracaat ederek ken
di namına aelen mektupları istetmif, ga
zete de 100 mektubu kaçakçının, adıeaine 
yollamış. Halbuki kurnaz adam, her mek· 
tuba biner marklık birer varakai nakdiye 
koymuş ve böylece gazetenin delaletiyle 
parayı lsviçreye kaçırmıştır. 

* Bir tek zabıta wak'aaı olmı r•n 
••hlr 

Şimdilik galip mevkiinde Şuşnig bulun
maktadır. Fransa ile İngiltere anlaf)rlanıa 
belki de bu kuvveti daha uzun müddet çalııabileceğim. 
muhafaza edebilecektir. Almanynnın A -

* 
Narah Lce İ!mİn· 

de bir kadını Mas• 
sachusctto eyaleti 
hudut harici etme· 

lrlandada Kilcamy ıehrinde hiç zabıta 
V\Jkuatı olmazrnııı. Bu ııüzel ıehre h&ıcim· 
ler senede ancak üç dört kere uğrar, ve 
muhakeme edecek hiç bir mevzu bulma• 
dan dönüp giderlermiı 1 Kilcarny ııehri ıon 
gelen hakime, memleketin temizliiine 
remzolmak üzere. bir çift beyaz eldiven 
hediye etmiııtir. 

\'Usturyada bir hidiıe çıkarmaması için de 
bu zatın iktidar mevkiinde bulunması Ja
zımdır. 

* 
Almanyada Naziler ara•ıncla 

A lmanyadan harice sızan haberler ü

zerinde tiddetli bir sansür vardır. 

Dahilde olup biten her feyi dışarıda bile-
meyiz. 

'Fakat ıon zamanlarda Nazi liderleri a
rasında bir takım ihtilaflar baş gösterdiği 
hakikati artık gizlenemiyor. Bu ihtilaf bil
hassa maliye n zın Şnht ile diğer lıderler 

arasındadır. Şaht hükumetin israfından ve 
markın kıymetinin düşürülmesinden ıika • 
yetçidir. Halbuki diğerleri Şahtın bu siya

setini beğenmezler. Bu ihtilaf nihayet ma
liye ve iktisat işlerinin Göringin eline ve
rilmesi ile neticelendi. Şaht şimdi muğber
dir ve mevkiindcn çekilmek üzeredir. 

Almanyanın harice karşı mali itibannı 
koruyan Şahtın ınhııiyeti idi. Onun çekil
mesi Almanyanın mali vaziyetinde büyük 
değişiklikler yapabilir. 

Haczodll• lllhl belde 
Amerikad , merkezi Peneylvaniya dağ• 

farının zirvesinde Cclestia iıminde mahcuz 

bir tehir vardır. / 
Cclestia Allahın ıchri demektir. Ve 

hu ıehri Peter Armstronıı iııminde zengin 
bir adam, kitabı mukaddeste okuduğu şey· 
leri tatbik etmek isteyerek yukarda mev· 

ğe karar vermiş ve 
ıu esbabı mucibeyi 

* Baron Alolzl de Habe,ıstana 
acıyor 

ileri sürmüştür: Baron Aloizi son konıey içtimaında 
Narah Lee 65 ki· kapıyı vurup ta dıfllJl çıkınca, kendisini 

lo ağırlığındadır. O- ınerakla bekleyenlere, asabiyetle: 

nun boyundaki in
sanlar ekseriyetle 

Bu aiırlıkta bir insanın A-zuuhahsettiğimiz yerde eni boyuna müsavi 
56 

bir murabba şeklinde yaptırmıştır. Kendi
merikada kolayca i~ bulmasına imkan bu-

-Bukadarı olmaz demiş, Adisahnbayı al
dık. Hala zecri tedbirlerde ııırar ediyor
lar, halbuki yalnız. bizde değil zavallı Ha
beşlilere de zararlan dokunuyor. O ma

si ve Havariyunu orada son dakikalarını 
··ı ·· 1 f k · 1 · h · lunmadığından, memlekete bar bekleyip o muş er, a at varıs en ıe rın 

sum İnsanları ezmek doğru mudur} 
olmama!lı 

Etrafındakiler hep gülmü§ler, nihayet 
vergisini veremedikleri için devlet haciz 1 için hudut haricine çıkanlmaııı 
koymuş, imdi satılığa çıkarıyormuş. görülmüştür. 

münasip Baron da kendini tutamamış, o da ~ül-
müş. 

r 
İSTER İNAN 

Akay idaresi, Haydarpaıaya uğrıyan vapurlannın tarifesini 
gidip gelen trenlerin ~arifelerine uydurur. 

Filvaki ekseriya Haydarpa§adn vapur bir kaç dakika fazla 
bekler mma, bu kadarı ma:ı:ur ~örülür. 

Halbuki Adapazarı yolcularından biri bize !U haberi verdi: 

. 
iNANMA! 

Adapazanndan her gün saat on yedide bir tren kalkar ve 
Haydarpapya 21 i 25 geçe vanr. 

Halbuki Haydarpaf8dnn köprüye 21 i 20 geçe bir vapur 
kalkar, ve Adapazarından gelen yolcular yarım saa. Hnydnr
paşada beklerneğe mecbur olurlar. 

İSTER 1NAN 1STER 1NANMA l 

Anlat, şu senin hikayeyi! 

"------E. Ekrem-Tala 
- Kadın, dediniz de.. Bizim Şefiğin 

bir tarihte başına gelen macerayi hntırl • 
dım. Siz duymadınız onu, bilmez.siniz. de
ğil mi} Amma. mutlaka duymalısınız! Şe
fik 1. Anlatsana §U senin kadın hikayesiniı 
bay biraderimiz işitsin 1 

- Canım! anlatmağa değer yeri yo)İ 

kil 
- Nasıl yok} Unuttun mu geçen gü~ 

lbrahim Beylerde anlattığın vakit. kntıl 
kauln güldüklerini~ 

Haydi, nazlanma! Anlat bay biradeıi • 
mizel Belki de gazeteye yazar, meşhur 01 

luraun. 
- Yok, efendim 1 O kadar f evkalad 

ıbir §ey değil, vallahi. 
- inanmayın, bayım! Ben hu hikayeyi 

ne zaman işitsem, gülmekten kasıklanma 
nğrı girer. 

- Mübalağa ediyorsun. 
- Asla! Hem hikaye güzel .. Hem Cfl 

senin onu öyle bir anlatışın var kil .. Ge • 
çcn kış - hiç unutmıyacağım· Abdi Paşa• 
larda, ortalığı kırıp geçirdi idin! HatırJn"' 
am ya} 

- Bir şey değil: Bay biraderimiz d 
barikuliide bir hikaye dinleyeceğine zahfA 
olacak. Halbuki hiç bir gülünç tnrnfı yolf, 

- Çok naz etme, Şcfikcifim 1 Haydfı 
bekliyoruz. 

- Peki, anlatayım amma, günahı 
nunal Hikaye ıu: Bundan üç, dört 
evvel.. 

boy. 

sen4 

- Baıtan aavmn anlatmayacaksın, nm• 
mal Ta başından başla! Adamakıllı.. bij• 
ttin hususiyetlerini belli ederek •• arşl 

- Üç. dört sene evvel Parise gidiyo.-ı 
dum. Bir gece, Marsilyada kalmak ica 
etti. 

- Otelin adı neydi) Onu da söylel 
- Adını unuttum .. Bana dördüncü ka~ 

ta bir oda verdiler .. 
- 77 numaralı idi, değil mi~. Vakıo 

hiklye ile münasebeti yok amma, sen yin~ 
ıöyle.. ntlamn 1 

- Bittabi, oraya çıkmak için asansöre 
binmek liizım geliyordu .• 

- Derken, bir seferinde asansör, iki k .. 
tın arasında: cıZıngadakl» duruvermiat 
Ukin sen anlat.. Daha iyi anlatıyorsun. 

Haydi, Şefikciğim 1 Geveleme aynğını a. 
peyim! 

- Eveti Bir seferinde asansör bozul
du, kala kaldık .. 

- Cemi sigası kullandıaının sebebi, a• 
eansörde yalnız değilmiş de, ondan 1 De· 
vam, iki gözüm 1 

- Benimle beraber, bir de Fransız ba• 
yan vardı. 

- Fransız bir bayan; dikkat ediyor-
ıunuz, değil mi? 

1 

- Kendisiyle yemek ealonunda tanı§
mııtık .. 

- Tanışmışlar 
Fransızcası kıttır •. 
manızı dilerim. 

amma, bizim Şcfiğln 

bu noktaya mim koy. 

- Kadın, bana, biraz evvel, bir çocu• 
iu olduğundan bahsetmi~ti.. Biz, asans8· 
rün içinde bu vaziyette kalınca, kendisile 
konuşmak icap etti .. 

- ilahi, Şefiki Ne tuhaf anlatırsın! 
- Niçin mükedder olduğunu sordum .• 
- Soran, bizim Şefik .. 

- Evet: O da, kendinden uz.ak olan 
çocuğunu, meğer ima ederek: (Coeur 
d'un.e mcıe) .. dedi. 

- Kah, kah, kah 1 
- Ben de: (Kör düğümler) anladımf 

İıte hikaye bu J 
- NasıU Katılacak gibi değil mi} 

işte bu da bir nevi herzevekildir. Bd 
münasebet izlikle bana, dün tam bir ııasl 
kaybettirdiler. 

-
zlü söz .. er: 

Hayat çok renkli cam bir kubb Yt' ben• 
zer. Shelly 

Ha>at bir sahnedir ve insanl.ır bırer ak· 
tör. Shn1• .>•are 

Hayatta hakim olan zekü de ıl talıh • 
dir. l..ıc ron 

Hayat ortaya yeni bir şey çu rrıından 

1 dönen bir tekcrlcktir. Young 

Bu itibarla oradaki dahili km. gayı ya • 
kından takip etmek faydalıdır. 

1 Hn>atlan B)rılır .-n evimden ıl, bit 

L---------------------------------------------------------_J- i otelden a) rılıyor aıılııyım. Ck'-roo 



19 Mayıs 

Kamutayda bütçenin müzakerei baş!,p.!!!:, 

Her türlü tecavüze karşı 
.tedbirler alınmıştır 

Bütçe encümeni mazbatasında: " Milli m~daf ~:ımıza 
ayrılan rakamlar memleketimizin en za~urı !Dudaf aa 

ihtiyaçlarına cevap verebilmektedır,, dıyor 
A Yeni. mazbatasında ezcümle şöyle denilmekter nkara, 1 8 - Bütçe encümeni 

. •ene bütçesi üzerindeki tetkiklerini bitir- dir: 
mi f p 1 Bütçemizde milli müdafaamız için ay-~ ır. rojenin aldığı son şekil i e encii-
l'Q 'rılan rakamlar memleketimizin coğrafi va· 

en mazbatası yarın Kamutay azasına da- h 
lı 1 °ziyetine göre ancak en zaruri müdafu i -

tı acaktır. Bütçe bu hafta sonunda uı:nu• l k dir T" k' 
ın· h tiyaçlarına cevap verebi me te . ur ıye 1 

eyette müzakere edilecektir. hükumeti, hudutlarımızın herhangi bir te-
ı Encümen mazbatasında .döviz vaziyetini cavüze karşı masun bulunmasını temin ede
.rnevzuubahs ederek Türk parası istikrarı- cek tedbirler almaktadır. Bu sebeple hü
~ın hiç bir tehlikeye maruz kalmıyacağına kumet talepleri yüksek heyetinizçe tered-
l~ret etmektedir. dütsüz terviç edilmektedir. 

İktisadi buhran bahsinde de ihracat Encümen, 1936 bütçesinin masraf kıs-
~allarımızın fiatlarının yükselmeğe baş· mını 212 milyon 755 bin 580 lira, varidat 
adığı beyan edilmektedir. kısmını da 212 milyon 764 bin lira ola"'1tk 

Milli müdafaamız hakkında encümen tespit etmiştir. 

Yunan kralı 
Bugün Kor/o 
Adasına gidiyor 

··~ Atina, 18 (Hususi} - Kral yarın 
0~1e üzeri bir harp gemisiyle Korfoya 
~tdecektir. 

d .. ~~al adanın Yunanistana ilhakı yıl
<>nurn ü münasebetiyle yapılacak me

ra · h sırnde bulunduktan sonra adaların 
er birini ayrı ayrı ziyaret edecektir. 

~.Diğer taraftan Başbakan General 
~vtetaksas da dün Umum Eıkanıhar -
biye Reisiyle uzun müddet görüşmüş
.tür. Bu görüşmeler esnasında ordunun 
lechiı; ve teslihi işleriyle Almanyadan 

thnacak harp malzemesi meselesi ko
tn.ılrn uştur. 

Yunan donanması Midillide 
Atina, 18 (Hususi) - Manevralar 

tapınakta olan Yunan donanmasının 
.~lsanı adasından Midilliye gittiği bil
C!irilrnektedir. Filo ayın 31 inde Fa

ler limanına dönecektir. ---
Roma :-L;~dra h~va seferleri 

başhyor 
Roma, 18 (A.A.) - ftalyan hava 

il\" l ~nakalatı kumpanyası, zecrt tedbir .. 
· erın henüz tatbik edilmekte olmasına 
~~ . 

grnen, Londra ile Roma arasındakı 
;untazam servisi yeniden tesis etme
.e .karar vermiştir. Bu servis, 1 Teş

rını evvel 1 !)35 tarihindnnberi kesil
mişti. 

Balkan matbuat bürosu 
teşkil ediliyor 

l Ankara 18 - Balkan konseyinde veri-
en karar Ü2lerine müşterek bir Balkan 

l'll.athuat bürosu teşkil edilmesi için bu ayın 
•on 1" Unda Bükreşte bir toplantı yapılacaktır. 
oplantıda Türkiye namına Yunus Nadi 

"e Fal'h 1 Rıfkı bulunacaklardır. 

'! ehip paşanın 
liındenburg hattı 
Eski müşavir, Habeşleri 

zehirli gazlar mağlup 

Eden-Blum 
Mülakatının 

Akisleri 
Paris, 18, (A.A.) - Echo ~e Paris 

gazetesinde Pertinaks, diyor kı: 
Cuma günü, Edenle Leon Blum a

rasında vuku bulan görüşmenin mev

zu unu Habeşistan ve Almanya mese

leleri teşkil etmiştir. 
Pertinaks, Blumun Habeşistan me

selesinde her hangi bir teşebbüste bu -
lunmıyarak Londra kabinesinin vesa
yasına müzaheret etmekle iktifa ede .. 

ceğini zannetmektedir • 
Sözü Almanyadan bahse İntikal et· 

tiren muharrir, diyor ki: 
Blumun fikrince Anglo - Sakson ef

karı umumiyesini Fransa lehine ka -
zanmak ve ayni zamanda Fransızlann 
vicdanen müsterih olmalarını temin et
mek için silahları bırakma konferansı
nı yeniden canlandırmaı:nı~ icap ede~: 

Pertinaks, bu tt;~ebbtisun verecegı 
neticelerin meçhul olduğu ve bir ta • 

kını tehlikelerle dolu bulunduğu ~.e 
Avrupa sulhunu kat't surette suya du

şürebileceği, mütaleasındadır. 

Habeşler ltalyanlara 123 top 
ı ı 06 mitralyöz bıra~tılar 
d

. b b l 9 (A A) - İtalyan kıt'a-A ısa a a · · . 4 

. 1 d'l mıntakalarda sılah ara~tır-
ları ışga e ı en . 

. dd tle devam etmektedır. 
malarına şı e 78 .. 2 

Adisababada İtalyan makamatına J 

tüfek, 80 tabanca, 966 mitralyöz ve 5 1 

top teslim olunmuştur. . .. 
Harrarda da İtalyanların elıne 9000 tu· 

fek, 1 40 mitralyöz, 3 7 son sistem ve 35 de 

eski top geçmiştir. ------
Limanda iki vapur 

çarpıştı .. 
Dün gece limanda İzmir vapurıle Ilgaz 

da bir müsademe olmuştur. vapuru arasın 
.Bu müsademe neticesinde İlgaz baş tara· 

. . d ka ambarların· 
fından lzmır vapuru a ar 
dan yara almışlarıdır. v• 

Müsademe İlgaz vapurunun yer degış· 
. k ld y bir sırada İzmirin rıhtıma 
tırme te o ugu 

. . aptığı manevra esnasında 
yanaşma11 ıçın Y 

olmuştur. 

etti, diyor . ı d 
sunun eski m.. '. .' mütehassısı Son günlerde iki şüpheli Bulgar yaka-

•• 
Uçüncü 
Türk dili 
Kurultayı 

Ankara, 18 (A.A.) - Türk dili 
Kurumu Genel Sekreterliğinden: 

1 - Üçüncü Türk Dili Kurultayı 
Atatürkün himayeleri altında 24 Ağus
tos 1936 pazartesi gÜnÜ saat 14 de İs
tanbulda Dolmabahçe aarayında topla· 
nacaktır . 

2 - Birinci Türk Dili Kurultayında 
üye olarak bulunmuı olanlarla ondan 
sonra Kurum üyeliği almış bulunanlar, 
bu Kurultayda da üye olarak buluna
bilirler. Bunlardan üçüncü Türk Dili 
Kurultayında bulunmak isteyenler, ona 
göre hazırlık yapılabilmek üzere, 15 
temmuz 1936 akşamına kadar adları
nı, işlerini ve adreslerini Kurum Ge
nel Sekreterliğine bildirmelidirler. 

3 - Kurultay üyelerinden olup ta 
üçüncü Türk Dili Kurultayında bir tez 
vermek isteyenler tezlerini yazılı ola
rak 1 S temmuz 19 36 akşamına kadar 
Kurum Genel Sekreterliğine gönder
melidirler. 

4 - 16 Temmuz 1936 sabahından 
sonra gerek Kurultayda üye olarak bu
lunmak ve gerek tez vermek içni ya• 
pılacak muracaatlar hiç olmamış gibi 
tutulacaktır. 

5 - Kurultay konuşmaları radyo 
ile yurdun her yerinden dinlenebile
cektir. Bununla beraber Kurultayda 
yalnız dinleyici olarak bulunmak iste• 
yenler de adlarını, işlerini ve adresle· 
rini 31 temmuz 1936 akşamına kadar 
Kurum Genel Sekreterliğine bildirmeli
dirler. 

6 - Üçüncü Türk Dili Kurultayı 
konuşma programının ana çizgileri §Un• 
lardır: 

A - Türk Dili Ba§kanının amaç 
söylevi, 

B - Kurultay Başkanlık kuru ile 
çalışma lc,omisyonlarının seçilmesi. 

C - Kurum Genel Sekreterinin iki 
yıllık çalışmalar üzerine raporu. 

D - Kurultay üyelerinin dil işleri 
üzerine tezleri, 

E - Komisyon raporlarının okun
ması ve karara bağlanması. 

F - Yeni Genel merkez kurulunun 

seçilmesi. 
G - Kapanma söylevleri. 
7 Üçüncü Türk dili Kurultayına 

verilecek tezlerin başlıca konuları şun· 

lardır: 

1 - Yeni Türk Dili Teorisi ve Türk 
dilinin yer yüzü dilleri arasındaki yeri, 

2 - Türk Dilinin preistorik veis· 
torik tekamülleri, 

3 - Dil devriminin amaçlan ve 
dilimizin ihtiyaçları. 

Deniz kuvvetleri 
Londradaki görüşmelerde 
Sovyetler bazı taleplerde 

bulunacaklar 

Londra, 18 (A.A.) - İngiliz - Sov
yet deniz anlaşması için pek yakında 
başlıyacal\. olan görüşmeleri mevzuu 
bahseden Daily Telgraf gazetesi, Sov
yetlerin Baltık denizinde Almanya ile 
müsavat istediklerini, ve Uzak Şark 
denizlerindeki Japon filosu tahdit edil
memiş olduğundan buradaki deniz 
kuvvetlerini indirmeyi reddettiklerini 

yazmaktadır. 

Filistinde 
Kargaşalıklar 

iki Yahudi öldürüldü. 
muhacir akını 

devam ediyor 
Kudüs, 18 - Yahudilerle Araplar 

arasındaki münasebat gergin olmakta 

berdevamdır. 

Araplar, Yahudi muhaceretinin ar
kası kesilmedikçe müzakerata giriş -
mek istememektedirler. 

Umumt grev ve silahsız itaatsizlik 
mücadelesi devam etmektedir . 

Kudüs, 18 (A.A.) - Evvelki ak -
şam T elavivde ve Hayfada kargaşalık
lar devam etmiştir. iki Yahudi öldü -

tülmüş ve ikisi de yaralanmıştır 
Hayfa limanında yangınlar çıkmış

tır. Hasar, mühimdir. 
Londra, 18 - Alman haber alma 

bürosu bildiriyor: 
Fevkalade komiser geleceke hafta, 

gelecek Yahudi muhaciıilerinin list~
sini bugün tasdik edecektir. Bunların 

adedi 4000 dir. 
Roma 18 (Hususi) - Filistinde çı-

kan yahudi gazetelerinden bazılarının İn
giltere gazetelerinde çıkan ve İtalyan a· 
janlarının Filistinde karışıklıklar çıkardık
larına ait olan malfunatı neşretmeleri üze
rine ltalyanın Filistin konsolosu bu neşri· 
yatın gülünç ve yalan olduğunu bildirrniç, 
Üournale d'italia gazetesi de bu meseleyi 
mevzuuzahsederek İngilterenin Filistinde 
tehlikeli bir müvazene vücuda getirmek is
tediğini, iğtişaşların bu yüzden çıktığ,nı 

yazmıştır. 

Çaldarisin cenaze 
• • 

merasımı 

Bugün Atinada muazzam 
bir cenaze alayı yapılıyor 
Atina, 18 (Hususi) - Çaldarisin 

cenaze merasimi yarın saat 11 de mu
azzam ~erasimle yapılacaktır. Mera • 
simde Kı: ~bulunacak ve tabutun kor
d~larını . . general, bir amiral, içba .. 
kanı ve ahali partisinden üç mümessil 
tutacaktır. 

General Metaksas ve Ahali Paıtisi 

Sayfa 

E 
t 

Beynelmilel siyasi vesika 
ticaretine dair güzel 

bir vak'a 

Günlük vak'alar arasında, son zaman· 

da öyle bir tanesiyle karşılaştık ki, 

siyasal moral' ın iflasını bundan daha par• 
lak hiç bir vesika tesbit edemez. Hadise 
şudur: 

İtalya hükumeti, bir müddet evvel Ce
miyeti Akvam umumi katipliğine bir nota 
veriyor ve İngiltereyi, Habeş hükumetine 
dum dum kurşunları satmakla itham edi
yor. Bu münasebetle, Cenevrede, lngiltere 
aleyhine tahkikat açılmasını ve Cemiyet 
misakının ahkamına göre bu medeni dev• 
letin gayri medeni hareketinden dolayı bir 
hüküm verilmesini istiyor. 

ltalya hükumeti, her nekadar Cemiyeti 
Akvam azasından ise de, azalık icaplarını 
yerine getirmemiştir. Bundan ötürüdür ki, 
hakkında zecri tedbirler alınmıştır. Habe
şistana karşı yaptığı askeri harekatın sona 
ermiş olmasına rağmen bu tedbirler yine 
kaldırılmamıştır. Bu sıfatla, bu hükumetin 
Cemiyeti Akvamla münasebet halinde bu
lunması doğru olur mu, olmaz mı~ Orası 

başka. 

Fakat bu hükumet, yukarıda kaydetti· 
ğim gibi Cemiyeti Akvam umumi katipli
ğine baş vuruyor. İngilterenin, Habeş hü
kumetine dum dum kurşunu sattığını, bu 
sebeple hakkında, cemiyetce tedbir alın· 

rnasını istiyor. 

Bu sırada İngiltere de Cemiyeti Akva• 
ma muracaat ediyor. Ortada bir yanlışlık 
olduğunu, İtalyanın verdiği nota müzakere 
edilecek olursa neticenin iyi çıkmayacağı
nı söylüyor. Bu arada da hakikatın şu şe
kilde olduğu anlaşılıyor: 

Miralay Menzel isminde silah ticareti 
yapmakla maruf bir maceraperest Habeşin 
Londra sefiri doktor Martin' e baş vuru• 
yor ve Habeşistan için üç milyonluk ucu 
yumu~ak kurşun satmağa hazır olduğunu 

bildiriyor. 

Teknik adamları arasında ucu yumu• 
pk kur§un demek, dum dum kurgunu de
mekmiş. Fakat biçare doktorun bundan ha• 
beri yoktur. Etrafı yabancı topraklarla 
çevrili olan Habeşistanın dışarıdan silah te
darik edip idhal eylemesi bir hayli müşkül 
olduğu için doktor Martin bu fırsatı ganı
met biliyor. Bu adamla hemen bir alış ve-4 
riş mukavelesi yapıyor. 

Miralay Menzel satılmış bir adamdır. 

Onun vazifesi, Habeşistan ve İngiltere a
leyhinde her türlü vesika tedarik etmek
tir. Bu kağıdı alır almaz İngiltereden sırr• 
kadem basıyor ve elindeki kağıdı götürüıı 
İtalyanlara satıyor. Onlar da, lngilterenin. 
Habeşistanda yapılan tayyare bombardı
manlarını şidde tle protesto etmelerinin ne 
derece insani ( ! ) bir hareket olduğunu 

Atina, 18 (Hususi) - Çaldarisin 
vefatı üzerine eski Ahali Paı-tisinin 
Ba,şbakan Metaksasın riyaseti altında 
birleşmesi için cereyanlar baş göster -
miştir. Yalnız muhakkak olan Çalda
risin vefatı ile Ahali Partisinde ehem- aleme göstermek için bu vesikayı, protes• 

miyetli değişiklikler olacağıdır. Bir çok tonameleriyle beraber Cemiyeti Akvaınıı 
saylavların Metaksas partisine iltihak yolluyorlar. Fakat evdeki pazar çarşıya uy-

muyor. İn~ilizler, bu manevranın çabuk 
edeceği tahmin ediliyor . 

farkına varıyor ve baştanba~a tertip eseri 
Memleketimizde ( ~· ür olan bu komedyayı meydana vuruyorlar. 

Ankara, 18 (A.A.} - · ı ürk· Helen Na!!ıl? Bu siyasi vesika ticaretini be. 
dostluğunu kuvvetlendirmeğe en çok ğendiniz mi~ - Selim Ragıp 
çalışan ve Balkan Antantının amille -

rinden biri olan yüksek Helen siyasal DUnkU kamutay· toplantısı 
ıecülü Çaldarisin ölümü bütün Tür- Ankara, 18 (A.A.) _ Bugün Fik-
kiyede büyük bir teessürle karşılan -

• ._ ret Sılay'm başkanlığında yapılan Ka-
mıştır. · · ... _ - mutay toplantsında Türkiye - İspanya 
Kaldırılan ihtisas mahkemeleri ticaret ve klering anlaşmaf:ı müzakere 

Ankara 18 - Sivas, Trabzon, Balıke- ve kabul edilmiştir • 
sir, İzmir, Muğla, Antalya ve Adana ihti- Bundan sonra maliye teşkilatı ka
sas mahkemelerile İstanbuldaki 8 numaBlı nun layihasının heyeti umumiyesinin 
adli ihtiııas mahkemesinin bir hazirandan birinci müzakeresi ikmal edilmiş ve 
itibaren kaldııılması Bakanla,. Heyetince ı çarşamba günü toplanmak üzere içti-
kararlaştırılmıştır. maa nihayet verilmiştir. · 

İki ahbap 
Portsait 18 (AA) - Habeş ordu- lkı Bulgar yaka an 1 1 

Veh' p uşa:ırı . ve . . Bunlardan biri Yarım Burgazda 
ıp aşa, Straıthbnd vapuru ıle hu~ lanmıştır. R r tarafındaki Amavutkö- • ---------~::::---:::h:::-:;;::;::;~'7:-T----------;:y-=:--)?f-----.::::::--~-~'.=jç:?--::ı~ 

rayka gelmiştir. Rıhtımda bir çok me- ,diğeri de 
1 

umel 
1 
d .. - :: _.: ~_,...,- ~ J 

ra lıl 1 . . . ünde tutu muş ar ır. . . -~ 
ar top anmış ıdı. Vehıp Paşa, va- ,Y k" ··nde dolaşan hır ıerserı 

PUrd k . Arnavut oyu . 
an çı ar çıkmaz, hemen Portsaıt y d·Y ·nı·n de fstanbulda oturan bır Oteli · oldugu ıgerı . 

d 
erınden birine gitmiştir. Halihazır- B 1 ldugyu ve koyun satın almak içın 

a b ld b' u gar o .. 
.. u ote e Habıl"'ı.Q rüesasından ır 1 d gezdiği anlaşılmıştır. Bunun uze-

Ço .k iT ora ar a l y 

gu ı aınet etmektedir. . de bir rovellver bulunmuş ve do aştıgı 
Vehip Paşa bugün Kahireye gide- rın ler memnu mıntaka olduğu için mahke-

cek . ' yer 
tır. e verilmiştir. C mey ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 azetecilerin sormuş oldukları sual- ··d··.·1···b·~·1~··· B plan sayesinde Habeşis -
ere cev b V h' p l ·· e ı e ı ır. u 

1 . a en e ıp aşa şun arı soy~ d'I · · kabil bir hale 
enııştir: tan zapte ı mesı gayrı . 

1-1 b · ·ı bT d' Fakat İtalyanların zehır-
• . a eşistanın müdafaasını tensik getırı e ı ır ı. l k h H -
ıçın tcıtbik etmis oldu ~um plan meş - li gazlar kullanma arı, a raman. .a l 
lıur ,ı Hind b " h g .1 'k bes ordusunu ric'ate mecbur etmıştır. 

· · en urg attı» ı e mu ayese . 
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Föniks sigorta 
Şirketi 
Tahkikatı 

• 
-Hakkımız gok mu? 

Doktorun vazifesi 

Ş işlide oturan bir okuyucumuzdan 
şöyle bir şikayet mektubu aldık: 

«Evimde hastam vardı, uzun bir rahat-

SON POST~ 

L 
Gümrüklerde 
Yeni 
Servisler 

' 
Mayıs 19 

Aksaraydaki haydutluk 
( Bıqtarafı 1 inci sayfada 

neticesinde Necati Nadirenin parası olduğu -
nu anlamış ve kolayca zengin olmak sevda -
sına düşerek tasavvura başladığı hırsızlığı 

mevkli file koymağa karar vermiştir. 
Bu işi yalnız başına beceremeyeeeljlnl an

layan Necati Mehmet ve İsmail isminde 
iki şerik daha bulmuş ve onlara da Nac:Urenin 

çalınan mallarının bulunması için yalvar ,. 
mağa b:ışlamıştır. 

Zabıta tahkikata baf lıyor 

Ticaret mahkemesi yakında 
tasfiye veya iflas karannı 

verecek 

sızlık üzerine kalbi zayıf düşmüştü, 
bir hafta evvel gece saat on bir bu· 
çukta bir kriz gec;inneğe başladı. 

25 •• ) servetini çalarak beraberce paylaşmayı tekUf 
gun SOnra yeni Ç8 ışma etmiştir. Bu teklifi Mehmetıe İsmail de hoş 

Zabıta işe vaz'ıyet ettikten sonra evdt 
bir arama yaparak Nadirenin ellerini bağ .. 
tayan bayrağı bulmuş, bunun bir bakkalıi 
ait olduğu anlaşıldık.tan sonra Aksarayda' 
şüpheli görülen bakkallar sorguya çekilmiş ·-
1.tr. 

Bundanda bir netice elde edJlnıeyinca 

Fatihte ı Mayısta kapalı olan bir bakk:ıi dük· 
kAnı aranmış, içeride Nadirenin evinde bu .. 
lunan bayrağın sopası ve ipi elde edtlınlştlr. 

Ben derhal aparhman kapıcısını civarı
mızda şöhret kazanmağa başlayan 

bir dok.tora gönderdim ve vaziyetin 
mütkül olduğunu da ilave ederek 
derhal gelmesini rica ettim. 

usulü tatbik ediliyor bularak hemen kabul etmişlerdir. 

Viyanadaki merkezinin tasfiye e

dildiğini ileri sürerek sigorta sahiplerine 
tediyattan imtina eden Föniks sigorta 

şirketinin hesaplarım tetkik e<len lktı -
sat Vekaleti müfetti~leri, sigorta konıi

serliiine tasfiye lüzumunu bildirmiş
ler, ayrıca ikinci ticaret mahkemesine 

müracaat ederek, latanbul şubesinin 
tasfiyesini istemiflerdir. 

Ticaret mahkemesi şirket merkezi
nin Viyana hükumeti tarafından tas-

fiye edilip edilmediğine dair bir de ve
sika istemiş, Fönika sigorta şirketi ev

velld gün merkezinin tasfiye edildiği
ni bildiren vesikayı mahkemeye ver· 

mi9tir. Bu vesika Almanca olduğun -
dan mahkeme bunu şirketin vekiline 

iade etmi' ve tasdikli bir tercümesinin 
mahkemeye ibrazını istemiştir. 

.V eaikanın tetkikinden sonra Fö
nikain hakikt vaziyeti taayyün edecek 
ve ticaret mahkemesi tasfiye veya iflas 
üzerine son kararını verecektir. 

llkmekteplerdeki tedris 
levazımatı 

l•tanbul mıntakası dahilindeki ilk 

Hem bir kalb krizi geçiren nastanm ve 
hem de evdekilerin doktoru, nasıl 
büyük bir ümit ve telaşla bekledik
lerini tarife lüzum görmüyorum. Bü
tün ümitler onun yapacağı iğnenin 
ucuna bağlanır, ve ağır ağır işleyen 
saniyeler, kalblere tazyikle basar, 
ben de tamam öylece üç çeyrek sa
at bekledim. Ve nilıayet kapıcı eve 
elleri boş geldi. 

-Doktor timdi gelemem • isterlerse 
yarın sabah gelirim diyor, dedi. 
Derhal bir başka doktora haber 
gönderdik ve krizin. geldiği dakika· 1 
dan tam bir saat aonra imdadımıza 
bir hayır sahibi yetişti. 

Şehrin en mamur ve en kalabalık bir 
yerinde en müstacel zamanlarda, 
derde deva vermek için koımayan 
doktorlarımıza ne demeli?» 

Mektubu aynen detcediyor ve· biz de 
§U ıatırlan ilave etmoği lüzumlu gö
rüyoruz. 

Doktorluk, filhakika zor ve eüç bir iııtir. 

İstirahat zamanlannda bile dertli 
İnsanların yardımına koıımak, elem
lerle yüz aöz olmak kolay değildir. 
Fak.at doktor olmak demek te, bu 
türlü üzüntüleri içtimai bu zevk 
yapmak isteyen insan demektir. 

mekteplerde noksan olan tedris ve atel- Bu ağır vazifeyi kabul edemiyecek in-
ye levazımatı ilk tedrisat müfettişleri sanların, büyük apartımanlarda her-
tarafından teftif edilerek tesbit olun _ kesin kalbine emniyet veren levha-
maktadır. ların a-ölgesi altında oturmaları da 

pek doğru olmasa a-erektir; diyoruz. 
Teftiş neticesinde ilk mekteplerin 

bazılarında tedris ve atelye aletlerin- Hakkımı• gok mu? 
den bir çoklarının eksik olduğu görül- '--------------....: 
mü,t\ir. Ankara hava 

Mekteplilerin lstanblfı 
seyahatleri 

Gebze, Darıca ve Tuzla ilkmektebi 
5 nci sınıf talebeleri, yanlarında öğret· 
menleri Gündüz Nadir ve Demir Ali 
olduğu baldo, evvelki gün lstanbula 
kadar bir tetkik ieziai yapmışlardlr. 

Küçük yavrular bu geziden çok is
tifade etmifler ve bütün İstanbul mü
zelerini birer birer gezmişlerdir. 

seferleri 
Bir hafta sonra 32 lira ile 
Ankaraya gidip geleceğiz 

Devlet Havayolları idaresi tarafın

dan tertip edilen Ankara - lstanbul 
seferlerine 25 Mayıstan itibaren baş ~ 
lanacaktır. Tarife 20 lira olarak tesbit 
edilmiştir. Gidip gelme biletleri yüz -
de yirmi tenzilitiyle 32 liradır. 

Üniversite tahriri imtihanları Diğer taraftan mutat günlük sefer-
lerden maada bir de tatil günlerine 

Üniversite lisan imtihanlarının tah- mahsus munzam seferler tertip edi
ririleri bitmiş, dünden itibaren şifahi- Iecek ve cumartesi günleri saat 14 de, 
lere başlanm111tar. Tahriri imtihanlarda Ankaradan kalkan tayyare, pazartesi 

Galata ve lstan bul gümrükleri ma
nifesto ve kontenjan servislerinin bir
leştirilmesiyle vücuda getirilen yeni 
servislerde beyanname tanziminin 
daha seri bir ~ekilde yapılması için ba
zı tedbirler alınmsaı kararlaştırılmış -
tır. 

25 gün sonra tatbikine başianacak 
olan bu usulde eehabı mesalih tarafın
dan vezneye yatırılan beyannamenin 
tanzimi saatle ölçülecek, hu suretle 
bütün iş eshabının muameleleri ayni 
saat zarfında neticelendirilmis olacak-

' 
tır. 

Gümrük ambarlarının limana nak
li meselesinin son şekillerini tesbit için 
de bugün gümrük başmüdürlüğü bi
nasında liman ve gümrük şeflerinin 
iştirakiyle bir toplantı yapılacaktır. 

Diğer taraftan sırt ve sırık hamalla
rının yerine kaim olmak üzere Avru
padan nümune olarak getirtilen bir el 
arabasının tecrübelerine dünden itiba
ren Galata gümrüğü yolcu salonunda 
başlanmıştır. Tecrübeler iyi netice ver
diği takdirde Avrupaya külliyetli mik
tarda sipariş verilecektir . 

Karadenizde serseri bir mayn 
görüldü 

Dün Karadenizde, Boztepe burnun
da, gene bir mayn görülmüş ve bunun 
imhası ıçm alakadarlar tarafından 
tertibat alınmıştır. · Diğer taraftan, 
vapurlara da müteyakkız bulunmaları 
için tebliğat yapılmıştır. 

Karadenizde, sık sık görünen bu ma~ 
ymların Harbiumumi zamanlarında 
Ruslar tarafından döküldüğü, vaktiyle 
toplanmadıkları için dört tarafa yayıl
dıkları tahmin edilmektedir. 

Karı koca iki esrarkeş 
yakalandı 

Evvlki gün Taksim caddesinden 
geçmekte olan Hasan ve Pembe ismin
de iki flahsın vaziyetlerinden ~üphele
nen zabıta bunların üzerinde yaptığı 
araştırmada 1,5 kilo esrar bulmuştur. 
Karı koca oldukları anla!jılan Hasan 
ile Pembe dün tahkikat evraklariyle 
birlikte 8 inci ihtisas mahkemesine ve
rilmişlerdir. 

Gümrük ambarlarının devri 
kazanamıyan talebeler üçte biri teşkil ·· ·· y ·ık·· d A k d gunu eşı oy en n araya av et e- Gümrük Ambarlarının limana dev-
etmektedir. d k · . kJ ece tır · ri: lzmir ve İstanbul limanlarının isla-

Kazananlar şifahilere gı~ece .er, Bu suretle, tatil günlerini lstanbul- hı meseleleri için lktısat Vekaleti ile 
bunda da muvaffak olurlarsa lısan ım- da geçirmek isteyen Ankaralılar iısle - l k ·· L. 

1 kl 
. · temas ar yapma uzere ıman umum 

tihanlarından sınıf geçmiş o aca ar - ıinden çıkınca hemen hareket ederek, müdürü Raufi ile Deniz ticaret mü-
dır. şehrimizde iki gün kaldıktan sonra dürü Mufit Necdet dün akşamki tren-

Şifahilerde muvaffak olamıyan ta- pazartesi günü işlerinin başında bulu- le Ankaraya hareket etmişlerdir. 
]ebeler eylulda tekrar yalnız şifahi uabileceklerdir. 
imtihanlara dahil olacaklardır . ------- r-

lç lşıe.~i ~akam An~araya d~n~ü Nöbetçi 
Liselerin İmtihan Sualleri geldi Ataturkun refakatınde sehrımıze 

gelmiş olan İçişleri bakanı ŞÜkrü Ka- Eczaneler Liselerde yapılacak olgunluk imti -
hanlarının sualleri Maarif Vekaleti ta
rafından tertip edilmi, ve dün İstan -
bu) maarif müdürlüğüne gelmiştir. 

Maarif müdürlüğü sual1eri ve buna 
ait olan tamimi bütün mekteplere gön
dermi9tir. 

Kilisede bulunan bomba 
Galatada Ermeni kilisesi bodrumun

ıb bulunan bombanın tahkikatı devam 
etmektedir. Bomba kutsunun paslan
mıf olması göz önünde bulundurula -
rak bunun mütareke senelerinden kal
ıı ihtimali kuvvetlenmektedir. 

Diğer taraftan ermeni kilisesi mü
tevelli heyeti bombanın iki taraflı o
lan ermeni cemaatının biribirlerine 
iftira etmek için kilise bodrumuna 
konduğunu söylemektf'dir. Zabıta 
meselenin mahiyeti üzerinde meş:;d 
'maktadır, 

ya, dün akşamki trenle Ankaraya av-
det etmiştir . ------

Olçü muayenelerine devam 
ediliyor 

1stanbul ölçü ve ayar müfettişliği 
tarafından teşkil edilen ve esnaf ölçü
lerinin senelik muayenelerini yapmak 
üzere çalışan 4 grup faaliyete ehemmi
yede devam etmektedirler. 

Eminönü grupu Beyazıtta, Beyoğlu 
grupu Pangaltıda, Eyüp grupu Kü -
çükpazarda ve Kadıköy grupu da E
renköyünde çalışmaktadır. 

Bu isler nihayete erdikten sonra 
Eyüp grupu Çatalcaya, Beyoğlu gru
pu Sarıyere ve Sarıyer grupu da Şile 
ve Y alovaya giderek faaliyetlerine 
devam edecekler, her tarafta ölçü ve 
ayar damgalama işi nihayet 31 Aius
tosa kadar bitirilmiş olacaktır. " 

Bu geceki nöbetçi eczaneler tmdardrr: 
lstanbul cihetindekiler : 
Aksarayda {Etem Pertev) .Alemdar
da: (Esat). Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyazıtta: (Belkis). Eminönünde: (A. 
Minasyan). Fenerde: (Vitali). Kara
gümrükte: (Suat).ı Küçükpazarda: 
(Hasan Hulusi). Samatyada: (Rıd • 
van). Şehremininde: (Nanm). Şehza
debaşında: (Hamdi). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

Galatada: (Hidayet). Hasköyde: 
Halk). Kasımpaşada: (Merkez). Sa -
rıyerde: {Osman). Şişlide: (Necdet 
Ekrem). Taksimde: (Kanzük, Karakin, 
Kürkçiyan, Güneş). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköyde Modada: (Sıh -
hat). Pazaryolunda: (Rifat). Oakü 
darda İskele başında: (Merkez). 

Karar tatbik edilirken 

Hadiseden beş gün evvel bu üç cür'etkar Polis tahkikatını bu izlerle derlnleştirmi~ ve 
hayduttan birisi Nadirenin evine bir akşıun bu bakkal dükkanının Necatı isminde birine 
iu,tü gelerek kend1sinin elektrik memuru ol- ait olduğunu, fakat Necatlnin matban.lnrda 
duğunu söylemiş ve saati muayene edip çı- dJzme makinelerinde çalıştığını, dükkıind3 

karken Nadireye de: Mehmet isminde birinin bulunduğunu öğ _. 

- Teyze hanım, senin saa.tın fazla yazı - renmiştir. 
Necati bir kaç gün sonra yakalanmış ve yor. Ben iki gün sonra bir arkad~la gelece

ğim ve saati sökexek size a.z yazan blr saat 
getireceğim, demiştir. 

Paraya karşı az çok zaafı olan Nadire bu, 

Mehmedin Çatalcada olduğunu ısöylenılştir. 

Mehmet de Çatalcadan gellnce yakalan• 
mıştır.. Polis Mehmetıe Necatiyi sıkıştırmış. 
Fakat ortada mevcut bütün dellllere raE,ınen 

taz para yazan saati) bir an evvel getirme- her iki suçlu da suçlarını kat'iyen inkar et• 
81 için sahte memura rica etmiş: ml.şler, hatta bir aralık Necatı bir kolayını 

- Senin helaı süte~ olduğun yüzün- bularak polisin elinden kaçmıştır. Necatinln 
den belli evladım! dlye Uti!atta bulunmuş - firarı polisi daha ziyade şüphelendirırJş ve 
tur • Mehmette artık inkarı faydalı görmediğhı "' 

Aradan beş gün sonra. üç kişi tekrar eve den bu işi İsmail ve Necatiyie hep berabell 
gelmişler ve günlerdenberl dört gözle buıı -
ları bekliyen Nadire hemen kapıyı açarak 

yaptıklarını, Necatinin kendilerini kandır "' 
dı~ı söylemiştir. 

Necatinin metresi sahte memurları içeriye alınış, yanlarında 

beklemeğe başlamıştır. İşte bu sırada ani Necatinin Eyüpte Nişancalarda El'menl 
bir hücumla Nadirenin ellerini ayaklarını 

kllisesi karşısında 15 numarada oturan v6 
bağlıyan haydutlar, nesl var, nesi yok hep- ka.hveclll.k yapan İhsanın kizı 16 yaşmda. 
sini alarak evden kaçmışlardır. Müzeyyen isminde bir de metresi vardır. 

Nadire komşularının yardımlyle kurtnnl- Bu üç haydut Nadirenin paralarım çal ""ı 

dıktan sonra vaziyeti pollse ihbar ederek dılttan sonra, bir müddet Müzeyyenin evin -

---·•••••••••• .. •••••n••• .. •••n••••······-·••••••·•--• de glzlen.mişlerdir. 
Fakat Necatı yakalanıp da kaçtılttnn son

ra eve gelmiş ve Müzeyyeni de alarak savuş~ 
nıU§tur. 

Mehmet suçunu itiraf ettikten sonrı:ı. pa
raları bu evin muhtelif yerlerine sakladığını 
söylemiştir. 

Çalınan etYalann saklandığı evde 

Polis ikinci şube müdür muavlnl Mlr'aıı 
ltincl kısım merkez memuru Tevfik ve üçün• 
cü kısım merkez memuru cevatla bu işi on 
dört gündenberl takip eden ikinci komiser 
Abdurrahman ve gazeteciler dün, suçlulardan 
Mehmet te beraber olduğu halde Necntin1n 
metresinin evine gitmişler ve Mehmedlı1 

sakladığı üç beşibir yerde ile bir altm saaı 
kösteğini evin bahçesinde, duvar dibinde g~ 
mülü olarak bulmuşlardır. 

Mehmet, Nadirenin altın bileziğiyle gene 
evden çalınan elmas küpeler, Nadirenin ko• 

casının İstlklfil madalyestnın yerini bilme ... 
dlllnl söylemiş, :fakat evdv yapılan araştır ... 
mada 2 altın bilezikle İstiklll nllldalyesi 
bodrumda. bir kutu içinde bulunmuştur. 

Dün bulunan eşyalar üç beşibir yeı·de, 1' 
altın kordun, iki altın bllezlk ve bir İstiklil 

' madalyesinden ibaretti. 
Mehmet, elmas küpelerle ek.sik olan '1 

beflblr yerde altının Necatlde kalmış oldu• 
ğunu söylemektedir. 

Dün, yukarıda ismi geçen kızıu ablası 

Müjgan kendisiyle görüşen bir muhar.·!rimi· 

ıe dem.iştir k1 
- Necati, k.ızkardeşimle nişanlı ldl. Fa• 

kat klzı sonradan berbat etti. Necatı evli gi

bi her akşam burada idi. 14 gün evvel bir 
akşam yanında Mehmet ve İsmail oldu!?;'\ 
halde geldi. Ben hallerinde bir gayrilablilik 
hissettim. İki gün evden hiç çıkmadılar. İki 
gün sonra gene sessizce gittiler. Mehmet bil'. 

' gün sonra tekrar geldi. Gece olunca bahçeye 
çıktı. Meğer altınları bahçeye gönınrn~. Be~ 
nim bildiğim işte bınılardan ibarettir. 

Necati yakalanmak üzere 

Polis, Necatiyle Müzeyyenin izini keşfet• 
mlştir. Kendilerinin bugüıı akŞama kadar 

yakalanmaları muhtemeldir. 

• 
lzmirde 
Dün geceki 
Cinayet 
İzmir, 18 (Hususi) - Bu gece Baş• 

durakta bir cinayet olmuştur. Antal -
yalı T ev fiğin kahvesine giren sabık~lı 
R~at «buranın kabadayısı kimse kar-. 
111ma çıksın» diyerek bıçağını çekmiş, 
Kayserili Alinin göğsüne s&plıyarak, 
öldürmüştür. Katil yakalanmamak için 
tabancasiyle havaya bir el ateş etmiş, 
sokakta önüne çıaknları tehdit ede ede 
kaçmıya ba§lamış. fakat yakalanmış * 

tır . 
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MEMLEKET HABERLERİ 
An ta/yada 
Tur/ andacı/ık 
Bu yıl prinç ekimine de 

ehemmiyet veriliyor 

Antalya (Hususi) Pirinçten, 
tnernlekete mühim miktarda. para gir

mekte, bu yüzden, pirinççiliğe son de

tece ehemmiyet verilmektedir. 

İngiliz mezarhklannı ziyaret eden kafilenin bir kısım azaları 
Tllrk heyeti ile berı-ı ber 

Eski İngiliz muharipleri Çanakkalede 

1 

s.,ı. s 
• 
lzmitte otel buhranı 

Meclisi u~u?1i azaları Halkevinde bir toplanb yaphlar, 
Halkevı bınası yapılmasına, sıtma mücadelesinin 

hızlandırılmasına karar verildi 

Şimdi zer'iyat zamanı olduğundan, 
~kime elverişli arazi fenni surette ha

~trfanmakta, büyük mikyasta pmnç 

ekilmekte ve ticari vaziyetleri haleldar 

blan bir çok sermayedarlar, pirinçilik 

l'Üzünden vaziyetlerini iılah etmekte-
dirler. Çanakkale, (Hususi) - Çanakka- Akşam vapurda eski muharipler 

lk le harl>inde ölen İngilizlerin mezarla- tarafından Türk heyete bir ziyafet 
. lirn ve arazinin, ziraata ve turfan- rmı ziyaret için bir kaç gün evv<"l ·1 . 
dacı( - .. • 1 • ) h · ven mış, rnütekabilen dostluk nutuk -ıga muaaıt oması, ıf ere e emmı- Lancastria vapuriyle fehrimize 630 
)'et verdirmekte, mevsimlik sebze ve eski İngiliz muharibi gelmiştir. Kafi- la_rı s~y~enmi~tir. Bu arada kafile reisi 

Verilen ziyaf e tlerde bulan.anlar 

zmit (Hususi) - Yakında memleke· 
timize gelecek olan göçmenler Tuzlada 
karanline edildikten sonra mürettep ol • 
dukları mahallere ıevlcedileceklerdir. Şeh
rimize 11:elerek Ankaraya dönen iskan u • 
mum müdürü Cevdet, gelecek göçmenle
rin ne suretle yerleıtirileceği hakkında ala
kadarlara i~ahat vermiş ve ayrıca Kızılay 
tarafından Tuzlada açılacak olan aşhane
nin derhal faaliyete geçebilmesi için ala -
kadarlarla temasta bulunmuştur. Yeni ge· 
lecek ~öçmenlerden bir kısmının Amasya, 
Çorum, Yozgat ve Tokat taraflarına yer
leştirileceği söylenmektedir. 

arazi tahriri için de hazırlıklara devam o-1 

lunmaktadır. Bu it için Kocaeli viliyetin• 
de 1 S komisyon faaliyete başlıyacak ve 

azami 2 sene zarfında işlerini bitirmi, bu
lunacaklardır. 

lneyvalar her yerden evvel yetişerek, le reiei Mareşal Wiliarn Birdwood'tur. Sır Wılham Bridwood ve Amiral Rager 

Ankara, İstanbul gibi büyük şehirleri· İçlerinde mühim bazı fllhsiyetler olan Keyes tarafından Atatürk ve Ti.irk 
tnize sevkedllmektedir. kafile Çanakkale valisinin riyaset et- milletini öven çok hararetli sözler söy-

tiği bir heyet tarafından karşılanmış lenmiştir. Bir Ziyafet 
Fakat, vesaiti nakliye ihtiyaca kafi ve Arıburnu. Seddülbahir mezarlıkla- Ziyafet sabaha kadar devam etmiş, 

gelmemektedir. Biraz himmet sarfı ile. rı gezilerek çelenkler konmuştur. Ma- eski muharipler Türk heyeti tarafın • 

fehrirniz çok terakki edecektir. reşal tarafından da Mehmetçik ahi- dan çok samimi bir şekilde teşyi edil-

izmit Cumhuriyet Halk Partı&i baıkant 
ve Zonguldak meb'usu Halil Türkmen be
lediye bahçesinde 50 kitilik bir ziyafet ver
miştir. Ziyafette Halk Partisi idare heye
ti, vali Hamit ve fırka kumandanı Gene
ral Mürsel bulunmuşlardır. 

demize de 3 çelenk vaz'edilmiştir. ınişlerdri. 

Karaman suyu 
............................. ................................... 

Islah edilecek ve kireçten 
kurtarılacak 

Bursada yaz hazırlıkları 

fıearaman (Hususi) - Karamanda 

cıon zamanlarda, bir çok yeni ve gfizel 

binalar yapılmıştır. Belediye, yeniden 

gU~el bir park yaptırmakta(lır. Bu su· 
retle Karaman iki parka kavuşmuf ol .. 
'naktadır. 

Asri kaplıca haziranda açılacak, halkın elindeki 
koyunlar merinosla değiştirilecektir. Bursada 

iki spor kulübü birleştirildi 

Kasaba dahllinCiekf mütemadi faaJl .. 
:·ete rağmen, alakadarların maalesef 
1hrnal ettikleri bir bina vardır. O da 
~ararnan dışındaki imaret camlidir. 
I<al'aman oğullarından lbrahfmin za· 
l'llanından kalma bu tarihi Türk eseri 
harap bir haldedir. Bu gidişle bir kao 
sene içind~ tamamile bfr taş yılini lia· 
line gelecektir. 

Bu binanın bir an evvel tamir e(UJ .. 
lllesi tetnenni edilmektedir. Duraanın umumi rörünüıü 

l<aratnanın gayet kireçU olan suyu .. 
nun temizlenmesi için de büyük bir 
gayret sarfedilmektedir. 

Suyun kireçli olmasına baflİca sebep, 

borular vasıtasıle gelen bu suyun mem
baına diğer bir kaynağın karışmasıdır. 

. Bu kaynağın seyri değİftİrilerek t e
nııı: suya karısmaması için tertibat alın-
ltıtftır. ' 

Bursa (Hususi) - Gerek banyo, ge • 
rekıe ıeyYah mevsiminin yaldaomuı üze· 
rine, Bursa kaphcala•ındalr.i faaliyet çok 
bayırlı bir devreye girmiıtir. Ani kaplı 
c.aların müdürlüi\.ine tayin edilen Fahri 
bir müddettenberi kaplıcaların ihtiyaç -
larını tesbit etmekte ve ekıikleri tamamla

maktadır . 
Kaplıcanın ve kaplıcaya merbut otelin 

elektrik tesisatı ikmal edilmiştir. 
İstanbula 11marlanmlf olan dö~emeler 

de bu hafta sonunda gelerek otele yerlef-

tirilecelı:tir. 
Kaplıca ve otel, haziranın ille haftasın• 

da açılacaktır. 

iki Spor Kulübü Birlctli 
Bursanın en eıki klüplerinden Bursa 

1dman Yurdu ile Sanatkarlar yaptıkları bir 
toplantı e:ma.ında, klüplerini Acar tdman 

~~~-~~~~~~!!!!~~~~ Yurdu namı altında birle§tİrmeğe karar 

Karamanda av merakı 
I<ararnan ( H ususi) - Av m eraki, 

l>urada, pek fazla artmıştır. Herkesin 
ilinde av tüfe~i. bahçelerdo, öveylk 
uşu avlamaktadırlar. 

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

Çok yerinde olan bu kararın, Bursa ıpo
ru üzerinde büyük bir canlılık huşule ge • 
tireceğine ıüphe yoktur. 

Yeni klüp, ( C. H. P.) nin .kendilerine 
tahsis ettiği binada yerleımiıtir. Binada 
bir toplantı ıalonu, olcuma odaıı, apor sa· 

lonu ve müze mevcuttur. Bu ıuretle spor • 
cuların bütün ihtiyaçları temin edilmiş ol
maktadır. 

Bursa.da Merinoı Çoğaltılıyor 
Merinos koyunların~n gördüğü rağbet 

üzerine, aJakadarlar, halka ait koyunların 
da Merinosa çevrilmeıine le.arar vermi, • 
lerdir. Bunun için koyunla ra, ıun't tohum
lama ameliyatı yapılacaktır. Alakadarlar 
-'imdiden hazırlıklara batlamuılardır. ' 

Uludaidan Su getirtilecek 
Cökdere ıularının, yazın, halkın ihti • 

yacına kafi gelmediğini nazarı itibara a

lan alakadarla r, Uludağdan su getirmek 
için tetkiklere başlamışlardtr. 

· lzmitte Otel Buhram 
Son günlerde İzmitte otel buhranı baş 

göstermiştir. 

Şehirde mevcut üç otel ihtiyaca kafi gel
memektedir. Bu buhrana sebep tc' kağıt 
fabrikasının açılışından sonra şehre fazla 
misafir gelmesi ve otel ihtiyacının fazla -
laşmasıdır. Bu ihtiyacı karşılamak için ye
ni oteller yapılması düşünülmektedir. 

Arazi Tahriri 
Önümüzd eki ay içinde başlıyacak olan 

Meclisi Umumi Çahtmalan 

Meclisi umumi bütçenin tanzimi ile mcş
ııul olmaktadır. Meclis azalan Halkevinde 
bir toplantı yapmıılar, Halkevi binasının 
bir an evvel yapılmasını, sıtma savaıına 

yeni bir hız verilmesini kararlaştırmıılar
dır. Toplantıdan ıonra 80 kişilik bir ziya
fet verilmiş, ziyafette parti başkanı tara • 
fından bir nutuk söylenmiştir. 

Halkevinin komite seçimleri tamamlan • 

mıştır. 

~~-~~---------....... ----------~--~ lzmit ziraat memuru beraet etti/ Durhaydarhlar mektep istiyorlar 
İzmit (Hususi) - Fidanlık memuru K (H ~) D h d . . . _ k araman ususı - ur ay 8 

Osman, hır ıftıraya ugramı~, ~arap a-ı K ·1 · k"" 1 · d b" · _ . . _ . .. aramanın en ı erı oy erın en ırı-

çakçılıgı gıbı agır bır tohmetle adalet d" ik· 1 .. L · · ı ··ı f d b . . . ır. ı yı oncc .a..oy u er tara ın an u-
h uzuru na gıtmıştır. Osman beraet et- d .. fi b" "'k b' • 1 . . ra a, uç sını ı ve uyu ır sa onu_ 
mıstır. .h . 

· ı tıva eden güzel kargir bir mektep 

lzmitte havalar soğudu binası yapılmıştı. . 

İzmit (Hususi) - fzmitte havalar 
çok soğuk gitmektedir. Adeta yaz unu
tulmuş, yerini kışa bırakmış gibidir. 
İşin daha garibi, kaldırılan sobalar tek
rar kurulmaya başlanmıştır. 

Sivasta fidanltk 
Sivas ( Huıusi ) Ziraat mü· 

dürlüğü tarafından yeniden meyda· 

na getirilen idarei husuaiyeye ait 
tekke altındaki fidanlıiın reımi kü adı ya
pıldı. Merasimde memleketin tanınmış bir 
çok simaları ile vali, belediye reisi v: 
meb'uslar hazır bulundular. 

Cirit Müaabakalan 
Atlı sporla meşgul olan gençler bu haf· 

tadan itibaren büyük bir kafile haJinde ci
var kazalarda dola~malara başlamıılardır. 
lstasyon civarında atlı sporcular tarafın -
dan yapılan cirit müsabakaları büyük bir 
alaka ile seyredilmektedir. 

Sivas ve havalisinde çok bereketli yai
murlar yağmaktadır. Çiftçi memnuniyet 
göstermektedir. 

Fakat mektep açıldığı zamandanberi 

muallimsiz kaldığı için, tedrisat yapıl

mamıştır. Köylü, bu yıl, mekteplerine 
bir muallim verilmesini beklemektedır. 
--- ._._. • ' • ...._... .. _ .... 1 .......... ....,.. ••• ---

Hadiseler 
Rarş1&1nd 

Sayfiye mevsiminde 
1ıtanbulun; sivri sineıii bol, vesaiti 

nakliyesi kıt yerlerine sayfiye derler. 

* Sayfiyeye taoınmağa göç derler. Bu 
ite göç demektense güç demek daha 
doğrudur. 

* Altı koltuk bir kımape bir maııadan 
ibaret salon takımınızı arabaya yüklr-r• 
ıiniz, sayfiyedeki evinizin önünde de al• 
tı kırılı: koltuk, bir kırılı: kanape, bir lu
rık masayı arabadan indirirsiniz. 

* 
BUTUN ULKE.YI· vermişlerdir. 

HER·cUN 
Pazar Ol• Hasan B. Diyor Ki: Karınız, ıayfiyedeki komşularına 

şık görünmek iıter. Taşındığınız ilk gü
nü elinize yekunu tuzlu bir ihtiyaç liste
si verir. 

Hasan Bey - O haberi veren adamın 
ı•flarını hangi kantar tartıyorsa, bunu da 
o tartmıştU" l 

* Sayfiyedeki evinize çağırmadığınıı 

dostlarınız size darılırlar: 
- Çağırmadı! 

D iye ... Çağırdıklarınız da darılırlar: 
- Çağırdı da, ikrıım etmedi! 

Diye . .. 

* Sabcth vapuru kaçırırsınız; işini7.den 

olur unuz, akşam vapuru kaçırırsınız, e

vinizdeki rahattan olur unuz .. 

* S yfiyenin safaamı çıkarmak için 
!layfiyeye taşınmam lı say fiyeye ta c;ına
na misa fir gitmelidir. 

1MSET 
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76 yaşın~a bir adam ayni BÜtün dünya 2 Haziranı merak 
Ga:~~~~eş~!! i!~~:ı~ce ~~:;~~ve ve heyecanla bekliyor! 
birisiniterc~:::~~t;1:~~:ü~z~:1~:~~;!!·Müstakbeı O tarihte f ransanın 200 diktatörü ile 

Londradan yazılıyor: 1 
Plibton kasabasında emsaline pek en

der tesadüf edilen bir evlenme teıebbüsü 
olmuştur. 

sosyalist Başbakanı arasında 
Oeyli Ekspres gazetesinin anlattığına 

ıöre kasabanın en ücra bir yerinde ika • 
met etmekte olan 76 yaşında mütekait bir 
miralay evlenmek için Plibton gazetele • 
rine §Öyle bir ilan vermi tir: 

düello başlıyacak · 
Ö d f ........................................................... ..... nümüzdeki Haziranın ikisin e ran-

uAdım Leyvers. Yaşım 76. İngiliz or· J 

dusunun miralaylığından mütelcaidim. Jyi 
/ 

huyluyum. Ufak bir servetim var
dır. Kendime hayat arkadaşı olacak, ay
ni yaşta bir kadın ile evlenmek istiyorum. 
Dulu tercih etmekteyim. Adreşim: Plib • 
tonda Peyterç izdivaç idarehanesidir.» 

Bu ilan gazetelerde görülür &örülmez, 
mütekait miralay yüzlerce mektup almıı

tır. Bu mektupların kaffesini yaılı ve ih • 
tiyar kadınlar göndermi"'tir. Gazetenin yaz
dığına göre kadınlardan birisi yeni bir 
yuva kurmak istiyen 76 yaşındaki izdivaç 
talibine ıöyle cevap vermiştir: 

uDünyada yapayalnız bir kadınım. fyi 
biT iradım ve bir de evim vardır. Cenabı 
Hak bana hala cazibesini muhafaza eden 

Mütekait Miralay Leyven 

tiyar kadın izdivaç idaresinin salonunda 

ıanın baıına ilk defa olarak bir Soıyaliıt 
hükumetin geçmesile bütün Fransanın ve 
bütün dünyanın alaka ile takip edeceii bir 
ıavaı başlayacak, ve bu ıavaş belki de 
Fransız demokrasisinin mukadderatını ta
yin edecektir. Çünkü bu savaş Fransa hal
kı ile bir asırdanberi Cumhuriyetin gizli 
diktatörleri olan 200 aile arasında vuku
bulacaktır. 

Bu iki yüz aile, Fransa devlet banka
sından en büyük hisselere sahip bulunmak
tadırlar. Bankanın 40,000 hissedarı içinde 
ancak bu iki yüz aile bankanın siyasetini, 
dolayııiyle hükumetin maliyesini kontrol 
eden müdürleri seçerler. 

Büyük harpten beri F ransanın bafına 
sayılamıyacak kadar çok hükumetler gle-

loplanmıtlardır. d F 1 · d d i. akat bütün bu hükumet erın ayran ı-
F akat ihtiyar miralay vaadettiği gibi iı mesnet Fransa bankası idi. Banka İse iki 

saat bette gelmemiştir. Beşi yirmi geçe yüz aileye iıtinad ediyordu. Bu aileler, baş-güzel gözler ihsan etmiıtir · » k l y tabii 14 yaşlı 
Baoka bir dul kadın da şöyle cevap ver- apı açı mıştır. e ka memleketlerde eşi görülmeyen biı oli-

mittir: 

cSerbeat tabiatliyim. Bir erkeiin h · 
dında bulabileceii en iyi ahlaka malikim. 
Kocamın en hayali tasavvurlarını yapabi-

lecek cesaretteyim. » 

Baıka birisi de memleketi olan Brimin· 
hamı terkedip kendieile evlenmek üzere 
Plibtona celeceiini haber vermektedir. 

Hülisa 76 lık damat namzedi lngilte~ 
renin her tarafındaki dullardan, kocaeın • 

dan ayrılmıtlatdan, lıtiyarlam• kızlar • 
dan bu tarzda mektuplar almııtır. Ve bit-

kadının heyecanı en ıon derece• garş teı.ıkil ederler. 

ımı bulmuştur. Fakat salona .:i- Soıyaliıt hükumet kendi siyasetini tat-
ren bekledikleri damat namzedi deiildir. bik ettiği takdirde bu iki yüz ailenin ha
Jdarehanenin direktörüdür. Direktör sa- kimiyeti nihayet bulacak. Çünkü Soıyalisl· 
}onda toplanan bu 70 bahar görmüş ge • ler seçim savaşı esnasında uF ransayı tah
linlik namzetlere mütekait miralayın gön· rip eden bu iki yüz aileyi yıkmayrn taah
derdiii bir mektupta kendilerinden af di • hüt etmişlerdi. 
lediğini ve zevceliğe alacaiı kadını ıeçmiş * * • 
olduğundan artık kendiıinin gelemiyece· Bu iki yüz ailenin kolay kolay yıkılma-
iini bildirdiğini ıöylemiıtir. Bu haber Ü· yacaiı ve mevkiini korumak ye kurtarmak 
zerine 1-4 ihtiyar kadının düştükleri feci için uiraoacaiı muhakkaktır. Gerçi bunlar 
vaziyeti kolayca tahmin etmek mümkün • ıilah kullanamıyacaklar, fakat bunların 
dür. kullandıkları borıa ve döviz aili.hları ha-

tabi bunlardan birisini tercih etmekte te- Mütekait miralaya aelince: Doıtların • 
reddüde düımüıtür. Nihayet bu müılr.ülü de dan birisinin tavauutu ile 70 lik birisile ev· 
haJletmiı, mektup gönderenlerin hepsi ile lenmeie karar vermiı, fakat bu kadın Hin· 

bir randevu ilan etmiıtir. distanda bulunan ve 40 yaşında olan oi • 

kilci ıilihlardan daha az tesirli deiildir. 
Soeyaliıtlerin bu iki yüz aileye karıı 

harp açmalarının ••hebi, Fransada iktisa-

Bu randevuyu da ıene ilin teklinde ga· ]undan izin beklediii için henüz evlene • 

Htelere vermiıtir: 

cMütekait miralay Lryvera kendiıine 

evlenmek için mektup gönderenlerin ma
;vımn 6 ıncı sünü saat beşte Plibton izdi • 
••t idarehaneeinde bulunmalannı rica e• 
der, burada izdivacl için talip olanlar ile 
ıBrl!fÜp kararını verecektir. 

izdivaç idaresinde gelecek kadınlar İçin 
bUllU9i bir salon hazırlanmıttır. 

Tayin edilen saatte kimi yetmit yaıla· 
rında, kimi o ya,a yaklaşmıı on dört ih • 

insan başkasını 
Sevip başkasile 
Evlenebilir mi? 

.cEvli bir adamı seviyorum, o da be
ni aeviyor. Benimle evlenemiyeceiini bi· 
Jiyorum. Fakat onun sevgisine ihtiya • 
cım var. Uzalı.laflJlak istemiyorum. Ben 
bir aenç kızım. Hayatımda bir defa 
Hvdim, o da beni aldattı ıitti. Bu a
dam sevgilinde samimidir. Çünkü hen
.len hiç bir ıey saklamıyor. Hattl ba~-

kaıile evlenmeme de itiraz etmiyor. O 
da benden yalnız sevai istiyor. Siz ne 
dersiniz)» 

Bedriye 

memiıtir. 

Bir yankesici mahkOm oldu 
CaJatada Emin isminde birinin yan

kesicilildıe puaaını çalmaktan ıuçlu 
sabıkalılardan Mehmedin dün aıliye 
ceza mahkemesinde duru,ması yapıl
rnıf ve ıuç sabit ıörüldüiünden Meh
met 1 ay 27 gün hapse mahkum edil
mi~tir. 

ladım. Nipnlım artılr. heni tatmin ve a

lakadar etmiyor. Fakat niıanı bozmak 
o lcızı da manen harap etmek olacak. 
Onun için düıünüyorum. Siz ne dersi· 
niz? 

Cahit 

Merbameten evlenilmH. Bugün aev
miyerek nipnlınazla evlenirıe, gözünüz 
yeni aevdifiniz kuda kalır. O vakit bem 

lnz bedbaht olur. Hem ıiz. İyiai, ıimdi
den bir münasip çare bulup kızdan ay
rılmak ,,. aevdiiinis kızla nitanlanmak
br. 

* «Askerliğimi bitireli bet ıene oldu. 
Ayda 80 lira kazanıyorum. Şimdiye ka
dar iki kadınla yatadım. Fakat bunlar 
htetresimdi. Şimdi artık temiz bir a • 
ile yuvası kurmak istiyorum. Fakat kız 
babaları aiır masraflar gö~teriyorlar. 

Bu masraflar gözümü korkutuyor. Tek
rar eslci hayatımı idame etmeyi daha 

Framanm devlet baıııkaaını kuran 
Napolyon'la baakanm altın mubafuuma 

mahaua daireei 
di ıslahatın Fransa bankasını devletleştir· 

meie bailı olmasıdır. Bu yapılmadıkça 

Fransayı mali yanıklardan kurtarmaia im· 
kan yoktur. 

* * * Sosyalist hükumetin kimlerle dövüşece-
iine gelince Fransa bankasına hakim olan 
iki yüz ailenin en büyük baıları, bu banka
nın idare hey'etindeki on iki kişidir. 

Bu on iki kitinin beşi Fransa sanayi a
lemini temsil ederler, yedisi hususi banka
lann mümeıısilidirler. Fransa sanayıının 

yüzde altmışı bunların elindedirler. Mem
lekette bankacılık, sigortacılık, gemicilik, 
demiryolculuğu, madencilik ve ataiı yu· 
karı F ransanın bütün iktisadi i şlerinde bun
ların menfaatleri ·vardır. 

Bu itibarla nüfuzları çok büyüktür. 
Franııada hüküm süren iki yüz aile, 

F ranaız parasını altın eHsına istin ad ettir
mekte ıırar ediyor ve büyük nafıa işlerine 

Leon Bla •'• iiç pozu 

Bir Fransız mecmuasına 
_göre Leon Blum 

* * * Karikatfircüler onu titrek elli bir Yahudi halinde rösterirler. Halbuki 
geniş omuzlu bir sporcudur. Ma;rurdur, derler, hayır sadece dalgın 
ve miyoptur. Dünyada okumadığı kitaba az tesadüf edilir. Yemek-

ten anlar, ıaraba bayılır, eğlenmesini, gülmesini sever. 

Fransadaki son seçimde büyük muvalfa- 1905 de, siyasetten uzak yaşamağa başlı • 
ıuyet kaunan ve Haziranda lküdar mev- yarak, kendisini edebiyata vakfediyor. Şüra~ 
kilni ele alacak olan sosyalist lideri Blum yı Devlette memuriyet alıyor, ve orada hu• 
hakkında Vu mecmuası bil' makale Defl'et- kukt tenkit ve malümatiyle temayüz ediyor, 
m~Ur. Ba yasıyı aynen ahyoraıı: ayni zamanda da .Matın "ve Comoedi:ı. &&• 

Leon Blum kimdir? zetelerine edebt tenkitler yazıyor, bu böyle• 
Bilhassa aon günlerde bu sual çok sorul- ce 1917 senesine kadar gidiyor. O sırada na .. 

makta, ve ıünün adamı olan bu methur in· na Daall'l olan Möeyö Marcel Senıbat'ın ka• 

san hakkında biribirlne :ıııt yüzlerce söz söy- .lemi mahsus müdürü oluyor, gene ayni sene 
ıenmektedlr. Kendisinin Marksist olduğun- Bordeaux'daki tonKteye iştirak ediyor. 1918· 

dan bahsettikleri kadar, ince, a.natkar de 808yallst ittihadı fırkası tehlikeye girince 
ruhlu, llml kab1liyetı ziyade bir insan oldu- mücadeleye atılıyor, 1919 da bolşevlzmle 

lundan da bahsederler. mücadele ediyor, ve nihayet 1920 da 
Aleyhinde ll:1n duyanlar, pek çoktur. 20 se- Toma'dakl sosyalist kongresinlıı en nafiz a

n• evvel, Blumu eşi, emsali bulunmaz bir a- zuı oluyor. 

dam diye tava1f edenler, bugün aleyhinde 0 arada meb'us seçiliyor, zeklsımn lluv• 
aöylemedlk aözler bırakmıyorlar. ntl sayesinde parlamento grupu reisi olu. 

Biz soluk kanlılıtunızı muhafua ederek, yor, mllli cepheye karşı ve bUha&sa onlann 
bitaraf bir ıörüşle Leon Blumu tanıtmP.ia malt alyasetıerlnl hırpalayacak tarzda mü • 

9alıfalım. cadele açıyor. Ekseriyetin filuinl hiçe saya• 
Blum uıen Alzaalı olan bir alledendlr. rak, büyük bir cesaretle Rubr hAdlseslnl el• 

18'72 de Paıiste dolmuş, ve çocukluiunu, nayet ve cinnetle tavsif ediyor. 
ceflt çeşit lbtlllllere sahne olan Salnt Denis· Bütün bunları, mantığının kuvveti, hit::ı.• 
de ceçlrmlftlr. lbetlnln kudreti, münakaşa kablllyetlnin bU• 

Anne annesi, müfrit bir cümhurtyetçl ol- Jiiklüitü sayesinde başarıyor. 
makla maruftu ve torunu okumata başladıiı Gazeteler onun karikatörünü yaptıkları 
zaman, Tenot'un taklibi hükftmet hakkında- zaman, kend1a1, haksız yere 9ift.e ı;oz.liık• 
ki kitabını onun ufak parmaklan arasına lü, dar yapılı, eli titrer bir yahudi halinde 

ıııkıştırmıştı. gösterirler, halbuki, Leon Blum uzun seneleı·, 
Blum, biraz büyüyünce Charlemqne lise- eakrim yaptıktan aonra, boksa da çnlı mı§~ 

alne girdi. Yaramaz ve hoyrat bir talebe oJ- senit omuzlu bir s_porcudur. 

du. Eter sımfının birlncisl olmaaa idi belki Gene ba.zı ıazet.eıer kendisini maaıı.ıı olı 
de kendfsüı.1 yaramzlılı yüzünden mektepte adam, her §eYl hesaba vuran bir tıp olarnıc 
tutmazlardı. Küçuk yqındanbert, isyankar teılkki ederler, bu da yanlıştır. Blum, sotu1' 
bir ruha sahipti. 

16 yaşında iken lhtUllln felsefesini tetkike 
koyuldu. Bilhassa Emile Augierin kitabında
ki şu cümleler küçücük dimağına nakşedildi: 

•1789 ihtuAll henüz bitmemiştir. O daha bir 
başlangıçtır.• 

Leon Blum, yuksek muallim mektebine 
giriyor, felsefeden agregatlon yapıyor ve 
o zamanlar Clemanceau ile Barres'in tcslr
leri altında kalıyor. Bir muddet aonra, be-

yaz mecmuade Jean Grave ve To d'Aze ile 
liberal fikirleri, yanındaki bütün münevver 
insanlar gibi şiddeUe müdafaaya koyutu -
yordu . 

Aradan zaman geçiyor. 1893 senesinin içi
ne giriyoruz. Bir gün Blum, Şanzellzede do
laşırken . muallim mektebinin tanıdığı ve 
çok zamandanberi görmediği arkadaşı Lucl
en Herr'e tesadüf ediyor. Beraberce yürüyor-

kanlı olması llzımgelen yerleri takdir ed~r. 
B1raz dalgın ve biraz da miyop olması. ıcen• 
dlslnl tanımayanlar tarafından kiblrU den• 

mesine sebep teşkll etmlşse de o da dotru 

detlldlr. 
Blum, fevkallde bir insan delildir. Hepi• 

m1z ıibi bir insandır, o hayatın yeknasaltlı· 

tını sevmez, biraz heyecan ve değişiklik n• 
rar., çocukları, hayvanlan, gize! manzara • 

lan sever. Karısının kullandıRı ufak otomo
bilde Parisin yollarını arşınlamaRa doyamaz. 
Musikiden çok lyi anlar. Blumun dün~ ada o

kumamış olduğu esere az tesaduf ed·l!L ve 

lfln en garip tarafı, okuduğu hiç bir şeyi u

nutmaz. ·Bu aevai ıa:Jri tabiidir ve her sayri 
tahü teY aibi muvakkattır. Bu adam er 
ı~ ıw unutmaia mahkiimdur. Siz de 

hafla• birisile evlenineniz muhakkak ıu
rette onu zamanla unutursunuz. Ma -
dem ki evlenmeniu muhalif değildir, 

doıtluiunuzu muhafaza etmek ıuretile, 

Ankara : T. S. R. 
kolay buluyorum. Siz ne dersiniz? ıı 1 girişerek iktisadi vaziyeti düzeltmeic ma- lar ve konuşuyorlar. 

Hügo'nun §llrlerini, Jaures'in nutuklarını 

ezber söyler. Kliıslkleri çok iyi blldıği h:ılde, 
halihazırı da !evkalMe iyi takip eder. İk· 
tısattan, tiyatroya, tarihten felsefeye ko• 

laylıkla geçebilir. 

bir bafkaıile evlenmeie çalı,ınız. Önü
nüze talip çıkarsa, bu sevgi ujnında 

redde~meviniz. Muvakkat bir sevsi uğ-

nma bütün hayatınızı zehirlemeyiniz. 

* .c 16 aylık ni5an1ıyım. Fakat ıon za• 
manlarda bir ha~ka kızı sevmeğe baı • 

Her kız bAbası fazla masrafa lüzum 
ıöstermez. Kızlarına koca arıyan bir çok 
temiz aileler bulabilirsiniz. Sorup arat· 
~ırınız. Her halde aradığınız ıartları ca
mi bir kız bulup temiz bir yuva kura • 
bilirsiniz. Metres tutmanın ıonu yoktur. 
Cençliiinizi böyle gayri mqru müna • 
ıebeplerle öldürmeyiniz. 

TEYZE 

ni oluyorlar. O zamana kadar llberal bir zihniyete ma -
Bu siyaset yüzünden F ransanın harici Jlk olmakla beraber cemiyetin adalet-

ticareti düşmüş ve sanayi faaliyeti mühim sizliklerine kar§ı da ynca infial duyan Blu
bir aksaklığa uğramıştır. mun fikirleri değişiyor, Herr onu kollekti -

Halk cephesinin buna karşı gelmek i- vizme doğru suruklıyor ve Blum 21 yşında 
çin düşündüğü tedbirler Bankayı dt:vlet- sosyalist oluyor . 
!eştirmek ve idare hey' etine maliyecilerden Bialnhare Leon Blum ismi Dreyfüs davası 
başka mesai, sanayi, ziraat mümeuillerini 
sokmak ve bankanın siyasetini hükumetin 
siyasetiyle telif etmektir. (Dayli He.rald) 

münasebetiyle çıkan bir kitabın üzerinde o
kunuyor, Jures ile kolkola geziyor. ve nıha
yet sosyalllt ittihadına dahil oluyor. 

Yemekten anlar, güzel şeylerin nasıl pi• 
firileccğinl de bilir, şaraba bayılır. 

Leon Blum, eğlenmesini gulmesinl sever, 
herkesi hunnetle dinler, fakat onun fikir • 
Jeri üzerinde müessir olm:ığa lmkfm yoktur. 
fikir jimnastiğinin en zor hareketlerini yap
mağa muktedirdir. Sırasına gore fcöakfı.rdır. 
Ve nefsini hiç bir şeyden esirgemez. 

Benim tanıdığım Leon Blum budur.• 
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Evveli zehir, sonraları 
şifa adını alan T arabya 

Bir T arabyalı "burası başka yere benze~E-z! Tara~yayi 
diriltmek için beynelmilel, kozmopoht bır sayfıye 

haline sokmalı! ,, diyor 

Tarabyeden bir manar• 

Esatirin en güzel hikayelerinden biri 
tiiphesiz ki Kolkida Krab Aeites'· in kızı 
Mcdee' nin efaanesidir. E..itirin bu methur 
•ihirbazı: ıihirbazlık ve büyünün bütün 
•ırlarına vlluf olan MMM bütün bu bil
Iİsine rağmen aönlünü atkın büyüsünden 
lturtaramamıt ve bir aönlii Argonotların 
l'eisi olan Jaıona bailamııtı. Jason Esonun 
0 ilu ve Cretheus'un torunu idi. Amcası 
Pelioı onun hakkı olan tahtı zaptetmiş, 
0 na <altın yapaiı alıp setirirıen tahtı sana 
terkedeceiim» diyordu. Bunun için Jason 
•traf ında aralarında Hersül, Ofiyüs, Tifüı, 
l.ltülap Neetur ve daha nice meşhur isim· 
ler bulunan takriben elli kiıiyi toplamış 
Arıo ismini verdikleri bir semi ile Kara· 
denize ııitmek ilzere yola çıkmıştı. 

Kolkida'ya geldikleri zaman, onl11rı 

IÖrüp Mecl .. Araonotlann reiıine aşık 01-
....... ve bilyUeti va11taıiyle altınları muha
'-za eden ejderleri mabvetmiıti. Argonot
'- iıte o zaman hazineyi çalmıılar ve kaç· 
llltıtlardı. Onlar kaçarlark- ejderlerin dit
leriyle tırnaklariyle bin tthhl büyü ve zehir 
)aprnıt olan Midee Kollddayı ve babasını 
terltederek Juonu takip etmitti. 

Altın yapaiılan ve kaçakları taşıyan 
Arıo gemiei dönü9te ıelip Boğaziçinde 
dernirlemifti. Dütmanlann takibinden kur
llalrrıak için yaptıiı büyüleri havalara ve 
denizlere aaTiıran Medee ilzerinde kalan 

llOıı zehirleri ıeminin bulunduiu yerden 
denize döktü 'Ye iıte bunun için zehir ma· 
bleına olan Farmakioı İ9m.İ uzun zaman 
l' arabyenin İlmi olmuttu. Çünkü Argonot· 
ların gemilerini demirledikleri yer şımdi 
Medee barabninin bulunduiu yerdir . 

Jıte burada ıevıi1ieini Kolkidalılarm 
hücumundan ve takibinden kurtarmak için 
bıa~i denizlere ıon bilyil)eri dökmiiştü. 
lialbuki hu kadar fedaklrhkla merbut 
olduiu bu &tekı bir kaç zaman ıonra ken· 
d' .. 
leinı terkedip Cereon hükümdarının kızı 

C.lanhe ile eTlenmek İıllemitft. 
Ve o zaman Med- rakibesine bir el· 

hiee 'Ve bir taç hediye etmit, bu taçla elbi
le . 

Yı giyen Galanhe yanmq ve bu atef; 
dii"" aun yapJan .. raya da ıirayet etmııtı. 

M~ee h&ll sevdiii kocuandan bununla 
da intikamlDI alamamıt. Juondan olan ço· 
culı:Jarını da öldürerek bu intikamı tamam-
1atnıı ve kendiei bu vefuız kocayı tcrke
derelt oralardan uzaklawmıttı. 

Bu beldeye halil mulıafaza ettiii Ta· 
rabye iımi patrik Atik'ten kalmııtır. 
(406. 425) 

Hastalanan patrii• o tlevrni tabipleri 
Farrnakeoı'ta bir tebdili bava tavsiye d· 

hlitler, çok aiır hasta olan patrik burada 
hastalıktan kurtulunca. baıtalıktan kurtu· 
lan ·r ) • 11 ayap olan maniaına selen (Tarab 
lrıaniaına olarak buraya Tarabye ismini 
\'errniılerdir. 

Buraaı 18 inci ve 19 uncu asırda F e· 
nerli kibar mahafilin ya.zlık telaki mahalli 
ıibiydi. 

Esasen uzun bir zaman da buraları is
~~nbu] kibarlarının hastalanınca geldikleri 

ır rnahal olmuıtu. 

.. Bugün Tarabye lstanbulun yazlık en 
ıuzel ot il . . 11 b• e erının, en fJk ya ı arının e<: ne ı 
•efaretha ) . . . b 1 d w 

)'erdir. 
ne erıne aıt bınalann u un ugu 

da Esk!. bir Tarabyeli bize burası hakkın· 
fu ııo:zleri 8Öylüyor: 

iİ - T arabye ve Yeniköy ıiz de bilirsiniz 
edebiyata cedidecHerin ilk Avrupa Ye 

A m edeniyet hasretlerini gider· 
vrupanın . . . 

dikleri bir yerdi. Edebiyatı cedıdecılerın 
bir çok yazılarının altındaki imzadan evv~l 
selen (Sümmer palae) oteli . ~alenderın 

b
. b . 'nde Alman sefaretının parkı· 
ıraz eruıı 

k d d Bir zamanlar İstanbulun 
nın ya ının a ır. 

Kozmopolit muhiti buraya fazla rağbet 
söstermişlerdi. 

B Rusların muhaceret zamanında eyaz . , k . 
da buralarda bir eilence mahallı oıma ıs· 
'd d k .. ··ndü Fakat şimdiki halele 

tı a ı pe ııoru · . . 
. Bo~azın i•lek ve en kalabalık hır yen 

yıne .. .. )' d 
olmakla beraber İııtanbulun en a amo 

sayfiyesidir diyemeyiz. 
T arabye esasen daima zenginlerin ve 

refah seviyeleri diğer vatandaşlardan biraz 
daha yüksek olanların sayfiyesi bulundu
iundan burada hayatın umumi harpten ev· 
velkine nisbeten durıun olmasına sebep 
herhalde Şirketi Hayriye bilet fiyatlarının 

yüksekliği olmamalı. Buraya yazlıia ııelenle 
rin ekseriyetini hususi otomobilliler teşkil 
eder. Yalnız bu zümre yazın aayfıyeye gİ· 
deceklerine Romanyadaki Mamaya plaj· 
larına \Veıterland. Astsee veya Biyariç gi· 
bi beynelmilel ıöhretleri olan yerlere git· 

meii daha ( interressant ! ) buldukların· 
dan buraları lazım gelen rağbeti görmü
yor. Bir de ıefarethanelerin şimdi latan· 
bulda deiil Ankarada oluıu da bu semtin 
biraz keyfinin kaçmasına sebep olmuştur. 
Boiazın baışka yerleri nasıl dirilir bilnıiyo· 
rum amma Tarabyeyi daha canlandırmak 
için bir tek çare vardır: O da ecne~i mem· 
leketlerinde turizm büroları vasıtaeıyle bu· 

kla·mını yapmak ve burasını bey
rasının re 
nelmilel, Kozmopolit bir sayfiye halin~ 

k '-t Ondan aonra döviz almaktakı 
ıo ma~ ır. 

bütün müıkülata raimen Avrupaya ka· 
'tmekte umulmaz bir meharet göste:· 

çıp gı . 
ren zenginlerimizin buraya gelıp para har· 

cetmelerini beklememiz lazım. 
Bana öyle geliyor ki Boğazdan para a · 

labilmek için evveli Boğaza bir çok pata 

harcetınek icap etmektedir. 
Suat Dervit 

Yeni müşteriler 
Macaristan hiikumeti son günlerde 

memleketimize müracaat ederek pa· 
muklu bezler istemiştir. Bu talep üze· 
rine yapılan tetkikler neticesi~d.e mu
vakkat kontenjan kararnamesının C. 
;$79/:l Pozisyonuna giren pamuklu 
lardan :J0,000 kilo ihracı tekarrür et-

miştir. . w• .. • 

Yunanistanın da ıstegı uzerıne di-
v er bir kararname ile :ıo0.000 kilo Ji
~on ihracı için Tiirkofis alakadarlarla 

temaslara başlamıştır. 

Yeniden 2000 muhacir geliuor 
Varnaya muhacir getirmek üzere 

giden Nazım vapurunun bir iki giine 
kadar şehrimize gelmesi beklenmekte· 
dir. Nazım vapuru bu gelişinde '.lOOO 
göçmen getirecek ve. b.un~ar Tuzlada 
Karantina miiddetlerını ıkmal ettik -
ten sonra Orta Anadoluya yerleştiri -

leceklerdir. 
Ayrıca Hisar vapuru da Kösten-

ceden aldığı muhacirleri hamilen tran
sit olarak limanımızdan geçmiş ve 

Tuzla ya gitmiştir. 

SON POST~ 

Bir çiçek sergisi 

D iyarıbekir Halkevi müze ve 8<'rgi 

kolu bir çiçek aergisi açmaia karar 

vermi~. bu io için bir de program yapmış. 
Sergide, vilayet dahilinde yetişen her n<'· 
vi çiçek teşhir edilecek, her çiçeiin de bi· 
rinci ve ikincisi seçilerek yetiştirenlere ik
ramiyeler verilecekmi§. Programın kopye
leri bu hafta içinde çoğaltılarak çiçek ye
tiştirenlere daiıtılacakmıı. 

lote Üstünde duracaiımız bir haber. 
Memleketin her tarafından böyle haber-
ler bekliyoruz. Çiçek günlük hayatınm:ı 

süıleyen, hislerimizi incelten bir şeydir. 
Çiçekle uğraşan bahçıvanları gozonune 
getirelim: Güzel konuşan, güzelden anla· 
yan rind ve zarif insanlardır. 

Koca lstanbulda daracık bir sokakta 
haftadan haftaya kurulan bir çiçek pazaıı 
vardır: ne acınacak §eydir. Halbuki iki a
dım Ötede y enicami gibi şaheser bir abide, 
onun önünde koca bir meydan ve bu mey
danda göze batan çirkin barakalarla, pe· 
riıan bir !ıayat vardır: Mühürcüler, tesbih· 
çiler, boyacılar ve yankesiciler ... Burası ne 
ııüzel bir çiçek puan meydanı olurdu. 
Burada hergün toplanacak çiçekçiler İs
tanbula güzellık ıatarl&Tdı. 

Bir çok çiçekçiler, eski kavmlerin tari
hinde birer Tanrı gibi takdis edilmişlerdir. 
Bir çok çiçekler bir çok devletlerin bayrak
larına arma olarak ııeçmişti. Ve nihayet, 
bir çiçek, <ılale» de Osmanlı İmparator· 
luiu tarihinde parlak bir devre adını ver· 
miıti. On sekizinci asırda Türkler nadide 
bir lale soğanına bin altın verecek kadar 
meraklı, ve lalelere, renklerine ve nakışla· 
rına naıaran ayrı ayrı ad koyacak kadar 
çiçeie dü kiındü. 

Şükufename adıyla çiçekler üzerinde 
kitaplar ya:zılmıo, çiçekçi başılar vasıtasile 

lale ıoianlanna narh konulmuştu. 
lote Liıle devrindeki !ile isimlerinden 

bir kaç taneııi ki, onları okurken gözümii· 

zün öni.ine yaldızlı ve püsküllü; kadifeden 
ve İpekten; krietaldan, elmastan ve ahın· 
dan laleler eeliyor: . 

Miftahı gül,en, S.yei elmas. Aynı K e
ı em, Şuaı yaJcut, Nakli Evaııan, Kuzu, 
Subhu bahar, Hadenai naz. .Peyminei gül
gun ... 

Diyarıbekir Halkevinin güzel teıebbü
sünü, Jıtanbul halkevinin de, baprdıiı mem 
leket itleri araeında tekrarlamasını dileriz. 

Reflld Ekrem Koçu 

Kuruçeşme kömür 
depoları 

Ali Vafi veresesi yeniden 
17 bin liralık bir dava açh 

Kuruçcşmc kömür depolarının se
nelerdenberi devam eden muğlak va
ziyeti, mahkeme kararlarına rağmen 
el'iuı tcbeJlür ctmiış değildir. Bu yüz ~ 
den temyize ıiden evrak henüz bir ka
rara bağlanıp iade edilmemiştir. 

Bir kaç gün evvel temyizin kararı 
nakzcttiği hakkında bir haber çıkmış, 
bu yüzden de cvv~lki gün Kuruçeşme 
kömürcüleri tarafından davulla, zur • 
nayla bayram yapılmış, kömürcüler 
Kuruçeşme sakinlerine karşı bu 'ekil
de tezahüratta bulunmuşlardır. 

Alakadarların bize bu hususta ver· 
dikleri malUmata nazaran temyiz ka -
rarı nakzetmiş değildir. Esasen depo • 
lardan 5 - f) sı davalarını temyiz et • 
mediklcri için karar kesbi kat'iyet et
miştir. Bunlardan bir kısmına henüz 
yeni tebliğat yapılmıştır. Diğer taraf -
tan Ali Vafi veresesi yeniden 17 bin 
liralık bir dava açmıştır. Zararın les
biti için mesele ehlivukufa havale e
dilmiştir. 

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

Dün akşam Bakırköy sinema-
smda yangm çıktı 

Dün akşam Bakırköy Aile sinemasın· 
da yangın çıkını", sinemada bulunan -
]ar heyecana kapılarak kaçı~mışlardır. 
At~in tavan arasında elektrik kontak
tı neticesinde çıktığı anlaşılmıştır. Yan
gın bir metre murabaaı kadar yer yak
tıktan ıonra söndürülmüştür. 
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.,,,,, ..... 
İtalyan - Habeş harbi 

bittikten sonra .. 
Harp niçin tahminimizden çok evvel neticelendi. Habeş 

cephesi neden bukadar çabuk yıkıldı ? 
( Askeri muharririmiz yazıyor ) 

Her harp iki sahada birden hazırlanır. 
Askeri saha, sı) asi saha. Ne yalnız siyase· 
ten hazırlamak harbin gayesini temin eder; 
ne de sadece askeri sahadaki hazırlık bu 

gayenin istihsaline imkan verir. Her iki ıs· 
tikaınetteki hazırlık birbirini ikmal ve İl · 

marn etmelidir. 
Daha geçen sene İtalyanlar Afrikaya 

a11ker sevk ederlerken Habeşliler hiç bir as· 
keri tedbire baş vurmadılar, Akvam Cemi· 
yetinin müdahalesine güvendiler, netice 

boş çıktı; lngilızlerin yardımlarına bel bağ
ladılar, arkası kof çıktı. Demek oluyor ki 
Habeıler harbi, daha başlangıçta, ıiya -

set cephesinden kaybetmiılerdi. Bu ise işin 
yüzde ellisinden fazlan demekti.j Çünkü 

Habeş orduııunt4n askeri sahada ~alya~ 
ordusunu filen mailôp etmesi mümkün de· 
jildi. Onlar yalnız zaman ve meıafe mef· 

hu mu ile arazi tabiatı, iklim ve mevsim' den 
azami yardım görebilmeii temin edebilir· 

ler, iıin ıon ıafhasını geciktirebilirlerdi. O 
zamana kadar İtalyanların mali kudretle-

rile manevi mukavemetleri sanılabilirse 
yegane ümit, araya girecek olan yağmur 

mevsimi hasebile, ltalyan ordusunun Ha
bet seferini ya yarıda bırakmasına veyahut 
ltalyanların cüz'i bir arazi ilhak etmek ıu
retile iti sulha bailamaeına kalırdı. An • 
cak bunun için habe9lerin daimi ıurette 

(kuvvet) denilebilecek bir varlığa .. hib bu
lunmaları lazımdı. İşte bu lüzum Habeılı· 

tanın harbi aııkeri ıahadan eevk ve idare -
sini tesbit edecek yegane düsturdan iba· 

retti. 
Halbuki Habetler bundan <fO eene ev • 

velki ınuharabe uıulüne kapılarak ltalyan 
ordusunun çetin mevzilerine ve müthiı a· 
tef .kuvvetlerine karşı cephe taarruzlarına 

airiıti1er ve ellerindeki kuvvetleri de böy· 
lece yıprattılar. Bu tarzda haıeket etmiye• 
rek (oyalama muharebesi) denilen tarz • 
daki muharebe ıistemini kabul eteelerdi İ· 
talyan orduıu buııün Adi .. baha' da deiil: 
henüz Makalle civarında bulunmuı olur· 

du. Demek oluyor ki Habeıler harbi as • 
keri eahadan da fena idare etmiılerdir. Fa· 

kat hu ıahadaki en büyük hata iıe, ltalyan 
orduları Habet hudutlarında toplanırken, 

Habet imparatorluğunun hail (ıeferber ol· 

ma) yı emretmiyerek aylar kaybetmiıtir. 

sonra da Habeşler araziden i tifade husu• 
sunu ihmal etmişlerdir. Mesela geni~ bir 
sahada usul tahtında yapılacak yol, kop· 
rü, geçit ve ilah.. tahribatile bugunku :-ı • 
kibet geciktirilebilirdi; hatta gelecek mev• 

simi'! kadar zaman kazanılabilirdi. O z mn· 
na kadar ise hl'!m İtalyanların harbe d< \ am 
imkan ve ihtimalleri azalırdı; hem de si) a
si ahvalin alacağı şekiller Habeşler için 
müsait bir 'aziyet ihdas edebilirdi. 

Habeşlerin beyaz renkli entarilerini ol· 

sun arazi rengine uyar bir renge bo) ama
maları ltalyan tayyarelerinin keşif hizme .. 

tini; bomba ve maJcineli tüfek hücumlarını 

fevkalade kolayla~tırmıştır. 

Maamafih, Deyli telgrafın askeri mu • 
harriri general (T emperley) in iddiası hi
lafına olarak, ltalyan hava kuvvetleri Af • 
rikada iyi sevk ve idare edilmiı değillerdir. 

1 
Avrupanın - Rusyadan sonra - en kuvvet• 
li hava ordusuna malik olan İtalyanların bir 
tek muharebe tayyareıine malik olmıyan 

Habeşlere karıı harekatın son ııafhasında 

aldıkları faal vaziyet parlak bir ıey değil· 

dir. Beklenirdi iti İtalyan hava kuvvetleri 
Habeş kuvvetlerini budutlardaki ltalyan 
ordularının karşılanna kadar ilerleyip top• 
lanmadan evvel daiıtemlar ve bu harbi 

daha baılangıcında ve bir • iki hafta için• 
de bitirsinler .. iıte o zamandır ki hava kuv• 
vetleri hakiki bir kıymet ııöstermiş ve 1 ..ı 
talyayı ıekiz ay müddetle bel bükücü mas .. 

raflara katlanmağa mecbur bıraktırmamıt 
olurlardı. Bu itibarla yJlnılmadan diyebili
riz ki Habe~istandaki yÜ:derce halyan tay• 
yaresinin bu son harpteki muvaffakiyetleri 

aakeri tarihte hiç bir zaman kıymetli biı 
mevki tutmıyacaktır. Yalnız tayyare • 

!erle ia,. meselesi yeni bir tetkik eafhası a. 

çacaktır. ı 

Keza ltalyan ordusunun harekatı da 
parlak bir askeri kıymet arzetmekten uzak
tır. Her ne kadar dai muharebelerinde, 
eahrada olduiu gibi, iki veya bir cenahtarı 

kuptmalar daima mevzuu hahı olamaz; 
harekat daha ziyade arup srup münferiC 
çarpıımalardan terekküp edene de elle , 
rindeki hudutsuz derecede bol ve teknitıi 

malzeme ve vesaite raimen ltalyan ordu, 
ıunun Habeı orduıu clbi İptidai bir teıek
kül karpsında sekiz ay zaman kaybetmeıı• 
ve bu ıuretle ltalyan halkını çeyrek asu· 

Esasen yolları, muhabere vasıtaları pek az belini doirultamamaya mahkum eden u • 
ve iptidai olan bu memlekette {sefe.rber zun bir ıeferin namütenahi tazyikine ma -

ruz bırakmıı olmaıı bu istilaya parlak bir olma) iti çok uzun zamana muhtaçtı. Geç 
baı vurulan bu tedbir ıemere vermeie baı· 

ladıiı zaman ltalyanlar her türlü hazırlık· 

larını ikmal ederek ileri harekete baılamıt
lardı. Yani artık Habeıler için it iıten seç
miıti. Y okaa H•beıliler harbi, münhasıran, 
balyan ordusu zehirli saz kullandıia için 
kaybetmiş değillerdir. Zehirli gazlar neti· 

zafer iımi verilmeıioe f!lanidir. Harp tarİ• 
hi hunu alelade bu muvaffakiyetlerle netice

lendirilmiı. yalnız tqkilat ı.·e geri hizmeti 
bakımından enteresan bir müstemleke aefe· 

ri olarak kaydedecek.tir. 

ceyi yalnız tesri etmiılerdir; yokıa tahkim 
edilmit ltalyan mevzilerine karıı, duvara 

tos vurur gibi, taarruzlar yapan Habeı or
dusu için bu akibet muntazırdı. Biz Ha -

beılerin bu gibi taarruzlardan içtinap et· 
meleri llzım geldiiini defalarla yazmıı • 
tık. 

Maamafih muhtelif mağlubiyetlerden 

C. D. 

Bir amele damdan duştu 
Belediyece yıktınlmakta olan Ga .. 

latada Şeftali sokağında 14/16 numa
ralı evin üstünde çalışan belediye a
meleainden Bekir oğlu Dursun ayağı 
kayarak yere düşmÜf ve vücudunun 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya · 
ralanmıştır. 

Hayatta G6rd0klerimiz 
iki kayıp 

Boğazın eski yalılarından birinde bir 

ramazan ıeceıi ihtiyar bir kadın pilav 
pişirirken uykusu aeliyor, uyuyor. u. 
yandıiı zaman bir yangın baılangıcı ile 
karıılaııyor, ateı az zamanda aaçağı aa• 

rıyor. 

Şimdi ihmal ve dikkatsizlikten yan· 
gına sebebiyet ııuçuyla, mahkemeye '\'e• 

riliyor. 

1 
Kendinden ne diyeceği soruldu: 

Mütevekkil: 

1 
- Evet, dedi. İhtiyarlık bu, uyumu• 

ıum. 

-- Mal sahibi kim<lir). 

- Yalı bana babamdan ltalmış<lı 

-- İyi söyledin ya §U halde zararın 
daha büyük. 

O kayıtsız dudak buktü: 

--Ben ne zararlar gördüm ki .• Ha• 
tırlanmaz bile. 

- Nedir). 

-- Oğlum, koca bir ı;:ençlik kaybet· 

tim .. bir daha bulunması 

Yalı gitmi~ çok mu?. 

imkanız ... 

Muauea FAİK 
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lstanbul Mlllt Emlik MüdürlUğUnden: 
l~_Sp_or_~ 
Gelecek 

Muhammen 
kıymeti 
Lira K. 

Beyoğlu : Kurtuluş Sakulı sokağı 15 • 33 eski yeni 29-27 
sayılı 135 metre murabbaı arsanın tamamı. 

Kamerhatun ı Mahallesi Bahçe sokağı 1 1 eski yeni 2 l sa· 
yılı 52 metre 86 desimtere murabbaı arsanın 
tamamı. 

Beyoğlu : Kurtuluş mahallesi Sakızlı sokağı eski 15-33 
yeni 23-25 sayılı 137 metre murabbı 66 desi· 
metre arsanın tamamı. 

Kamerhatun: Mahallesi Bahçe sokak eski 2 mükerrer yeni 
11 / l sayılı 10 metre ve 90 desimetre murab
baı arsanın tamamı .... 

Qeyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoğhı 

Beyolğu 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Kasım paşa 

Kasımpaşa 

Kasımpaşa 

Şehremini 

Kumkapı 

Taksim 

Taksim 

Feriköy 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

: Yenişehir mahallesi Kaya sokağı 129 eski 
149 yeni sayılı 68 metre murabbaı 95 desi· 
metre arsanın tamamı. 

: Yenişehir mahall~si Papas sokağı 30 eski, 42 
yem sayılı 80 metre murabbı 44 desimetre 
arsanın tamamı. 

: Kurtuluş mahallesi Kuyularbaşı sokağı eski 
12 yeni 12 sayıh 152 metre murabbı 98 de
simetre arasın tamamı. 

: Kurtulut mahallesi Kandilli sokağı eski 2' 
yem 24 sayılı 42 metre murabbaı 66 de.si
metre arsanın tamamı .... 

: Yenişehir mahallesi, Keklik sokağı 15 eski, 
84 yeni sayılı 68 metre murabbaı 9S desimetre 
arsanın tamamı. 

: Kurtuluş mahallesi Kiirdoğlu sokağı eski 19 
yeni 43 sayılı 145 metre murabbaı 94 dm
mere arsanm tamamı .... 

: Kurtuluş mahallesi Değirmen sokağl eski 6 
yeni 18 sayılı 51 metre murabbaı 7 l desimetre 
arasanın tamamı .... 

: Emincami mahallesi Eyyühüm :Ahmet sokağı 
eski 29 yeni, sayılı 45 metre murabbaı 96 
desimetre arsanın tamamı ... 

: Eyyühüm Ahmet mahallesi Şerbethane sokağı 
eski 16 yeni 111/113 sayılı 1067 metre mu
rabbaı 76 deaimere arsanın tamamı ... 

ı Eyyübüm Ahmet mahallesi Ufak köprü sokağı 
eski 19 yeni 17 sayılı 59 metre murabbaı 18 
desimetre arsanın tamamı 

: Fatma Sultan mahallesi Etemefendi sokağı 
eski 17 yeni sayılı hanenin tamawı. 

: Çadırcı Ahmet Çelebi mahallesi Pazobent so
kağı eski 5,5 mükerrer yeni 13/15 sayılı iki 
evin 6/20 şer paylan. 

• : Büyükpangaltı mahallesi Dolapdere sokağı 
eski l 16 yeni 104 sayılı arsanın tamamı ... 

: Pangaltı mahallesi Akbaba sokağı eski 23 
sayılı arsanın tamamı. 

: Birinci kısım Ermeni kilisesi sokağı eski 144 
yeni 98 sayılı hanenin tamamı ... 

: Kurtuluş mahallesi KandiHi sokağı eski 26 
yeni 26 sayılı 51 metre murabbaı 9 l desimetre 
arsanın tamauıı. 

: Yenişehir mahallesi Akarca sokağı 25 eski 
33 yeni .sayılı 86 metre murabbaı t 9 desi
metre arsanın 112 payı. 

: Kurtuluşta, Bostan sokağında eski 20, yeni 
40 sayılı 4S metre 9& desimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 

: Kamerhatun mahallesi Bahçe sokağı eski 2 mü
kerrer yeni l 1/2 sayılı 12 metre murabbı ar
sanın tamamı. 

ı Yenişehir mahallesi Kavak sokağı _ eski 4 yeni 
4 sayılı S 1 metre murabbaı 71 desimetre 

arsanın tamamı ... 
· : Kurtuluş Bilezikçi sokağı eski 52 yeni, sayılı 

135 

31 72 

137 66 

s 45 

84 47 

40 22 

152 98 

42 66 

34 46 

72 91 

155 13 

22 98 

800 82 

59 18 

200 00 

345 00 

30 00 

127 00 

100 on 

51 71 

25 85 

22 98 

7 20 

25 85 

Beyoğk 

120 metre murabbaı66 deaimetre arsanın tamamL ıfJO 33 
: Kurtoluş Kurtoğlu ie>kağı eaki 21 yeni 45 

9eyoğlu 

sayılı 107 metre murabbaı 24 desimtere ar
ıanın tamamı. 

: Yenişehir mahallesi Paçacı sokak eski 31 yeni 
31 sayılı 57 metre murabbı 46 desimetre arsa· 
arsanın tamamı. 

: Yenişehir mahallesi Manğasar sokağı eski 7 
yeni 9 sayılı 56 metre murabbaı 31 desimet
relik arsanın tamamı. 

Kamerhatun : Mahallesi Fesliğen sokağı eski t5 yeni 17 

Kurtuluş 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

sayıh 39 metre murabbaı arsanın tamamı ... 
: Mahallesi Kandilli sokağı eski ve yeni 12 

sayılı 61 metre murabbaı 19 desimetre arsa
nın J /2 payı ... 

: Kurtuluş Mahallesi Kostantin sokağı eski 46 
mükerrer yeni J84 86 metre murabbaı 19 
desimetre arsanın tamamı. 

: Yenişehir mahallesi Papas sokağı eski 28 yeni 
40 sayılı 87 metre murabbaı 91 desimetre 
arsanın tamamı ... 

: Kürtuluş mahallesi Punççu Hristo sokağı eski 
57 yeni 57 sayılı 34 metre murabbaı 47 desi-
metre arsanın tamamı, 

64 46 

28 73 

39 42 

58 00 

30 60 

172 38 

43 95 

103 41 

Yetilköy 

Bakırköy 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoglu 

Beyoğlu 

Büyükçarp 

Beyoğlu 

Balat 

Kasım.paşa 

Kadıköy 

Feriköy 

Aksaray 

Feriköy 
• 

Feriköy 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

: Umraniye mahallesi Halkalı caddesi yeni 16 
sayılı 62 metre murabbaı 63 de.sbnetre arsa
nın tamamı. 

: Zeytinlik mahallesi eski Bostan yeni 4 üncü 
sokak eski 51 reni 24 sayılı J 40 metre mu
rabbaı 77 de.simtere arasın tamamı .... 

: Kurtuluş mahallesi Bahçe sokağı eski 30/28 
yeni 28 sayılı 166 metre murabbaı 63 desi
metre arasın tamamı ... 

: Kurtuluş mahallesi Sandalcı sokak eski 8 
yeni 10 sayılı 44 metr:e murabbaı 81 desimere 
arsanın tamamı. 

: Kurtuluş maahllesi Korenti sokak eski 27 yeni 
3 t sayılı 22 metre murabbaı 98 desimetre 
arsanın tamamı 

: Kurtuluş ·mahallesi Tuzcu sokak eaki 8 yeni 
20 sayılı 117 metre murabbaı 21 desimetre 
arsanın 112 payı. 

: Yenişehir mahallesi Kaytancı sokak eski 17 
yeni 19 sayılı 70 metre murabbaı 67 desimetre 
arsa tamamı 

: Yenişehir mahallesi Kaytancı sokak eSki 21 
yeni 21 sayılı \ W metre murabbaı 66 desi
metre arsa tamamı. 

: Yenişehir mahallesi Kaytancı sokağı eski 
yeni 23 sayılı 1 14 metre murabbaı 92 desi
metrelik arsasnm tamamı. 

: Yenişehir mahallesi Kaytancı sokak eski yeni 
25 sayılı 89 metre murabbaı 63 desimetre 
arsanın tamamı ... 

: Ka:r:azlar Orta sokak eski 5 yeni S sayılı 
dükkanın temamı .•. 

: Kurtuluş mahallesi Fırın sokağı eski 20 yeni 
20 sayılı ev tamamı. 

: Karabaş mahallesi Balat caddesi eski 82, 82 
mükerrer yeni 84, 96 sayılı hanenin 115 pay. 

: Sururn mahallesi Kızılcık sokağı eski 57 yeni 
16 sayılı 54 metre murabbaı 97 d~imtre ar
sanın tamamı 

: Caferağa mahallesi Dıvardibi sokağı eski 4, 
6, 8 yeni 55, 57 sayılı evin 3/16 payı ..• 

: Birinci Kasım Çoban ve Tabakhane sokağında 
36/7 eski 34 yeni sayılı 1436 metre murabbaı 
50 desimetre arasın tamamı. 

: Katipkasım mahallesi Değirmen sokağı 13 
eski 15 yeni 42 metre murabbaı arsa tamamı. 

: İkinci kısım mahallesi Çiftecevizler sokağı es· 
ki 84 sayılı 166 metre murabbaı 82 desimere 
arasın tamamı 

100 00 

70 50 

124 97 

44 81 

4S 98 

29 50 

106 00 

180 99 

\12 58 

134 44 

200 00 

300 00 

700 00 

109 94 

375 00 

1149 20 

105 00 

83 41 

Fenlandiga 
Güreşçileri 
içlerinde 56 kilo, serbest 
güreş ve Greko Rumen 
şampiyonları da var 

Fmlandiyahların 61 kilo ikincisi 
Sarne Lanne 

Türk güreş federasyonu tarafından 
şehrimize davet edilen F enlandiya gü .. 
reşçileri kuvvetli bir takım halinde 
yakında şehrimzie geleceklerdir. 

f stanbulda iki serbest ve iki de Gre-
ko Rumen gür~leri yapacak olan Fen .. 
landiyalıların 56 kilosu şampiyon, () l 
kilosu ikinci, ()6 kilosu serbest gür~ 
şampiyonu ve Greko Rumen ikincisi, 
72 kilosu ikinci, 79 kilosu ikinci, 89 
kilosu ikinci, ağır siklette güreşten 
serbest güreş şampiyonu ve Greko 
Rum en ikincisidir. 

Bu müsabakaları Türk olimpiyat 
komitesi idare edecek, her hangi bir 
karışıklığa meydan vermemek için de 
tertibat alınacaktır. 

Balkan kupası 

Feriköy 

: İkinci kısım Hanımoğlu sokağı 4 eski, 1 O yeni 
sayılı 341 metre murabbaı arasının tamamı. 1023 

: Birinci kısım mahallesi Kağıthane caddesi 
eski 8 l, 81 mükerrer sayılı 347 metre mu-

00 Romanya takımı Yunanlı

ları mağlup etti 

Feriköy 

Beyoğlu 

Kasımpap 

Büyük dere 

Taksim 

Taksim 

Kasımpaşa 

FeriköJ 

feriköy 

rabbaı 71 desimetre arsanın tamamı... 1564 70 
ikinci kısım mahallesi Çiftecevizler sokağı 
eski 6 sayılı 84 metre murabbaı arsanın 
tamamı. 

: Kurtuluş mahallesi Değirmen sokağı eski 27 
sayılı 252 metre murabbaı 23 desimetre arsa
nın 517 payı. 

: Büyükpiyale Oereboyu caddesi eski 4 yeni 
32 numaralı 94 metre murabbaı 80 desimetre 
arsanın tamamı 

: Ortakuyu sokağı eski 51, 53 sayılı 80 metre 
muraba.aı arsa tamamL 

: Büyükpangaltı mahallesi Dolapdere caddesi 
eski 276-276 mükerrer sayılı aruınm 112 payi. 

: Pangaltı mahallesi Dolapdere caddesi eski 
262, 256 sayılı arsa tamamı. 

: Süruru mahallesi İncekaş sokağı eski 19, 21 
23 yeni ı9, 31, 33 sayllı (156 metre murahbaı 
28 desimetre) arsa tamamı. 

: İkinci kısım Rum kilisesi arkası sokağı eski 
61 .sayılı 241 metre murabbaı 33 desimetre 
arsanın tamamı ... 

: İkinci kısım mahallesi Çiftecevizler sokağı 
eski 30 mükerrer sayılı 146 metre murabbaı 

168 00 

648 62 

37 92 

80 00 

.40 00 

85 00 

390 10 

482 66 

60 .desimetre ana tamamı 439 80 
Yukarıda razılı mallar 22/5/936 Cuma günü saat 14 de peşin para 

ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili tah. 
vili ve % de beş faizli hazine tahvilleride kabul olunur. İstekliler 
% de yedi buçuk pey akçelerini vaktı muayyeninden evvel satış ko-
misyonunua yatırmaları. (F) (2454) 
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Şehir'IYyatrosu Tiya~~sunda 
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ak:;;am saat 20,30 da 

BiR J(AVUK 
DEVRiLDi 

Tarilıl komedi 4 
perde. Yauaz: MU-
salıip zade Cela.ı 

Her yer elli kurruş. 

Fransız Tlratrosunde 
, Amerikadan yeni gelen illUziyonist 

Profesör 
ZATI SUNGUR 

Her alcşam ııaat dokuzda. Cuma., Pazar matine 
Çttı·şamba günU program değişecektir, 
Bilet alırken gişelerde zahmet çek
memek: isteyenler bUUerini evvelden 

tedarik edebilirler. 

Bükreş, 18 (A.A.) - Balkan ku .. 

pası futbol maçında, Romanya Yuna
nistanı :5/ 2 yenmiştir. Birinci devre 
2/ 1 Romanya lehine neticelenmişti. 

lzrnitte futbol birincilikleri 
lzmit !Hususi) - Kocaeli spor mm• 

takasının verdiği karar üzerine, hazi .. 
ranın ilk haftasında futbol birincilik 
müsabakalarına başlanacaktır. 

Mıntakadaki spor teşellülleri bu .. 
nun için haı:ırlıklara ba,Iamış bulun· 
maktadırlar. 

Elmah - Antalya maçı 
Antalya (Hususi) - Antalya muh

teliti Elmalı kazasına giderek. F.tma1ı
nm Ayyıld.ız takımı ile bir maç yapmış, 
1-0 galip gelmiştir. 

Yakında, ayni takım Buriiura gide
cektir. . ............. .---:.. ............................ , __ _ 

TAKViM 
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Rumt sene 19 Arabt sene 
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SAL1 

SABAH 
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89 1 ~B 
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R u Hilcdg .. l 1 Bir torpido hikayesi 

Yıkılan Put 
Bir tanıdıkla karşılaşınce 

niçin elini sıkanz? Fm Beacmen 

loa POI f881B telrlllUI : 28 
Klfb.. Deniz yolculuiunun sıkıntw ar• rafın kuvveti denk deiildi .. Fakat harbi 

tık iyiden iyiye yolculan sarıyor. Bütün kabul etmek lazım geliyordu. Çestelcof en 

başka çare yoktu. Hep birlikte kapıya kitaplar okunmuf ve tekrar okunmuıtu. yakınındaki kruvazöre torpidoyu çeviıi 
Yazan: Ronald Knox yüklendik ve kapıyı yıkarak merdive- Sığ aahillerin fenerlerini syeretmekten hat- yor. Süratte onlardan üstün. Dalgalan a• 

ln•ilterenin en tanınmıt altı sa• ni çıktık. Bu sırada itfaiyede yetişmif ka yolcular için yapacak bir 'ey yoktu. iır ağır yarıyor. 
6ıta romancuı Mar6DY Allinwton, ve ateşin mabetten başka bir yere sira- Gene eıkıcı bir gece.. Yataia sirmi§ - Bir torpil abyor .. Torpil hedefini bula'" 
Anthony Berloley, FreemaR Vilı. yetine mani olmu~. ilham kaynağını ı;m, Uykum gelmiyordu. e;, tüdü ... S.ia mıyor. Kruvazör oalva atcti .. maia m..., 
Grolt•, Fatlta Ronalıl Knox, Do· 1 b od I ft' sola dönüyorum .. Saatler geçti.. Uyuya • bur kalıyor .. 

aradım ve evin ütün a annı te Jf rotlty S•JIW•ı RaNeU Thorndilıe mal1llfllm .. Tam bu sırada bir piyano eesi.. Muharebe bir saat sürüyor. 
lıalaramanlan meçhul altı .zabıta ettiğim halde bulamadım. Dolaplardan Tek elle çalınan bir piyano ... .esler temiz (Torpido 105) in bacası yıkılıyor. Su 
romanı yaa.yor ve katillerin lreff İ· j birinin içinde saklanmıftır, diye, dolap- ve pürüzsüz.. sathının üstünde iki gedik açılıyor. 
flİ ln,ilterenin .,. maral ~ıtcı mü- ların hepsini kanfbrdım. Yine bir iz Biribirlerini tanıyan insanlar karfl• Yatakta duramadım.. Tayfalardan sekizi, makiniıtlerden b i 
letfiti "Geor•• Ctn'nialt» e 6rralrı- yoktu. Daha eonra konağın etrafını laQtıkl b Piyanoyu ralan tek kollu bir ihtiyardı. ölüyor. Çestekofun sol kolunu bir obüı a• 

ak 
-r arı zaman, iribirlerinin eUerini , ~.... ilanlardan Freeman Vill• taharriye çıktım. Evin arka tarafınd i sıkarlar. Sağ eli tuşlarda .. sol kolun kuma,ı ceke • lıp götürüyor. 

Gro11. U. Doroly Sa,,.,--1in nnleri· muhafızlar, ateşi eöndürmeie yardım Bu adetin m •. ld k k"d' tinin ıol cebinde. Alaca bir gurup dümenin arkasmda ı;'z· 
llİ L-~ • • k ki . . 1 . d d v ·ıı en~ ı o u ça es ı ır. l ·1 . T "d '-' d •111--aa. PolU malettİfİ de lilı· ıçın Oflu an ıçın yer enn e egı er- iptidai hay t d . d l k Salon alaca karanlık.. Bir tek ampu ıı enıyor. orpı o sanııLı gurupu ye eğin-
rİllİ ...,.,,._ Şinuli iiçallca muAarrir di. ilham kaynağı parmaklığın arka- ve kudretin ream,zı· .ed~rıÇn"ek~ 'd .. uvvet yanlJ'or. Bu yan karanhkta dalplann ai- de çekiyor ... Yaralardan au giriyordu . 
Retlo•~ ., ___ , · L_..,,_._. De hal b' ı 1• un u Ufman- h L L- LJ ---L ·ı b'li Nihayet (to "d 105) f'l 

.. ... ..._ ....... -r--rır• sında yerde yatıyordu. r Jr mer- lar onunla mavi" ec1·1 ha 1 ya &aumn .. an am:aA 9CÇ1e 1 yor.. rpı o ana 1 oya u .. 
Bu ••er bitince w•ne polia mil«· . ki .. g up 1 er, yvan 81' o- Ayak ae8imi duyunca çalmuan1 kfl9ti. laftı. Arkadqlannın arasmdan can çe ~ 
~n luıtili ....ı ı.,,;. ettİfİllİ ..... diven getırerek parma ıgı llfltm ~ nunla öldürülür, mızraklar ve tair., Oöneıek' ı.;p, aôbi aeçti. 
~· alzından Jinfeyecehinis. kendisini ölmüş ~~l~ak .. ko~~~n ~ır Jetler onunla yapılırdı. Bu itibarla eilih - O kadar çok yav., çalmaia aira-

11Hoı eeldin» ifaretlerine cevap ver • 
_______ ...;...;.;;~;;;,;;.;=;:::.. __ _. odasına taşıdım. Butün gordugum, bil- tqıyan sol eli ailihınz uzatmak doıt- ııyordum ki.. Demek sizi uyandınnı11m.. medi. Gözler felaketi sezmif eibi onu •• 

Fırkanın en nüfuzlu azasından biri eliğim bundan ibarettir. • luk alameti sayılmak )hım gelirdi. Fa- dedi. kin 1akio takip ettiler. 
~hal ayağa kalkarak, bütün azanın General Almeda emrettı: kat eskiden bunun böyle telakki edil- Kaptan Çestekoftu.. Gemide, bizim ıi· Amiral gemilinden bir ipret göründ • 
~den geçeni anlattı: - Yüzbafı Varkoe! «l~~m alan)) diğini gösterecek hiç bir delil yoktur. bi o da yolcu. (Torpido 105) kumandanının gelmeıi n· 

- ilham kaynajının mevkiine ge • ın ihtarlarından da baheedınızf Eski Mısırlılar, el yerine bir eldiven Onu bu dekor içinde görünce. eaki ve ca olundu ... » 
Çeee)t en liyakatli adam hayatında ona Yüzbafl derhal ~nlattı: . .. reami yaparlar ve bununla eli göster - kahramanca macerasını habrladun: Çe.tekof amiral gemisinin merdivenle-
llıüzaheret eden, onun muvaffak ol - - ilham kaynagının yem konaga ta· mezlerdi. Eski Yunanlılar ilahlanna Buyük harpte torpido 105 in kuman - rini zorla çıktı. Güvertede bizzat onu a "' 
- için hiç bir yardımı esirgemiyen '1nması üzerine iki defa «İntikam a - sağ ellerini açarak ibadet ederlerdi. don" T .,.;do, ana 610 ;le benber R .... .ı m;ral kuplad" Kamaıt.ya ,.ndôkleri za • 

C ı Alın 1 b
. k ) d'' f açıklarında demirlemifti. Bir ıaonbabar ge• man: 

•
enera edadır, Generale rey ve - lan» imzasi e ır ta ım yazı ara teaa .. u Orta ragvlarda Avrupahlar, bü-.::L. 

llh K 
>' yua ee1i.. Amiral. r--tekofu çağırıyor. Si · L- L hyonım ve bütün arkadatları rey ver- ettik. Bu yazılarda « am aynagm Jere hürmet oöstermek ıçın el- ~ - zın ve müretteumhnmn &ahraman• bı x. d k ld 1 v · b'ld' ·ı· e Ve senç kumandana IU emri teblii e- ca hareketini imparator hazretlerine ra • 

ege avet ediyorum. nın muhakka ö ürü ec.egı 1 ın ıyor- lerini kavuştururlardı. Araplar hür - diyor: H ft b b d b ) por edeceğim, diyor, amiral, sizi, sarayııı 
er tara an: du. Za ıta u esrarengız a amı u a • met ettikleri kimselerin ellerini öp • - Mülaziın, kruvazör filoaunua yakın- butaneline naklettirecek. 

- Muvafık, muvafık! madı. mek itiyadında idiler. Daha sonralan larında demirlediii Sland adalanna. he· V a_ l • .J:L ) d •JA • e bir yandan mahrem zarfı açıyor. A· 
.;JC8 eri ,~seliyor ve eller kaJkıyor- General A me a ı ave ettı: büyükler küçüklere ellerini öptü .. r - men ıidecekıiniz. Kumandana bu mah • · ı 1 :.L_ d d be mıra göz erinden rahatsız, preapit.. Zar fi 

Dil UZa&tan tutuyor. Halbuki Çestekof ta uu. - Bu es.rarengiz. ada·m· .. şim .. _i e. - mekten çekinmegve L-,Iadılar ve bu • rem zarf verilecek. Ve durmadan cevabı _,_ 

General memleketin ba•ına getiril- ni tehdit edıyor. Polıs mudurunun bıraz nun neticesi olarak el sıkmak a"'deti getirec:ekıiniz. · U--
1

-
-r prespıt... 4ta&tan, o da, mahrem zarf 11 

nıiftj. Kendisi derhal ayağa kalkarak evvel verdiği mahlmata göre bu adam doğdu. Çestekof yavaı sesile nizami cevabı ve- fU mahrem cevabını okuyor: 

IDıam kaynağının eserini tamamlama- sokak duvarlarına «sıra Almedadadır» Eski Yunanlılar dostluk alameti o- rerek çıktı.. «Kruvazör filosu, haometmeap impa • 
~ ~lıtaca. ğını anlattı ve hakkında diye yazılar yazmış. Bu yazıl~~ gö~~ • larak yabancılara ~ğ ellerini uzatır • Bir •at sonra (torpido 

1 
o5

) yaka • rator hazretlerinin seli.mlannı tebliğ edet 

lost 1 
• d 1 kk ·· b fı d l mı_.ır 1 dı mozlu ıiyah geceye daldı. Kocaman bir tu· en en ıtımattan o ayı teşe ür et- muf, ve za ıta tara n an sı ın ,.. · ar . ve biz muzaffer gemicileriıSn terefine ita • 

ti b ) d fa ··1·· J k tumbanın ağzından çıkar sibi eaen İsveç • Benim gi i yüz erce e o um e. arşı El ııkma adeti türlü türlü değiıfik. deh kaldınnıı olmasına tetekkür eder.o 
İlk mühim mesele hallolunmuftU. karfıya gelen, ölümle savaf811 hır a • likler geçirmi• bulunuyor. Bazı kabile- rüzgan karanlığı eittikçe ulattınyordu. Okuyor ve selim vermeden amiralı• 
i
L! l H • · " Kesif bir hava.. pfak baııyor.. HAli. ~nci mesele, ilham kaynağının ö- dam, ölümle tehdit o unmaz. epmıze ler arasında el s-L-ak -rine a"'u-lar kamaraaından çıkıyor. 

1 ı _ _ı uun , - • ~ güvertede nöbetçi zabit 'Ye neferler süç- Ad il 
Umü idi. General her -yden evvel söz veriyorum. Ik işim, bu aaamı bul- bı'rı'bı"rine temas ettı'rilir' ve .,.L-lJar eta • anıyordu. Gözleri kapalı . ., y- .... ıut lükle nefes r.labiliyorlar.. K ı 7llzbatı Varkoou dinlemek IAzımıı<ldi- mak, memlekette emniyetsizlik havası ok-nır. - ere tek ellle daJ""'Y"'· DudUı..ı 
&:-! Jed' V k d k .. .. b d l d'' T- Mahrem zarf, Çeatekofun kamaruında ıiyah bir çizgi eibi. 
•1111 eöy ı ve ar osu söze avet etti. çı armaga ugraşan u ev et UA'ma - Afrika sahillerindeki zenciler biri • Kizli bir çekmecede duruyor. Torpidosuna gelince güvertede duru 4 

ırtına, gemının yanaıuarını ırpa yor; yor, ve aai kalanlara ıu emri veriyor: Varkos anlattı~ nını yakalamak ve cezasını vermektir. birlerinin orta parmaklarını çekerek F · · -- -ı_1_ h lı 
- Ak-mleyin heykelin kü-t reami Hepiniz mu.terih olun ve hainlerin se•s;;...t---lar. bo _._.__ ...::.-a. 1-u..on1 ._ -- -r- r- ... ......., r_. çarpalı ·- ......., U. maana - •Şimdi. hepiniz bl'Q8 pkK•k•n•., 

Japıldı. ilham kaynajı merasimi, rad- hakkında ge1ecejime inanm f I[ • A • T O 1 Ö71e pliyordu. ki oc:aia kömür atan tay- imparator huretJerinin bdela kaldırma ~ 
ro ile takip etti. Daha sonra geçit res- General Almedanm eözleri alkıtlarla _ falar kapalı aiızla ıarlu .öylüyorlar .. Ve ama ben cevap verec:eiiın. 
~yapıldı. Ve ilham kaynağı general ka,.ılandı. Bu Akf8nlkl Program ~ ... k••ck aıı.kça ,..1u1onnı luzlotbnJ•• · Çeotckol senüde k.ı.,. ... Afoi>Y• m;. 
l\Jmeda ile birlikte askerleri 1elimla- Konuşulacak başka bir meeele bu • ISTNIBUL ar... . . yor. Kinptonlan açıyor. 
dı. Daha ıonra --neral aynldı ve ilham lunmadıgıv ıç' in fırka içtimama nihayet 17 ın1uu. d · O · · ed __ L!J Gedıklı batçavut bu zıpçıkb yolculuk - Su G•rnive hüc -..1:.. v L_ ·- ' - .... awe- .. - h 1 dı. R" h •• __ , .. um _,or. e acml 
.. ynağı radyoda bir nutuk söyledi. verileli ve herkes dağıldı. 18: Oda musitu.i (plik). 19: Haberler, tan ~n~t .. 0 

mal · L uzgGlrii haedva •• b. uluPa • yana batıyor •• 
H 1 Almeda ilham Ka 

.. . • zarteııı sunu yo a çı&ıf.. vert e -
er feY tamamdı. Herkes istirahata çe· Genera • ynagınm 19, 1 S: Muhtelıf plaklar veya retrammia- . h .. 1.. ..1.. .._ B 1 L:- Genç kumandam zor kuıtanyorlar L!ı_ek M lek t' b''t- O S '"d . h l'f b-t!.L nan ııya tuy u o u ....... un ar, ...,, te E . · ıııuun üzere idi. fakat iıtirahata çe- halefi olmuftu. enı e m u un mu- yon, 2 : tu yo tıyatrosu. mu te ı aıu h 1 L 1 .. _ 1 d.-%.:ld' rtesı eece onu mevkuf olarak t:-•• L!t .. ayra yoru aca& a aınet et' .... L ' .. -~ 

ıÜuneden evvel, muhafızların vaziye- kadderatı onun elinde idi. eserler, 20,30: Stüdyo orkestraları, 21,30: Erteai gün, eünq batarken filo '6riln• ha~eye ıönd~riyorlar .. Aklı NflDda ol • 

tini teftit ettim. Herkeein yerli yerinde General evveli halka aene radyo ile Son haberler. . dü. <Torpido ı os > kumandan ieine dugu halde tımarhanede iki •ene kahyore 
L- Saat 22 den sonra Anadolu aıaMının sem * 

Oaup olmadıiına bakbm ve odama dön- hitap ederek vaziyeti anlatb. Fakat bu 1 h h d' • • ril yanattL Deniz yolculujunun aıkıntw -iyiden ~;. 
ye aarıyordu hepimizi. 

~- Be d l Ka .. .
1
.. .• de ıazete ere ma ıua ava ıa aervıaı •e e· r- _L f _L __ _ı_ Lamandana 

'IQID. n e iıtirahata çekilecektim. nutukta iham )IDA8lDUl ô umun D ~te-.o manrem ..uı .. ~-L b dan L_L __ .. : cektir. di. 8 . _L _ _ı d 
..at tam u sırada dışarıda gürültü ziyade kendi pro,ramın ~u. BOKREŞ ver 

11 
çeyre-. ıeçmcuen torpi o ce-

ltoptu ve bir zabıta memuru konağın Halkın refah ve saadeti için çah,Jac:ak, 18. 1 S: Pllk; 20: Marip Anda tara- vabı alıp dönüt yolunu tuttu. 
nıuayyen bmmda atq çıktığını haber versiler hafifletilecek, elhuıJ halkı fından tarlalar. 20.SO: Piyano komeri Mail bir batı yajnıuru vardL Makine, 
-.erdi. Zabıta memuru ile beraber bir memnun etmek için ne yapmak müm· (Bach Buıoni. Brahma. Şopen), 2 l,3S: vantilitörler birer fırtına ıibi uiulduyor -

Çestekofa bir fCY çalmulDI rica ettim., 
- Size bir gemici türküail çalayım.. de. 

di. T uolara dokundu. 

~ç kİıfi kotmUftu, kapılar içeriden ki- künae yapılacaktı. Senfoni (Radyo orkatr .. ), 22,-45: Kon- lardı. Çestekofun biraz bafl ain1or. Ya • 
!!!,li olduju için kapılan lurmaktan (Afkoa vu) oerin devamı. 23,15' Gece konoc•L nm oaoı ;ç;n oda•ma hüp yoı.yo" 

&UDA.PEŞTE Çok geçmeden bir nöbetçi zabiti ku • 

Gün aianyordu ... 

iki esrarkeş mahkOm oldu 

RADYOLiN 
G özelliği hem 
yaratan, hem 
tamamlıyan 

bir iksirdir. 
.. 9lsel çehreJI ardı• .. 18• 
9811•" flpheala, inci dlfler-
d•r. Ukl8 o .......... v .... n 
de, ,aph••lz, "RADYOUll,, dlr. 

81z de •rnl ....-11111 elde 
edeblllral•lz, Fakat ltu•u• 

içi• prt ... d. iki ... ,. 

RADYOLIN 

20: Fransız Lehar'ın •Çinaene atkı» mandanın kamarasına kotuyor. 
adlı opereti, 22,•5: Salon orkestrau. 2-4, Bir dakika sonra hazırol kumanda11 ça- Bundan bir müddet evvel T ophanc-
15: Piyano konseri. lındı. Torpido dümen kırdı. d~ Ka~esli sokağında Ali iımin~ birj. 

MOSKOVA Puauda bekliyen qç düfl'llaD buvazörü nın evınde esrar içerlerken cürmüm~ 
16: Klasik Ruı musikisi, 21, 15: Arzu onu aralanna almıılardı. but halinde yakalanan Ali ve Ahme .. 

edilen havalardan mürekkep konser, 22, Çestekof torpidosunu, düpnan projek- din muhakemelerine dün 8 inci ihtis • 
30: Yabancı dillerle ne,riyat. tör aahasından uzaklaıtırmağa çalııtığı mahkemesinde devam olunmuş, ne• .. 

PRAG halde ıtık pe,lerini bırakmıyordu. cede Oımanın beraetine; Alinin 4 ay, 
17, 1 O: Hafif muaiki. 19,30: Alp prkı- Genç kumandan her ne pahaama olursa Ahmeclin de 2 ay hapsine ve 5 ı"Cr lir 

lan, 20,30: Smetana'mn eeerlerinden olsun diitmanın elinden kurt··•--•- mah-

B d b 1 Boh d 
uuu.u. para cezasına mahkumiyetlerine 

« ran en urı u emya a• operaaı. rem cevabı amirala u•--6.--'-·dı. h • ta-
M()NIH -=:::::::::::::ıı:::=======-.u&====·0ouq-~===1&1~~~ra=r~ve=r~ilm::;i~f~ti~r.~==============-mm 

19: Radyo orkestruı, 20: Kıhç Nlllbol 
halinde. 21. 1 S : Sürpriz. 21.1 O: Plak, 22: 
Piyano iyi bir mablOktur. 23: Haberler, 
23,20: Periler bıeiklete binebilir mi. 2-4: 
Halk musikisi. 

ViYANA 
21, 1 S: Aperet parçalan. 2 3: Haberler, 

23. I Oı Ya1b kuartet muaikiai (Mozart), 
24,20: Dana musikilL 

VARŞOVA 

17, IS: Hafif mmiki. 17,SO: Şulalar. 
19: Kuartet konseri. 21 : MonoloS. 21, I O: 
Oda muüiai. 22: Hablnler, l2, l S: Operet 
plakları. 23: llkbahar tukılan. 23,0: Dam 
musiki& 

Tramvayı takllan çocuklar 
Etyemezde 616 eayıh tramvayın 

arkuma takılan 12 Yatlarında Şlnui 
imıiııde bir çocuk yere dütmilf, vücu
dunun muhtelif yerlerinden yaralana
Jak butaneye JuaJdınlmlfbl 111 

Hasan 
Tırnak 

Cilisı 
TOrkiyede en ziyade muvafflilc 
olan HASAN Tırn.ık cJIAlan 
kadmlnnn ince zevklerine m. 
gltlıdur. Çok parlak ve da\ a
nıklıdır. Sedef nevileri ve re~k-

HAS . • lıleri birer şaheserdir. 
AN Tırnak cılası beyaz ve renkl. 20 • 25 - 30 Kr. 

HASAN Tırnak cilln aedef -40 - 60 Kr. 
HA 8 AN d•poau ı latan bul - Ankara - Beroııu 
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Cemil herkesin dalğınlığından istifade 
ederek kalktı, süratli adımlarla eve gitti 

Cemil, etrafına göz gezdirmişti. Bi- - Sünnet bitti ... Alın, götürün .•• 
raz fazlaca hayasızlık eseri görülen bu Yaraların üstüne kızgın yağ dökün. 
manzaradan herkesin, ve bilhassa ka- Dedi... Koşup gelenler, Hamutu 
dm ve kızların, başlarını birer tarafa kollarının üstünde, şırıl şırıl kanları a
çevireceklerini zannetmişti. Fakat bi • karak götürürlerken, zavallı genç, ken· 
lakis, orada bulunanların hemen hep - dinden geçmişti. 
sinin gözleri, pek tabii bir surette Ha- Bu parlak sünnet merasimini, on -
mut'un üryan vücuduna çevrilrr.itti. dan daha parlalt olan ziyafet takip et· 

Cemil, kendi kendine söylenmiş: mişti Meydanın ortasına gayet büyük 
-Tuhaf \Jey ... Ne, sünnet olacak siniler içinde, öküz eti ile pişirilmiş bul

gencin .. ne de seyircilerin, zerre kadar gur pilavı ile dura pidesi getirilmişti. 
yüzleri kızarmıyor. Fakat daha bu siniler ortaya konulur 

Demek mecburiyetini hissetmişti. konulmaz; meydandaki halk aç karga-
Sünnetçi, mütemadiyen elindeki bı- lar gibi bunların üzerine Üf\WmÜf; a

çağı taşa sürtüyor, suallerine devam e • vuçlıya avuçlıya yedikleri pilavlar bir 
diyordu: anda silinip süprülmüştü. 

- Yedi ceddini bilir misin?.. Gölgeliğin altındaki kibar misafir • 
- Yedi ceddimi değil.. yetmi~ ced· lere ayrıca tepsiler içinde so&alar çı • 

dimi bilirim. karılmıştı. Seyit Taha ile Nlsır Meb • 
- Onların kahramanlık menkabe • 'hutun kahyası Abdülbarinin beraber-

(erini bilir misin?.. ce yemek yedikleri sofraya, Cemil de 
- Tamamile bilirim. çağırılmıştı. 
- Haydi bakalım öyle ise say... Abdülbari, Cemile fevkalade iltifat 
Sünnetçi bunu söyler söylemez, e- göstermişti. Hatta bir iki kere mahza 

!indeki bıçağı saldırdı ve ameliyeye bir ikram olmak için, önündeki pirinç 
1>aşladı. pilavından birer avuç almış; avucunda 

Hamut, can acısından titreyen bir sıka sıka birer küçük top gibi yaptık -
sesle, kim olduğunu anlatırken, sün • tan sonra, Cemile takdim etmişti. 
aetçi işine devam ediyordu: Cemil, bu iğrenç ikramdan derin bir 

Hamutun gözlerinden yaş geliyor • nefret duymakla beraber, gene onları 
fo. Fakat o, kıpırdamadan bütün bu alıp yemekte tereddüt etmemişti. Mak
ztıraplara tahammül ediyor, anlatıyor- sadı da muhite yabancı olduğunu his-
fo : settirmemekti. 

- Ben .. Hamut.. Allahın mümtaz Bir aralık, Abdülbari, uzun uzun 
ve şerefli kulu .. Seyit Taha'nın oğlu... Cemille konuşmıya girişmitti: 
:ed be ced Seyyidim. Biladı Yemen'in - Ya, Cemil Efendi... Aziz dostu
~n :şerif ve aziz kabilesi arasında dün- muz Seyit Taha, sizin gayet mahir bir 
yaya geldim ... Ecdadım, cessur kahra· remmal olduğunuzu iddia ediyor, öy
mandı. Öyle cessur ve kahraman ki, le miL 
dünyanın bütün şairleri, onları methü - Vallahi, yA. seydi.. Bu ilimden 
ıena etmek için söz bulamadı ... On- biraz anlarım. Fakat, bilmem ki, maha
lar, bir zamanlar ok ve harbe atmakta retim ne dereceye kadardır~. 
meharet göstermişlerdi. O kadar ma- - Bu ilmi, nerede tahsil ettiniz. 
hir idiler ki; düşmanlarını daima bir - En evvel lstanbulda bir Hindli 
sıraya getirirler .. bir ok yahut bir har- hocadan tahsil ettim. Sonra da bir müd
be darbesile dokuz düşman vücudunu det Mısırda bulunarak malumatımı ge
birden delerlerdi ... Ecdadım, kılıç kul- nişlettim. Daha sonra da Hüdeydede 
lanmakta da mahirdi. Dokuz düşmanın bir hayli Hicaz ülemasile temasa gel • 
başını, bir kılıç savurmakla keserler • dim. Bunlardan da mektum olan ilmin 
di. .. Ecdadımın kuvvet ve kudretini; esrarını öğrendim. 
bütün beladı Yemen ve, Hicaz.. ve, - Şu halde, bizleri de bu ilminizden 
Şam .. ve, Mısır .. ve, Beladı Mağrip .. müstefit etseniz. 
Ye, Cezayir .. ve, Rum .. ve, Efrenç de - Hay, hay ... Ne zaman arzu eder-
anılmışıt.... senız. 

Sırtında dura çuvalları bulunan bir - Öyle tahmin ediyorum ki; efen· 
genç deveyi ayaklarından tutarak baş· dimiz. Mevlana Nasır Mebhut hazret -
larının üstüne kaldırdılar; yetmiş a • leri de bu kıymettar ilminizden istifa
dım uzağa fırlatır, atarlardı ... Harp • de etmek istiyecektir. 
lerde ellerindeki kılıç kırılırsa hemen - Kendilerinin bilhassa ellerinden 
oradaki kayalar üzerine koşarlar, yedi öperim. Ne zaman emir buyurulursa, 
batman ağırlığında bir taş kopararak, hizmetlerine hazırım. 
Clüşmanlarınm başına atarlar. Yetmi~ - Biz, biraz sonra, kaleye avdet e
düşınnı bir taşla parçalarlardı ... Ecda- deceğiz. Eğer br mani ve meşguliyeti
dımın nfı'raları da heybetli idi. Bir har- niz yok ise, kaleye beraberce gideriz. 
be giri_ştikleri zaman, karşılarındaki (Arkası var) 

Musolininin oğulları Afrikadan 
döndüler 

Roma, 18 (A.A.) - Kont Ciano 
ile Musolininin iki oğlu dün Doğu Afri
kasından dönmüşlerdir. 

düşman saflarına na'ralarla saldırır • 
lar; aslanlar gibi haykırarak düşman 
sürülerini tavşanlar gibi kaçırırlardı. .. 
Ecdadımın binicilikteki maharetleri de 
meşhur idi. Beyaz katırlara binerler, 
ve bunları yalçın kayaların tepelerin
'de sürerlerdi. Onların bindikleri beyaz 
katırlar, bir sıçrayışta yetmiş arşınlık 
mesafeyi bir anda atlarlar; havada U• 

çan kuşları bile geride bırakırlardı... Leh ordusuna 1000 mitralyöz 
hediye edildi - Delikli demir çıktıktan sonra yer · 

yüzünde mertlik ve cesaret kalmadı; 
Varşova, 18 - Bir kaç fabrikanın 

amelesi, Mareşal Pilsudskinin hatırası
nı taziz için, orduya bin mitralyöz he
diye etmişlerdir. 

diyorlar ... Ben ... Seyit Tahanın oğlu 
Hamlıt ... Allaha kasem ederim ki, 
böyl bir iddia, yalandır. Benim ecda
dmi, tüfek denilen o delikli demir çık-
taktan sonra da, cesaret ve mertlikleri-
ni muhafaza etmi§ler .. Kendilerine atı-
lan kurşunları dişlerile yakalıynrak 
ken•li tüfeklerine koyup düşmanlarını 
o kuı şunlarla tepelemişlerdir. 

-·~· 

yazıları vardır. 

Ben.. Allahm aciz kulu.. Ve ga - \"arlık - On beş gi.ınde bir çıkan bu sanat 
yetle asil ve necip olan Seyit Tahanın ve fikir mecmuasının 69 uncu sayısı Hasan 
dokuzuncu oğlu Hamut .. Ben, öyle ce-1 Ali, Yusuf Şerit, Hllmit Macit, Süreyya Sami 

sur, övle kahraman, öyle sabır ve me- zade, Cevdet Kudret, Orhan Şaik, Nahit 
tanet oııahibi bir gencim ki... sırrı, vasıf Mahir, Fuat Ömer, ve daha 

Si --ı,.tçi, Harnutun sözünü kesti. başka imzaların makale, hlk§.ye ve ıil_!.lerile 

Yüksek bir sesle:, çıkmıştır. 

SON POSTA: ,ı Mayg 19 

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

YUSUF iZZEDDİN 
10 il 

1 Öldü mü, ö!dürüldü mü? 

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 
Yazan: Ziya Şakir 

tesisine memur eylemişti. 

Doğruca veliahdın huzuruna çıkan Yusuf lzzeddin Efendiye karş( 
hoca, ortadan kaybolmasının sebebini 
anlatma.!; istemiş; çok yakın akraba • ilk teşebbüs 
sından birinin kanserden vefat ettiğini Vahdeddin, kendi adamlannc:Jaıı bi • Soldan sağa: 

ı _ F evhlide. 2 _ Konyada tarihi yana yakıla nakletmişti. rini bazı gazete idarehanelerine aön ~ 
bir kaza, çatı. 3 _ Kederler. 4 _ Gurur, Kanserden korkmak, esasen Os • dermi;ıı: kendi isminden baheedilirken 
bir gazetenin daiırlı mukayyet müşterisi. manlı hanedanı arasında ldeta an'ane behemehal (veliahdı sani) ünvanının 
5 - Gelirat. 6 - Sağhk heyeti. 1 - Bo· haline gelmişti. Saraylardaki garip tel- kullanılmasını da rica eylemiftl 
yuna atıhr, nebat ipliii. 8 - Üçüncü şa· kin ve telakkiler neticesidir ki, bu ha- Bir kaç abone bedeline terdif edilen 
hıs. atların yemi, birleıtirmek. 9 - Val- nedandan her hangisi bir yerinde şüp- bu rica, tabiidir ki, reddedilmemlt; da
de, şimdiki Fransız baıvekili. 1 O - Za- heli bir şey görseler, derhal onu kan • ha ertesi gün çıkan gazetelerin bir ka. 
man, mesafe, ıoru edatt. 11 - Perinin fe- ser zannederlerdi. çında: 
na huylusu. Şimdi hocanın böyle bir takım te- (Veliahdı sani Vahdeddin) Efencü 

Yukarıdan afaiıya: ferrüata girerek kanserden bahsetmesi Hazretleri.··) 
' - Kürkü makbul bir hayvan, üçüncü D' b. k d h __ .JLL_ üzerine veliahdın irine derhal bir RÜp- ıye, ır ta ım su an aV1lWllıcr gÖ· 

şahıs, tok değil. 2 - Boş, birdenbire. 3 - ~ T 

Arap diyarı. 4 _ T opkapıdan dı~rıda he girmiş; o aralık diş etlerindeki kü • rülüvermişti. 
bir semt, misafirperverliğin başlıca ıekli. çük bir apsenin kanser olup olmadığını Beşir Ağa, derhal bu gazeteleri ku· 
5 - İlacın türkçesi, papaz. köpek. 6 _ öğrenmek istemişti. caklayınca Yusuf İzzeddin Efendiyeı 
Kusmak, birdenbire acı duyduğumuz za- Derhal hususi doktoru Bahaeddin gelmiı;ı: o satırları birer birer a&ter • 
man çıkardığımız ses, kat"iyyen. 7 - Ö - Şakir Beyi celbederek fÜphelendiği miş: 
ğüdülmüş buğday, ayaklarımızın mesafe- yarayı göstermiş; Bahaeddin Şakir - Bu; ne demek oluyor, ulanım) .. 
si. 8 - Bey, yerine getirmek. 9 - İsim, Bey bu yaranın kanser olmadığına dair Bugüne bugün, Ali Osmanın veliahdı 
Şekspirin meşhur eserlerinden biri. 1 O - veliahda teminat vermi'; ve efendiyi sızsınız. Bu, veliahdi sanillk nereden 
Mefulübih, bir 1 ili.vesile adet olur, sız tatmin etmek için diğer hususi dok • çıkıyor} .• Bunun sebebini, anLmıalı .. 
manasına gelir. 1 1 - Köylünün cıamma» torlarile hariçten de bir kaç doktor ge· yız. 
yi telaffuz edisi, iyilik bulmak. D · t' 

Dünkü Bulmacanın Halli: tirtmiş; bir iki kere kendisini muaye- emış ı. 
ne ettirmiştir. Evvelce de bu tabirin bir iki def9 

Soldan sağa: h d S 1 Ef di L_LL __ d 
3 -

Doktor Hilmi Kadri Bey; efendinin şe za e Ü eyman en ~ a 
1 - Gülüstan. 2 - Kanal, laik. f 

1 kanından almıq, kendisine 'ırınga et- kullanılması, Yusuf zzeddin Efendi Rumba, bi. 4 -Tat, Talat. 5 - kiye ayır. Y 

6 - Pas, o. 7 _ o, na, atak. 6 _ Ba _ miş; bu yüzden on beş gün hasta yat- nin nazarı dikkatini celbctmlftl. Fa .. 
siret. 9 _Kelebek, lik. 10 _ Irat, riya. mış; diyorlar. Ve sonra da, Yusuf iz- kat Süleyman Efendi hem saltanat ih· 
1 1 - Nem, 0 , etit. zeddin Efendinin bu kanser evhamı tirasatından uzak, hem de bir ayalı ÇU· 

Yukarıdan aıaiıya: yüzünden çıldırdığını iddia ediyorlar. kurda olduğu için bu meaeloye lfizu • 
1 - O, kin. 2 - Garaip, tere. 3 - Birinci rivayetin ne dereceye kadar mundan fazla ehemmiyet vermemif · 

Unutkan, lam. 4 - Um, isabet. 5 - il- doğru olduğunu bilmiyoruz; fakat ikin- ti ... Fakat şimdi? .. 
bay, ah, o. 6 - Eser. 7 - Tan, iki. 8 - ci iddiayi, sureti kat'iyede reddediyo· Yusuf İzzeddin Efendi, amcazade • 
Albay, ar, ye. 9 - Naili, telaı. 1 O - Ar, ruz. Yusuf İzzeddin Efendinin sene - si Vahdeddin Efendinin ne mal oldu
atı. 1 1 - Akit, ok, kat. l h ,. h - ,_ · d I g" unu biliyor·, Abdülhamit devrinde erce ususı ayatını ttu.ıp e en er, 

İngiliz kabinesi 
böyle bir iddiayi sureti kat'iyede tek • (şehzadegan hafiyesi) denilen bu 
zip ediyorlar; efendinin de diğer Oı • meş'um adamın: meşrutiyetten eonra 
manlı hanedan azası gibi, bir yerinde da el altından ne siyasi fırıldaklar çe • 

Samuel Hoan'n tekrar bir morluk ve yahut sivilce gibi bir şey virdiğini initiyordu. 

k b• • ... · görse; hemen doktorlarına JÖStere • İşte şimdi; (veliahdı ıani) tik diye 
a ıneye gırecegı rek: garip, lüzumsuz, Osmanlı hanedanının 

söyleniyor _Sakın kanser olmasın).. an'ane ve aile kanununa mupyir bir 
Londra, 18 (A.A.) - Deyli Eks- Demekten daha fazla bir hareket ünvan ihdas edilmesi; ve bunun da' 

pres gazetesi, Pantakot tatilleri esna • göstermediğine şahadet eyliyorlar. Vahdeddin gibi har!s bir ad~a veril: 
sında kabinede tadilat yapılacağını * mesi ~suf İzzeddın Efendinın kalbı· 
tahmin etmektedir. Bu gazete diyor Vahdeddin Efendi, vakit vakit halk ne haklı bir endişe vermişti. 
ki: arasında bu propagandalan yaptırır • Gayet vakur ve müteazzım bir ru• 

Şimdiki nazırlardan bir çoğu çekile- ken; Yusuf İzzeddin Efendi nezdinde ha malik olan Yusuf İzzeddln Efendi, 
cek ve yerlerine eski nazırlardan mü • de teşebbüsata girişmişti. Bunuıl için derhal padişaha ve Ba?ıaliye. mGra : 
him şahsiyetler getirilecektir. Sri Sa- de en evvel veliahdın ba'8iası, (Be • caat ederek bu hususta ızahat istcmeyı 
muel Hoarın tekrar kabineye girmesi şir Ağa) yı elde etmişti. düşünmüş ise de, alacağı cevılhm ne 
bilhassa kuvvetle muhtemeldir. Beşir Ağa, bir zamanlar Vahdeddin olduğunu bilmediği için bunu 8\lruru· 

Askerlik meselesi Efendinin nezdinde bulunduktan son- na yedirememişti. 
(Arkaa .ar) 

Avrupada günün en 
meraklı hadisesi 

Londra, 18 - Milli müdafaa bakanı ra, Yusuf lzzeddin Efendinin sarayına 
lnskip'in, mecburi askerlik hiımeti geçmişti. Zeki, r.;eytan, cin fikirli, ol • 
karar altına alınmadığı takdirde, hü - dukça natuk, gayet hasis ve tamahkar, 
kumetin lüzumu olan asker mevcudu- on para için on taklak atar bir Hah~ • 
nu temin için başka tedbirlere başvura- ti ... Girgin ve işgüzar olduğu için efen· . (Baıtarafı 1 ine~ sayfada 

cağı hakkında yaptığı esararlı telmih dinin çarçabuk n~arı dikkatini.~~ ~~- .. Prens Star~~mbergın. mu kav:: 
muhalif gazetelerde heyecan uyandır· niyetini celbetmış; sırası geldıgı ıçın gostermemesının sebebı, balerezab ' 
mıs, tır. anda (başagy a) Jık mevk.iini ih- harbiye nazırı general Zuhner ıta 

az zam k b 1·· .. h t' • 
Deyli Kronikl gazetesine göre, ba- raz eylemişti. müdürü S u e ın muza ere ant pe • 

kanın asker yazmak için iş bürolarını Vahdeddin, bu menfaatperest ağayı sinden temin etmw olmasıdır. 
kullanmak tasavvurunda bulunmuş para ve hediye sayesinde kendine cel- ' Starhembergin yerine gene Haym
olması muhtemeldir. betmekte hiç sıkıntı çekmemişti. Be • vehr reislerinden olan blnbatı Bere • 

şir Ağa, Vahdeddinin bütün teklifle • nfels tayin olunmuştur .. Binbap Bar· 
rini kabul etmişti. Onun vereceği tali- enfels, doktor Şuşnigin muavinliiini de Alman bahriyesi 
mat dairesinde hareket edecekti. yapacaktır· 

1 d·ı k Fakat kurnaz Vahdeddin, her şey • Starheınberge ziyafet 
nşa edilmiş ve e ı ece k d' .. 1 Roma, 18 (A.A.) - Musolini bir 

• • • • den evvel Beşir Ağanın en ısı ı e o- L 

olan gemılenn hstesı lan temasını kesmiş; kendi hususi hiz· kaç gündür Romada bulunan "ff Aen• 
Berlin, 18 (A.A.) - Resmi gaze - metlerinde kullandığı (lbrahim) is - disi ile müteaddit mülakatlar yapan 

te, Almanyanın harp filosu cüz'ütam- minde bir adamı, Beşir Ağa ile kendisi Pr~ens Starhemberg şerefine bugiin bir 
!arının 1 Nisan 19:l6 tarihindeki mik- arasında gizlice irtibat ve muhabere öğle ziyafeti vermiştir. 
tarana ait listeyi neşretmiştir. Bu liste· c bd • 
ye göre tamamiyle lkmaı edilmiş üç Türk inkılabının hakiki me eı 
zırhlı vardır. Bunlar Deutschland, Ad- f b l lan (Baıtarafı 1 inci sayfada ı dında bir resmi geçit ve ut 0 maç 
miral Scheer ve Admiral Graf Spee'dir. elenk koyacaklar, saat 10, 15 de de Tak- yapılacaktır. Saat 11 de kazananlara Tak.-

Bunlardan başka iki zırhlı da inşaat ç ı lr. sim stadyomunda binlerce talebenin iııtira• sim stadında mükafathu dağıtı aca br. 

tezg~hlarında bulunmaktadtr. Bunlar kiyle jimnastik şenliklerine başlanacaktır. Jimnastik ıenliklerine iştirak eden lise 
da Ersatzelsass ile Er3atz - Hessen'dir. l d T k Ayrıca 10,45 de klüp er arasın a a - ve orta mektepler ~HP.n ve yarın olmak 
Ayrıca üç tane de eski zırhlı vardır. eim, lstinye, Kefeli ve Bendler yolunda bO üzere iki gün tatil y~caklardır. 

Listede bunlardan başka ikmal eclil- kilometrelik bir bısiklet y.arııı yapılncak- Karadeniz ha'lialisinden yetişenler ce 
mis altı kruvazörle inşaat tezgahların- tır. Saat 14 de de Taksım etadyomunda . . d b .... kutlulamak için aaat 

' k J n 'd -'- l k mıyctı e ugunu da bulunan üç ruvazör, ~, torpı o, Fenerbahçe . Gnlatasnray tllll.ım arı arşı· l nd b. 
1 7 de üniversite konferans sa onu a ır 

ikmal edilmiş l !l, ve tezgahta 17 de ~ )aşacaklardır. 

nı.zaltı, ikmal edilmi" üç ve tezgahta 7 Ayrıca saat 15 de Bebekte yelken ve toplantı yapacaktır. 
T d · G d p k t ide bir eğlenti tertip filo kılavuzu, 2!> mayn gemisi ve daha kürek deniz yarışları, saat 16 da a gayrı ece e aı 0 

c 

bir takım muavin cüz'ütamlar vardır. federe klüpler arasında Kanıgümrük ata· edilmiştir. 
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aöızı yıkamak artık bir kOlfet deöildlr •. 
zira gayri kabJll kıyas olan PERLO· 
DENT diş macunu bu kOlfeti ortadan 
lıaldırmıfdır. 

PfRLODENT çok zevkli olduöu gibi, 
!oıuaunuzu da aerınletlr. 

-·-~.-a~~ r~ .. t-"'f,,.~ *- ~--
il.Al ~ ""~~ ol-.. iJ.t,., .. ~ ):Ao/.a.t -:JwO..otc:rl 

-A • 

....__ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonu Reisliğinden: 

Venüs Ruju: 
Gayet cazip renlderiy)e kullanımlara 

hayretlere düşürür y,,: 24 saat dudaklarda 
sabit kalır. 

Venüs Kremi: 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremlerinin i

çinde en pyanı emniyet ve itimad olana· 
dır. 

Venüs Pudrası: 
Şık ve kibar familyaların rağbetini ]ta. 

zanan, narin ve nazik cildlileri teshir ed~n 
yüksek evsafta eşsiz pudradır. 

Venüs Rimeli: 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören kirpik

ler kalblere ok gibi saplanır. 

Beyoğlunda tanınmıı ve maruf Kari· 
man, N. Tarika, Şark Merkez ıtriyat ve tu· 
hafiye mağazalarında ııatılır. 

Deposu: Evliya zade Nureddin Eren, 
kimyevi ecza ve alat ve ıtriyat ticarethane
si, İstanbul • Bahçelcapı. 

ADEMi 
iKTİDAR 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 
"EDiA RiZA GiZ 

-

No. 270078 • Uşak şarkı, Nar çiçeğine benzer 
J IOzzam şarkı, San ipek saçlannı 

HA 
No. 270079 • 

M i V ET 

ö G 
No. 270080 • 

Yaramaz Ayşe 
Bir incecik tule benzer 

N o L 
Pembe gtll 
Son pnse 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarından: 
l.e,Ii Tıp Talebe Yurdu talebesine mevcut nümune ve prtname1ine gö- 'ratsiJAt: Galata P. K. 1265 Hormobin 

1934 ve daha evvelki seneler mahsulü Afyonu olup idaremiz emanet ele.' 
poauna teslim edenlere, merhun bulunduiu Bankaca vaktinde cins 91 
mikdarı bildirilmit olan Afyonlarm aahipleri, ihraç proğramımızı kabul ... 
tiklerine dair 1 Haziran 1936 günü akpmına kadar taahhütnameleri İma&• 
layup idaremize tevdi etmedikleri takdirde ihracatımıza ittirik hukukunu 
kaybedecuklerdir. Keyfiyet ilin olunur. u2s89n 

te ((710n çift yazlık iıkarpin açık eksiltme ıuretile yaptırılacaktır. 
1 - Ebiltme: Cağaloğlu Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüiü bina· İıtanbulda Y emİfte Zindankapı cadde-

undaki Komiıyonda 3/6/936 Çartamha günü aaat «14,30» da ya- · d ltm d Al s.· k · 

il.AN 

1 cakt 
sın e a ıı numara a ım .un onua· 

pı a ır. ı v il . . l ed 7 2 T-L-!-- • • ·oncu USU e ~ti&'& en ve 20, 08 nu-
- 1U111JUJI f1at1: Bir çift iakarpinin ((470» kuruftur. marah .1ciJ1i ticlll'wla. ....._,,yed a.ı. At.-

-Sandalya ve Mobilyanın-1 - Muvakkat teminat: <'250» lira «27» kuruttur. dullah oilu Ahmet Hulu.i'nin komiayon e-

4 - latekliler nümuneyi Çemberlilaf civarında Fuat P&f& türbesi kartı· vini bu kere yerine halef olank küm ola
ımda Leyli Trp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler ve f&rlname- cak ayni adresteki Cevdet n Mükerrem 
yi paruız olarak alabilirler. KumbuN'a dnrettijinden n bilUmanı a-

l - isteklilerin cari ıeneye ait Ticaret odaıı vesikasını ıöıtermeleri ve lacaldarm tabaili ve borçlarm teniyeai 

Hem ucuzunu hem gQzelıni almak için 1stanbulda Rızapaşa yokuşunda 
66 No. A S R 1 M O B 1 L Y A mağazasını ziyaret ediniz. 

AHMED FEVZi Tel. 23407 
bu İte yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplarile ~umaileybima .. Cndet ".e Mükerrem'e 

birlikt 
· d ·· k · lmel • 1"2654) aıt olup 15 Eylul 934 tarihinde ı.tanbul 

l. __ ~E~m~l-lk __ v~•~E-yta~m __ B __ •_n_k_•_•ı __ 11_ı_n_ı._r_• ___ J ...,,.. ______ e ve aaatm en once omısyona ıe en. ' üçüncü noterlifinclen tanzim 1o1man Ah-

met Hulini'nin Cndete vwdiii 340/ 

-
PBOTEjiN 

_ Prengi ve Belsoğukluğundım muh ıfaza eden en ınOessir ilAçiır. 

~ 
Kırklareli Kızılay Menfaatine 
Tüm Komutan Tüm General Kemal Doğanın himayelerinde 

G O. R E ş L E R 
Mayısın 23 ncü Cumartesi ve 24 ncü Pazar günleridir. 

Güreşlere tanınmış pehlivanların gelmeleri temin edilmiştir. 

~--------------------------' 

4 715 No. lu vekiletin de hükmü lwmacb
imı ve beriiçü yekdiierleiai ibra ettikl...me 
dair 16/Mayıa/936 tarihli 382/2084 No. 
lu devir ve temliki ınutuammm ibraaame 
alikadaranın maliımu olmak -... ilin o

Kiralık han odalan 
Bankamızın mah olan Galatada Ömer Abit Hanının biti ijindeki ManoD 

yan Hanı kat kat veya oda oda kirala nacaktır. 
lunur. 18/Mayu/936 
Adres ı Y emit Zinclankap• caddesi 60 No. 

KOlbisyoacu Cevdet ve Mükerrem 
K.....,.._• bnlePır newclincle Ada
puarmda Dsici Abmet Haliü. 

Bir iki veyahut ÜÇ aene müddetle kontrat yapıldığı ıibi tediye hususun. 
ela kolaylık da ıöaterilir. lıteldilerin her gün tubemize müracaatlan. (349) 

On aekia .... ,... ı 936 tarihli İfba ilin 
Bu Ufak Yanhş 

altında konan ima Şalua " hiiviyeli dai- S Jz J 1 O Y A Ş 
rece tanm""f olan Alamet Hula.inin olup 
mündericatını ~ bil'kabul iknr ey- Daha fazla gösterebilir 
lediktm sonra önümde imzaladıiuu taadik ş ı. d · · ı · · u rena pu ra e&ZJ aenç ettırır ve 
ederim. Bin dokuz yüa otuz al!ı aeneai ma- ·ıd · · · .. il t' · b k k Cl ın121 auze eı ırır, aı a ren 
yaa ayının, 18 inci puartesi sünü (629) pudra da, aksine olarak aizi ihtiyar· 

tsTANBUL OçONCO NOTERi l 'b" .. · T · · · 

Çorlu icra Memurluiundan: 

Bir alacaiın alınma•ı için açık arttırma 
ile paraya çevrilmcaine karar verilen Çorla. 
uy bağlı Köprüce ve Çelll(elli çiftliklerinin 
çayırları üzerindeki biçilmemiı otların bet
te ikiıi hakkında 22/mayıa/936 cuma SÜ· 
nü saat 14 • f 6 da Çorlu icra dairesinde 
birinci arttırma yapılacaktır. 

amı§ 11 ı gosterır. enınaz esmer ı· 

ae, esmerlere mahıuı bir pudra ve 

mesela koyu Ratcl rensinde bir 
pudra kullanmanız icap ettiği gibi 
teniniz kumral iıe. açık Ratel ren· 
ginde bir pudra kullanmanız lizun 
gelir. Bir pudra intihap etmek için 
yüzünüzde alh muhtelif rengini tec• 
rübe etmeli ve teıirini aönncl:dir. 
Burun ve çenenizi sık 91Jt pudrala· 

Birinci arttırmada mezk6r iki çiftlik k · · 'ldd b. . 
çayır otlarının bqte ikisine tahmin olunan mama ıçın. cı e sa ıt bır pudra kulli\ıı· Bu pudra, cild üzerinde ne leke bıra-
bin altı yüz liranın yüzde 75 ti elde edile- malısı~ız. Bır kutu pudra derununa bir ka· k~r ne de tabaka halinde aörimur. Yalnı:ı1 
mezse 

25 
mayıa/936 pazarteai sünü saat ıık mıktarında krem köpüiü ilave ederek hır defa pudralanmakla Mkiz saat sabit 

14 • 16 da ikinci bir arttırma yapılacak ve pudranızı kuvvetli ve sabit bir şekle ifrağ kalarak pyanı hayret ve sevimli h 'r ten 

bu ikinci arttırmada çayır otlan, en çok cdt-bilirıiniz. T okalon pudrasında en iyi 

1 
yarat.ır. f~enk: ~on zamanlarda icad c:"dılc• 

.. .. d b L 1 ı. . ve hıç bır vakıt yanlışlık yapmıya ı.:· arttıranın ustun e ıra .. ı acaatır. cıns havalandırılmıı, pudra ile b rab 
1 
n .an 

Almaia istekli olanların yüzde 7 5 pey k k .. .. w . 

1
• •ı_ d c er 1 bırakma) an hır makine ile kontrol edil· 

' rem opugu mat up mı..tar a ve fenni mi tir Her ıabah 5 '000 000 '- d T 1• 

akreleriyle birlikte Çorlu İcra daireaine b' tt k t l 1 · · ... a ın oa&• ,. ır sure e arış ırı mı~tır 1 d k 
muracaat etmeleri illn olunur. (23076) ' on pu ra 

1 ullanır. ---
Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Seliın Rqıp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Raaıp. H. Lütfi 

Emniyet Sandıiı Miidiirlüiünclea 
------

..ııı::.._..___ __________ _..~~-----------------------------------------------------------

Bakırköy Bağlarba11 No. 2 3 Ömer Fer· 
da, Hatice Kübra, Tarık Cemil ve Ahm t 
Zeyyad Cemıl oğulları namlarına babaları 
bay İsmail Kemal Cemil oğlu 7 mayıs Q 6 
tarihinde sandığımıza bıraktığı para İçin ve• 

rılen 8546,8547, 8548,8549 numaralı d ört 
bonoyu ka) bettiiini ıöylemiştir. Yenisi ve 
rileceiinden eski inin hükmü olmadıiı ilan 
olunur. (628) -

Öksürenlere : BATBAN HAKKI EBBEM 

• 



12 Sayfa SON ~OSTA 

SiRKETiHAY iYEDEN 
Sayın istanbul Halkına 

BC>Qaz içinde oturanlara, Boğazı imar edenlere, Boğaziçine te
nezzDh için gidenlere yaoılan tenzilat ve gösterilen kolaylıklar: 

.l. - Cumartesi alqamlan son poatalarla Pazar sabahlan ilk postalarla Boğaza ıidenlerden uGidİf ve 
Dönüt>> lü biletlerden yüzde elli tenzilit yapıbr. Bu biletlerin dönüt parçalan pazarteai öğleye 
kadar muteberdir. .... 

2. - Umumi tarife ile yolculuk yapanlara mahsus olmak 
936 dan itibaren bqlıyacakbr. 

ÜZ«e •••iıda yazılı tenzilat 1 1 Haziran 

1 inci mıntaka için, V aniköy ve R. Hisarına kadar 90 ıünlük. 
il inci mmtaka için Kandilli ve Emirgindan Kavaklara, Altınkuma kadar 80 günlük bilet ücreti 
mukabilinde 122 gün seyahat hakkı veren Fotografh ve pqin ücretli dörder aybk abonman kar -
>ı ihdas edilmittir. Bu kartlann müddeti 11 Haziran 936 ve 11 tetrinievvel 936 ve 11 Şubat 937 
tarihlerinden bqlayıp dörder ay için muteberdir. Bu kartları hamil olanlar muteber olduğu 

mmtaka ve kasım dahilinde aynı günde, ne kadar isterse yolculuk yapabilir. Bu kartlar, Pazar 
günleri, içinde yazılı mıntaka ve kwm farklan aranmakstzın bili istisna Şirketin bütün iskele
leri arasında yolculuk için muteberdir • 

I' - Boğaziçinde oturan üniformayı libis ümera ve zabitan dahi dahil olarak maatlan miktarı her 
1 

ne oluna olsun bilumum muvazzaf memurlara verilmekte olan Fevkalide tenzilith abonman 
karneleri 1 Haziran 936 danitibaren m&&flı ve ücretli Beledi ye ve inhisar idareleri memur ve 
hademeleri de dahil olduiu halde bütün resmi memur ve müstahdemlere verilir. 

4. - Puoau olan talebeden ikinci mevki 3 birinci mevki için 5 kuru, alınır 
S. - Mektep talebesine verilen pasolar yaz tatili müddetince mer'i ve umum Boğaz iskeleleri arasın-

da caridir. 
6. - Boğazda mütemekkin olduklan köylerin mekteplerine devam etmelerinden dolayı puo alma

mlf olan talebeye de yaz tatili ıünlerinde Boğazın her iskelesinde muteber olmak üzere paso ve

rilir. 
7. - Tatbikat ve tabiat tetkiki için toplu olarak Boiaziçine ıitmek iıteyen umum mektep talebesin-

den gidif ve gel it 1 O kurut alımr. 
8. - Boğaziçine tatınanların etyaları denizden parasız nakledilir. 
9. - Boğazda Ev, Sinema, gazino yaptıranlann her nevi intaat levazımı Şirketihayriye vesaiti ile 

denizden meccanen nakil olunur ve aahiplerine bir sene için meccanen paso verilir. «Bu puoyu 
ev aahibi birlikte ikamet eylediği ailesinden refikasına, çocuklarından birine, damadına devrede
bilir. 

10. _ Boğaziçinde evlerini kiraya vermek veya satmak isteyenlerin ili.nlan meccanen iakelelere uıldı

iı gibi bu ıene kiraya Yerilecek evlerin yerlerile fiatlarmı gösterir - yeni tab olunan - riaale dahi 

aayın halka iskelelerde meccanen verilir. 
it. - OTOMOBiLLER HAKKINDA: Araba vapuru ile bir kıyıdan diğerine geçecek otomobillerden 

yalnız gİdİf ücreti 100 aid~ ve gelİf ücreti de 150 kuruta indi.rilmİftİr. 

çıkh. Fiab her yerde 

15 KURU8TUR 

Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesine manl olur. Kepekleri 
izale eder. NeşvQnllıııasını kolay· 
laştırarak hayat kabiliyetini aı ttı
nr. LAtif raylbah bir saç eksiridir. 

IRglllz Kmnnk l!cz•n•al 
~eri fevka14de beyMlabr Ye temizler, aiız kokuaua• Beyotıu - lstanbul... 

•·------• fiderir, mikroWan öldürür. 41111 ______ ., ~----------•" 

Bohaziçinden KOprQye JZidif Abonman kartlımna isabet 
ve dönOşlD bilet Qaretferi eden bir gQnlOk gldlf n 

dOnQş fiatlan 
1 inci O inci 1 inci D inc:1 
K. S. K. S, K. S, S. K. 

Salacak, Harem. ) 
ÜskDdar, Kuzpn- ) 
cuk, R. Hisan ) 

Beylerbeyi, ) 
ÇengelköyQ ) 
VaniköyU ) 

Kandilli, ) 
A. Hisarı ) 
Emirgan ) 

Kanlıca, 

Çubuklu 
lstinye 

) 
) 
) 

Beykoz, YenikOy,) 
Kavaklar, ) 
AJtınkum ) 

22 

26 

32 50 

36 

17 50 16 28 12 91 

18 M 17 18 6' 

22 17 Ofi 

27 50 21 31 18 08 

30 22 95 19 67 

Balldaki fiatlarda rüsum dahildir. 
Bebek hettı, memurini mUlklJ• ve eekerlr• 

hueual tarifeye tabidir. 

Altmkum ve Stitlilce plajlarında banyo tlcretleri dahil 
olarak Pazardan maada gidiş ve d6nüt üçretleri 

Köprüden ) 
Kabataş ve OskUdardan VaniköyUne ) 
ve Beşiktaştan Bebeğe kadar olan ) 
iskelelerden ) 

) 

1 inci il inci 
45 40 

4-0 

Kandilli ve R. Hiearından 
itibaren Kavaklara kadar olan 
iskelelerden 

) 35 80 
) 

2 numarada yuılı kartlar Mayısın 22 inci Cuma gthılba
den itibaren Şirketin Galatada F ermenecilerdeki idarei 
merkeziyesi kontrol m6di1rl6ğ0nde sattlmağa batlanacaktır. 


