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Akdenizde İtalyaya karşı bir 
blok teşkil edilmiş 1 

Blok~ .Türkiye, lngiltere, Yunanistan 
ve Yugoslavya dahil olmuşlar 

ltalıan gazeteleri " Arnavutluktaki hazırlıklarımız bu birleşmeye sebep 
gösteriliyor. Halbuki hazırlık yaphğımız yok ! ,, diyorlar 

L··~~ına, 19 (Hususi) _ Deyli Tclvaf 11azeteoD_ıin ltalyanm ~denizde -·' '
0

İf~kf'ı~~~·"-,,k ;;;;? ··· · 
llYii.k: bir tehlike tetkil ettiğine dair yaptığı netnyat burada aıabıyetle kar- Y 

tlle.nrnaktadll'. • Deıı,en kararlar 

- Jurnale Oitalyamn neşriyatı I 1 yice düıünülüp tetkik edilmedell ve-rilen bazı kararların. zarar dofur-

Jurnale d'İtalya gazetesi bugünkü bq yazıımda Deyli Telgrafa mukabele maktan ~a faydua olmadıimı 
ederek İngilterenin Akdeniz devletler ini İtalya aleyhinde kıtkırttığım, ltal • Adapazarmdaıı aldıfımlZ ve .,.iı· 
:~•n Arnavutlukta takip ettiği siyaseti öne sürerek Yugoslavya, Yuna • Y• d~ mddup W..t el· 

illan ve Türkiyeyi İtalya aleyhinde bir blok tetkiline se~ıkettiğini anlat mektedir: "1tte.n ·· l · l «Adapazanna YÜZ bin liradan fazla 
sonra fU ıoz erı ıöy üyor: 1 bir varidat temin eden pirinf mah-

~alya Arnavutlukta bir şey yapmıyor mu ? su1u kaza hudutıan içinde ,imdiye 
«İt J in kadar ekilmekte iken, bundan bir 

~ 
1 

a_yanm Arnavutluktaki siyaıeti değifmemittir. Deiiten gilterenin k .-ucd aç ay evvel bilmediiimiz bir ae· 

'eli enız alyaıetidir •• Bu yüzden in aıiltere Akdedizdeki üslerini değiı,tir- b t d ı_ Ak e1 ep en oıayı menedildi. Son gün· 

t 
' denizdeki bütün faaliyeti kontrolü alhna almak istedıg'wini gösterdik- l d k - '- 1 e L . er o aym~am ıp gelen bir emir• 

•n Wfka Türkiye ve Yuniinİstaıı ı'le de anlatarak Akdenizdeki mu··vazene- 1 b h ı ~ J e u ma su Ün tekrar ekilmesine 

~ ~alya aleyhine çevirnıek yolunu tuttu ve bütün bunları bir ltalya,n tehli- müsaade edilmiştir. V. S. V. S. . .. » 
etı haline soktu. Mektup fazla izahab muhtevi olmadı· 

İlo ~'.'1ri";alte lıalyanm Habôtistanı ilhak etmesi ile Akdeniz meselesi arasın· iı için, bu zir .. ti meneımenin ve 
t;.ı __ ıç hır münasebet yoktur ve Akdeniz de hiç bir tef dejifmemiftir. De- sonra bu zer'iyata tekrar müaaade 
:;n, lngiliz ıiyaaetidir.ı> ttyl-.•in Miıellim Wr...,.. lllllqa-madık; bununla beraber bqfine ka-

• lngiltere ile Fransa 
arasında· gizli pazarlık 

Pransanın müstakbel Başbakanı Blum, Eden'e ltalyanın 
fngiliz topraklarına saldırmaya niyetlendiğini haber 

vermiı ve ltalya ile Almanya üzerinde müşterek 
tazyik yapmak teklifinde bulunmuş 

in ·ı ' gı terede zecri 
'redbirlere devam 
'ra,.aftarları artıyor 

lUınPa.~i~ 19 (Hususi) - Londrada hti· 
ita Msuren kanaate göre İtalyanın bu iJTa• 

ısın ele . . d" .. . ht .__, geçırmeyı uıunmesa mu e-•u.,.. dew'l karad gı ae de Habeıistanı Trablusgarba 
1 L,ı,. an hailarnayı düşündüiü muhak· 
,. hr. Bu .. d 1 db' ler yuz en ngilterede zecri te ır· 
i e devam aı· . .. d .. k t fOnl yasetı gun en gune uvve -tonr;;· ltalyada bu hareket İngilterenin 
~uf ranııu: hükumetinden müzaheret um· 
lct ~na .delil telllc.ki ediliyorsa da Millet
..... eınıyctinin zecri tedbirler i§ini söktür· 
··••Yece ~ · 

Leon Blum ve Eden 

dar ziraat qlerimlz, umumi siyaseti
miz içinde, elle tutulur bir hal ikti
sap etm.it olmalı defil miydi 1 

Ve bugiin bir emirle yasak edilm pİ· 
rincin, yarm tekrar ekilmesine ni
çin müaaade edilmiıtir?. Eter eYVel
ce yanllf bir karar ""1ınifae, vatan· 
dqlann zararım kim zimhı ola
caktır?. Ve nihayet tetkiksiz verilen 
bu kararlar, çıdatma tevkini, kazan. 
ma emniyetini ıaramaz mı ve bu aar
aınbdaa mütee .. ir olacak yine mem· 
leket deiiJ midir 1 

Bis hiç delilse müabet ..ı.alarda isdar 
edilecek kararların deiitmiYecek te· 
kilde ve btitUa ......_..lar na.zan dik
kate •lmdıldaa sonra verilmeaini is
tiyoruz, 

Halckım" gole mu? ._.. _________________ _..,: 

_...... ~·--........... ·---. --~---........ ._ 

Alman-lngiliz 
Yakınlaıması 

Sovyetler " Bu hareketin 
"' Cenevrede ltalya iJe an-

laşmak cereyanını kuv
vetlendirmesi tabiidir,, 

diyorlar 
gı zannediliyor. 

ba • Cibuti hatta ile Fransız Soınalisinın 
emniyetini tehdit ettiğini ıöylemiı ve neta· 

Eden • Blum Mülikatında Neler cede İngiltere ile Fransanın sıkı fıkı anla- Moskova 19 (Huıuıi) - Journal de 
Konuıuldu? şarak Jtalya ile Almanya üzerinde beraber Moscou gazetesi buıünktt ba~ yazısında 

F'r londra - Deyli Ekspres yazıyor: tesir yapmaları lazım ı:eldiğini izah etnıiı· Milletler Cemiyeti konseyinin son toplanu-
ansız S I d M'll 1 C · · · Ce ~. • osya istleri Fransanın teşkil ede· tir. sın an ve ı et er emıyetının geçirmek-

it ~l bır bloka lngiltereyi de sokmak için, Diğer taraftan Fransa hariciyesinin da- te olduğu mühim buhrandan bahsetmek· 

d: ~:nı.n Mısır, Filistin ve bütün Akdeniz· imi hey' eti İngiltere - Fransa dostluğunu (Devamı 8 inci aaylacla) 

l k~ın olmayı kurduğunu ileri sürmÜ'l· sağlamlayacak ve ltalyaya karşı sağlam bir 

,:;c v~ llngiltereyi bu iddialarla korkutmak vaziyet almağa yardım edecek bir proje Amerika da Kanadanın 
Amerika ya ilhakını isteyor l rnıs d' B .. · er ır. u işde önayak olan zat, hazırlamaktadır. Bu siyasetin ileri sürece-

tnustakL 1 F · · · 1 al 1 F'r e ransı2 Başvekili 1\1. Blum' dur. ğı koıfardan hırı Fransanın t yayı 9 35 
F ansa Sosyalistleıidır ve hali hazırda tarihli Lava!·· Musolini anlaşmasını liga ile Londra 19 (Hususi) - Bugün Ame· 
ransanın k d . d d tniş b mu a deratını ,.))erine geçır· tehdit etmesi ir. rika kongresinde aza an biri bir 

1\1. Biulunuyorlar. 1 laber aldığımıza göre İngiliz Domiyonu olan Amerika 
h uın, Mister Eden'e İtalvanların hali Amerikadaki manevralarda ÜÇ Birleşik Cumhuriyetlerine komıu bu-
aı:ırda M · 1 K d Am rik dak· .. ısıra bilİlJik olan Libya hududun· • d unan ana anın e aya il-

"k;.ı::.•l halk< ge<i a)up bumda yo)n<Z lorp! . o ?arpıştı • ,ha
0
km> teklif ~tmek Ü0ZO<~ 0bi< tak,;, Ve<· 

a I bıraktıklarına dair öğrendiklerini Londra 19 '(~ı!susı) - Amerıkan do· .mıı ve bu bırleşmonın ikı memleket için 
n atrnıs 1 ' .f' · l d d 
k 

· • ve talyanın Mısır ve Filistinde nanmasının son· enız manevra arın a üç ,son ereco hayırlı olacağını anlattıktan 
çı ardığı •w • ' •• .. • ~ •• k h d '-1 
1 

. ıgtışaşlar üzerinde durduktan kruvazorufi Çarpışara asara uira ı~ an ~onra ayan ile meb'uslarm bir arada topla-
onra Jtat · rli "t... Yanın Habeşistandaki Adisabcı· haber ven yo~'" .narak buna karar vormelerini iıtemiıtir. 

....................................................... .__ •••••••••••••••• 

İ•tanbulda dünkü idmıın şenliklerinden intibalar 

Atatürkün Samsuna ilk 
ayak haslığı gün, dün 

bütün yurtta kutlulandı 
Her yerde törenler, idman şenlikleri müteaddit 

J 

.. .. spor müsabakaları yapıld~ 
Ataturkun Samsuna ilk ayak bastıgyı B .. b l b'' .. .. .. ed' . u munase ete utun yurtda idman 

gunun on y ıncı yıldönümü dün şenlikler' r· l k 
memleketimizin her tarafında geni~ H 

1 
ve . ~r;c spor ·urumunun 

··ı .. d k 1 l T ve alkevlerının hazırladıuı törenler 
o çu e ut u anmıstır 1 ° , · yapı mıştır. (Devamı 9 uncu sayfamızda} 

. Dinarlı ile Müliyimin 
lzmirde yaptıkları güreş 
Karşılaşma. çok çetin oldu. Mülayim bir aralık 

çok iyi güreşen Dinarlıyı altına aldı ve 
ayağıyle başını ezmeğe çalıştı 

İzmir, (Husu· 
ıt muhabirimizden) 

- Amerikada mu· 
vaffakıyetli güreş -

ler yapan Dinarlı 
Mehmet evvelki 
gün stadyomda Mü
layim pehlivanla 
karşılaştı. Bu kar· 

şılaşma, gtçen yıl 
lstanbulda yapılan 
ve hiç beklenmedi

ği halde Dinarlının 

mağlubiyetiyle ne-

ticelenen maçın re~ 
vanfıdır. Stadyom, Dinarlı ve MillAyim güreş esnasmda 
futbol maçlarında raslanmıyan bir üzerinde göründ"l B' l . . 
kalabalıkla dolu... . . . . u er. ın erce seyırcı 

her ıkısını de uzun uzun alkışladı. Bil· 

iki h hassa Dinarlının centilmen hareketilc 
meş ur pehlivan saat 16 da ring (Devamı 5 inci sayfada) 
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Av,.upada . 
Ha,.p 
Ko,.kusu r------ Y >ızan : Gu~ bemo Fenero -

H erkes harpten korkuyor. Bugün 

Avrupayı teliıa veren buhran bu

radan doğuyor. Fransa, )ngiltere, Alman
ya, Sovyet birliii ve Orta Avrupa devlet
leri, hülasa bütün Avrupa harp korkusu 

i(indedir. 
Niçin bu böyledir) Bu cfdaki harbin 

her türlü vasıtalarla. sivil veya asker her
kese karşı yapılacaiından korkulduiu için 
mi} 

Belki. Fakat bundan daha mühim ve 
daha derin sebepler de vardır: 

Bugün herkes biliyor ki bir harp çıkar· 
.a, faydasız bir harp olaca.kur. Milyonlar
ca insanın hayahna malolacak harpten yal
nız bir netice doiabilir: Dünyanm biraz 
daha fakre düımai ve dahil vah~leşmesi. 

}şte bugiinkü Avrupanın faciası hudut. 
191.f harbi korkunçtu. Fakat iki taraf 

ta artık idamui mümkün olmıyan bir va • 
:ziyetln halli lizun ıteldiğine ve bu halledi· 
lirse yeni bir hayata çıkılacağına inanmıştı. 
Bu uiurda bir çok fedakarlıklar yapıldı, 

lmt ümitler 1.owa çıktı. Bilakis 191.f ten 
evvelki hastalıklar daha ;riyade ağırlaıtı. 

<hdular büyüdü, mali vaziyetler bozuldu, 
•timatıızhk arttı, kinler çoialdı. 

Fazla olarak bu ha.talıklara yenileri ek· 
lendi: İpizlik. fakr, beynelmilel münaıııe • 
betlerde kararaızlık, faşizm, buhran ve aai
re p"'bi. 

Buciin yeni bir harp başlarsa, genç ve 
ih·tiyu heılces, yçac.aklara fedakarlığın 
dünyanın ıefaletini arttırmaktan başka bir 
netice nrmiyeceiini bildikleri halde, har
be iftiralı: edeceklerdir. Harp ümitsiz bir 
harp olacaktır. Avrupanın korktuğu 
umumi harp orta ve garbi Av-
rupada cereyan edecektir, orada nüfuıı 

ke.siftir. Saha darclır. Ufak arazi içinde bo
iaz boiaza çarpı.lacak, ve harp en vahl}i, 
en yıprahcı şeklini alacaktır. 

lıte bunun içjndir ki ben harp olacağına 
kani dejilim, belki aldanıyorum. Fak.at ne 
Jnailtere. ne F ranaa. ne de Almanya kendi 
milletlerini böyle ümit.siz bir harbe ıok • 
mak iatemezler A.Dınm. 

Bütün dünya delirıni§ cibidir. Her ta
rafta panik vardır. Bir çok yerlerde halk 
zehirli gazlara karft sığınaklar yapmakta, 
paralanm altına çevirmektedir. 

Bununla beraber ben nikbinim, harp o
laa.fına inanamıyorum. 

Şu kadar var ki: 
Japonya hll& esılarengiz mahiyetini 

kaybetmemiştir. ltalyanın uıran üzerine 
Avusturya askerlik mecburiyetini iade et
mi~tir. Macariıtan da onu takip edecektir. 
Belki Habsburı hanedanı d• tekrar tah -
tına aetirilecektir. 

Daha ıimdiden Orta Avrupa devletleri 
pıoteıtolara baılamıılardır. Tehlikeyi mü
l>alaia etmiyorum. Fakat küçük devlet • 
lerin dünya mukadderatı üzerinde daima 
büyük rol oynadıklarını hahrlıyorum. 

On dokuzuncu asır, Fransız ihtilalin • 
den evvel, küçük devletlerin oynadıaı rolü 
ııfua indirmiş ve onları büyüklerin nüfuzu 
altına ıokmuıtu. Fak at on dokuzuncu a 
sırda büyük devletler arasındaki ihtilaf • 
ların çoiunu küçük devletler ihdas etmiş
lerdi. Avrupada menfaat ve nüfuzlar öyle 

hir tarzda birbirine ııirmiştir ki, küçük bir 
devlet bütün Avrupanın mukadderatını 
tehlikeye düıürebilir. 

Bugün Avrupaya baktığımız zaman, yal
nız dev cünelileri değil, cüce devletleri de 
gözönüne almaia mecburuz. Fransa ve İn
gilıerenin kat'i bir hareket yapamamaları 
lı.arşısında bunlar kat'i bir adım atabilir
ler. 

İşte bence karanlık nokta buradadır. 
- .. --. •• • t ı .. e ____ , • ı -1 .. ....... .. _..._...__ ... ._ 

Ozlüsözler 
Hayat ilkbahar bulutu veya rüya gibi 

• l:ıoş geçer; yahut kuş giLi uçar. 

• Aybetülhakayik - ten 

Eğer nuıl yaşanacağını bilmiyor!lan, ye-
rini bilenlere bırak. Horace 

Hayat iki kere ıöylenmiş bir masa) ka-
dar can sıkıcıdır. Shakespeare 

Hayat uz~n bir &ecedir. 

Ömer Cen,U 

Riya bir yiiz İçin çiçek ha~talığından da
ha beter bir düşmandır .... St. · Evermend 

İnsan yüzü klZaran biricik hayvandır. 
Buna ihtiyacı da vardır. 

Mark Twain 

Tek bir ııeyin arkasından kofan bir in
an ıehlikelidir. 

B öyfele,.ine 

/-lam ervah denir! 

·-------:. E'<re n·T ,~ 1 

K ızc~ğt.~ mekte~inde~. ç.ı.kmış, ba· 
şı onunde, evıne donuyor. 

Yürüyü~ünde, nezih bir varlığın, 
fesada yabancı bir kalbin ve faziletten 
başka aı;;inası olmıyan temiz bir ruhun 
verdiği temkin ve itimat görünüyor .• 

Bu ramin anlatmak iatediii bikiyeyi elbet hatırlarımız. 
Ormanda aduntılı bir sündü. Aılan sükun içinde bir uyku 

kestirmek iatiyordu. Evvela •yaklannı bir t•ım üalüne dayJra· 
rak basım kaldırdı Ye mafı sarsan 'bir sesle esnedi. Bu ıeıi 
ititen bütün .hayvanlar b.çlfldar, birer deliğe aincliler, tavpıı 
ulanın bu fikrini pek befencfi, kendi kendine «bunu ben de bir 

sün tecrübe edeyimıı dedi. 
O da aslanı taklit ederek bir tap çıktı ve bütün ıesi ile ba

ğrı dı. Fakat çıkan cıb.z sesi bayvanlan koı-kutacak yerde üzeri
ne saldırdı ve bi:zim lavpn tilkinin kurbanı oldu. 

Kıssadan hisse: Kendini ,,. haddini bil. Yapamadığın İfİ 

yzıpmağa kalkma. 

On adım arkasından, genç ve dip • 
diri bir kadın .. bugüniıin hayat kadı • 
nı .. kocasına, çocuklarına, yuvasına 
bir an evvel kavuşmak azmile hızll 
hızlı gelmektedir. 

Oracıkta bir kahve var. Belediye • 
nin yasağına rağmen, bu kahvenin ka• 
pısmın önüne, ve yaya kaldırımının 
üzerine atılım,ş bir kaç iskemle duru • 
yor. İki delikanlı .. bu memleketin iki 
tane yetişgin gend yanyana bu iskem• 

(~S=--Ö~::;...:Z==----=A=-=-=-R=-=A~S~l_N __ D_A_) 
lelere oturmuşlar, içlerinin sıkmtısml 
avutuyorJar. 

Kız hizaya geliyor. iki delikanlının 
birden dudakları nemleniyor, ağızlari, 
kantarmadan suluktan incinmiş beygit 
ağzı gibi yayılıyor. ispanyada 

Bir belediye rel&lnln 

Baııntlan geçenler 
Cenubi lıpanya• 

da bir ıehrin Ko
münist belediye re
iıi meşhur bir mey· 
dana 1934 de kur
ıuna dizilen ihtilal
cilerden Antonio1 

Vazguez'in ismini~ 

koymaia karar ver 
mit. Rumi lcüşad 

günü. meydanda ~~ 
halk hirikmit. ban
dolar çalmıı. nutuklar verilmi§ ve belediye 

reisi levhayı kapayan örtüyü azar azar 

çekmeie baılamıı. bir de ne ıröraün örtü

nün altında Vazguez yerine, çıplak bir ka

dın resmi yok mu) Meier cece muzibin bi

ri levhayı deaiıtirmiımif. Bu vaziyet kar· 

ıııında belediye reisinin dili tutulmu~ az 
kal11n ölüyormuş. 

* Mare,al Allenbly v• bir •t•k 
hlklyeal 

Geçenlerde ölen İnciliz Mareşa.lı Al-

lenby Kudüse ordusuyla eireceii sırada, 

ol-hayvanı ölmüı. Allenb'nin boyu uzun 

duğu için, öyle l\er beygire 

mezmiş. Kendi.tine ıızun 

at aramıılar, bulunamaymca: 

bine

müddet 

- Kudüıe eşek üatünde giremem ya 
demif, gerçi Hazreti İsa öyle yaph amma, 
bir kumandan için onu taklit etmek had
nişinaslık olurl 

* 
halyentar Habeflatanın P•JI· 

tahtını deOl,tlrlyorlar 

ltalyanlar, henüz 35 ıenelik bir şehir 
olan Adisababa'yı payitaht olmaktan çı· 

kararak, onun yerine Adua"yı merkez yap· 
mak istiyorlarmış, bunun sebebi de Adu-

adaki mağlubiyetlerinin acısını çıkardıkla

rını dünyaya ilan etmekmiş. 

* Zevç 77, zevce 22 yaşında 

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

Şöhret! 
Abdülhak Himit, bir ıı:iin .ap10'1a ada-

ya ridiyordu. 

Günlerden pazar, yapuran ela içi mah

şer gibi kalabalıktı. üstadın oturacak 
bir :rer bulamadığını görea mektepli bir 

&"enç, alelacele koştu, kaplan kamarası

nı açtırmak için oralarda dolaşan gemi 
SÜTarlıine müracaat etti. 

- Şairi azam ~urada ayakta darU:!OT .. 

kamaranızı açtırır mısınız? 

Sünri pür telfiş geldi.. kamarayı ken
di elile açtı n kendisine teşeklı:ür edeıa 

Abdülhak Rllmide: 
- Affedersiniz, Filorinalı Ni:r.ım hey! 

dedi. Vapuru teşrifinizi anulı: •imdi ha· 
ber alabildim! 

F7ansanın 

Müstakbel Başbaknı 
- Anam! Pilice hak, pilice !. O kör• 

pc göğsünün üstünde öleyim 1 

Ve karikatürcüler 
Gene mekleplinin ak, pak alnı bft 

hicap halesi]e çerçeveleniyor, gençli • 

ce: 

gw in ve nezahatin nurunu taşıyan al• Paristeki Ameri-
kan klübü haziran- ması kızarıyor, ilim ve f~ziletten baf-
da iktidar mevkii- ka her şeye kapalı dunnaga alışmış o • 
ne geçecek olan 1 Jan kulakları yanmağa, ayakları do • 
müstakbel Fransız laşmağa başlıyor. Bir mendeburun. bl' 
başbakanı Leon terbiyesizin bu çirkin, bu iğrenç teca• 
Blum şerefine bir zi vüzü onun o gÜzel temkin ve itimadıni 
yafet tertip etmiş, sarsmıstır. 

Blum vakit biraz Kız, ' mahcub ve korkak adırolarile 
aeciktiği halde ıel- uzaklaşmıştır. Nöbet, onu takip edeq 
memiş. Nihayet mer kadındadır 

1 
şimdi .. 

clivende ıözülı:ün- _Elmasım; Bize iltifat yok mu) 

Sükut .. 
- AffedeTsiniz demiş, gazete fotoaraf

çılarmın kapının önünde yolumu keserek 
ıt>ıımimi alac.a.klanm hesaba katmamıftım, 

- Amma da nazlı haspa imitşsirit, 
Bizi beğene.medin mi, yoksa? 

•----------------" 
1 

ben şimdiye kadar fotoirafçılardan ziyade 
Kadın, bu Türk karısı ve Türk anaıl 

isyan halindedir. Dudakları nefretteı1 
titriyor, gözlerinin içi yanıyordur. Fa• 
kat ne yapsın? 1 

Altın kaçakcı$ı 

Boğalı 

.; 

Sosyalistlerin ik
tidar me"·kiine gel
mesi üzerine İspan
yo) .sermayedarları 

paralannr hatice çı
k a r tmaktadır1ar. 

',.', ,."? Bunlardan birisi Al-

\\ garve' de bulunan 
arkadaJlna dört ta
ne boğa gönder· 
miş onlan bir ka
fese koymuş ve ü-

zerine «hastadırlar yaklaşmayınızı> ibaresi-

ni yaı:mıı. 

Kendisi de Algarve'ye gitmiş, oturup 
arkada,ryla beraber boğalan kesmişler, ve 
0

hayvanlua yutturdukları altınları karınla
rından çıkarmışlar. 

* 
Nevyork ••rl Babll olmu' 

karikatürcüleri tanıdım.» 

* insanlardan fazla hayvanlara 
ehemmiyet verilen bir yer 

Hani ya, memlekette kadın hürriye
ti, kadın hukuku, kadın saygısı? Y o • 
)unda giden bir kadının, o yolda ras.t • 
lıyacağı erkek yurttaşlarından nasıbl 
bu mu idi? 

Hürmet ve himaye bekleyen o geng 
kızla bu kadın, işsiz, güçsüz iki tan~ 
serseri külhan beyinin taarruzuna mi 

Bu haberi veren lngiliz gazete.si cııu A· layıktılar? 

Bu iki ham ervah, bu bir çift terbi· 
ye ve timar düşkünü o nezih kız kar .. 
de~lerinden ne bekliyorlardı? Ve on • 
ları bu türlü bir muameleye müstaha• 
görmekle, kendilerinin de içinde bu • 
lundukları bir camiayı alçalttıklarınl 
hissetmiyorlarmı idi? 

Amerika eyaletlerinden birinde, hay
vanların deri hastalıklarını tedavi etmek 
üzere bir enstitü teşkil edilmiştir. Bu ens
titüde cild hastalıldannın kaffesi tedavi e-

dilecektir. 

merikalılar pek garip insanlardır. » demek

tedir. 1< İnsanları tedavi edecek, böyle bir 

enstitü henüz dünyanın hiç bir yerinde 

kurulmamışken, Amerikalılann buna te

şebbüs etmeleri. hayvanlara insanlardan 
fazla kıymet izafe etm.İf olmalarından· 

dtr. » 
Kanunda böyle sarkıntılıklara mü • * tecasir olanları cezalandıracak ahkam 

88 mllletln bir arada ye,adılı vardır. Fakat bunlar kafi gelmez. Eri 
t•hlr hafif bir tabirle ccHam Ervahn denilen; 
. . . . . ] bu kabil adamlara hadlerini bildi recclc, 

Kürcistanın, bır yennde 200 hın kiıı- k d"l . . ola getirecek milli terbi• 
nin oturduğu bir yerde Rualann yaptıkla- en ı erını Y 

Nevyorkun buou··n i.600.000 nüfnsu 88 ·11 dı'r 
~ rı son tetkikata nazaran tam mı et otur- ye · . 

b l · · el 2 800 000 ni ha- Bunu da ancak aile ve muhıt temin varmış, un arın ıçın e · · makta imiş. Bu malOmatı veren ıazete 
riçte doğan İnsanlarmış, bu miktarın seksen sekiz ınilletin isimlerini aaymamak- .· 
1. 765,000 ni yahudi, l. 7 34.000 ni Kato- tadır. 
lik imiş, yahudilerin 1000 tane h•Haoıı. 

Katoliklerin 4 30 kilisesi varmı~. * 
Bundan baı:ka Nevyorkta 32,480 ber- Cenvre insana ı,tıha verlyorrnu' 

Ko"ltarikada üç kere reisicumur olan ber, 5 S,000 garson, 20,000 asansörcii, 

77 lik bir piri fani 22 ya;,ında genç bir 1 OO,OOO şoför, 42,000 terzi, 22,000 ecza· 
kızla evlenmi;ıtir. h fi 

_.. •• ._ .. . •:?19 ... -·--
Fransanın Cencvrede murahhası olan -· ·· 'T • ... ' ... M .. ·~' • ? 

e- Biliqor usunuz Paul Boncour Pariae tayyare ile avdet 
elince, kendisini kuşılayanlara: I _ Lconard de Vinci ·kimdir'? cı, 10,000 borsa simsarı varmış, ma a e· 

Gazeteciler kıza «bu işi neye yaptın'?>> ler 3 7 5 bin adedini bulduğu gibi, aktör· «Beni tayyare tutmadı, yalnız kurt a:i· 
bi açım, demiş. Cenevreden geliyorum o
rada ilhak havalan esiyor. Açlık bundan 

diye sorunca, kız hiç uzun boylu cevap ler 16,000, çalgıcılar 21,000, seyyar satı-

vermemi~. yalnız: cılar 159,000, muharrirler de 2000 adedi-

- Öyle icap etti 1 demiştir. ni buluyormuş. sirayet etmiştir 1 » 

r 
İSTER İSTER İNANMA! 

Geçen ıün gazetede Nizip'ten gönderilmiş bir yazının ü

zerinde gÜzel bir bina resmi, altında da fU yazıyı gördüm: Ni

zip Belediye gazinosu;. 

üstüne bir kat çıkarak belediye dairesi yapılacaktır •• para ol

madığı için su ve elektrik İ§leri başarılamıyor. ıı 

Sonra Nizip'te imar faaliyeti hakkında ıu tafsilatı okudum: 
<•Belediye gazinosu dört bin liraya çıkmı~br. Şimdi bunun 

Bir belediye ki binası yok. Su ve eleklrik qlerini halliçin 

parası yok. Fakat 4000 lira sarfedip ıazino yapbnyor. 

İSTER iNAN . lSTER iNANMA l 

2 - Heybeli, Kınalı, Burgaz ve Bü ~ 
yükadanın hepsinin birden ismi ne~ir~. • 

3 - «Buraya Türk atının ayagı gırd~, 
Türkler yakında burasını da alacaklarıı dı• 
yen papazlar nerede otururlardı ve bu 

cümle ile neresini kascletmişlerdi. 
4 _ Persee kimdir? 

(Cevapları yarın) 

Dünkü suallerin cevapları: 
1 - Kant Alman filozoflarındandıf\ 

Critique de la raison pratique, Critique du 

Jugement eserleriyle şöhret almıştır. 

2 _ İlk olarak Osmanlı tarihinde kar• 

deş katili olan padişah birinci Murattı~... . 
3 _ uDinim, kinimdirh diyen furlE 

muharriri Süleyman Naziftir. 
4 _ Toprağın altı kışın ııcak, ya:tın •0 • 

ğuk olur. 
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Osmanlı 
Bankasile 
Müzakereler 

Sayfa 3 

E Almanya ile yaphğımız 
ticaret müzakereleri bitti 

Fırka Kamutay 
Grupu toplandı Bankanın Umum Direktörü Yeni Leh kabinesi 
Dış Bakan Vekili dış dün şehrimizden geçerek Habeş .. davası 

durumu anlatb Ankaraya gitti 1 1 .. Yeni ticaret mukavelesi dün dış işleri bakanlıfında 
iki tarafça imzalandı 

---- Osmanlı Bankasının Pariateki ngiliz- talyan mücadelesi 
Ankara, 19 (A.A.) - C. H. P. Ka· idare merkezi umumi direktörü M. Zafer aaicalarda Lehistanda, General 

mutay ıırupu idare hey'oti" baıkanhiından: Boissier ve Düyunu Umumiyenin ida- kaldı Sladkovskinin bat • 
h Ankara, 19 (A.A.) - Alman ticaret 1936 da neticelendirilmiftİr, C. H. Partui Kamutay grupu bugün re meclisi reisi ve salahiyettar delege- kanlıiı altında yeni bir 
1.. •yr_cti rnurahhaaasiy)e bir müddetten· . _Ahdi ıü .. mrük tan. 'fesin.de. bazı ta • öğleden ıonra Dr. Cemal Tunca'mn baı· ıi M. Deklaziye dün sabahki ekspres· kabine kuruldu. Bundan evvelki Leh hü • 
ue 1 ı - h ed kanlıiında toplandı. '-ı' kümeti, kendisini destekliyen bazı zümro-

Yapı makta olan müzakereler mu· dılatı ve mutemmımatı ı tıva en le tchrimize gelmifler, ve ak-mıL 
\'aff k 20 1936 h • 1 - Dıt İıleri Bakanı Vekili Şükrti Sa· T- lerin arasında çıkan anlaımazlıktan ötüril 
~ ~ ıyetle neticeler.mi' olduğundan zeyli muahede • Ma) ıa it ~~i ın· raçoilu Genel aiyaaal durum hakkında par· trenle Ankaraya gitmi,lerdir. buhrana tutulmuıtu. Bilhaua eski ltabine-
1-fa 1.r ~nan vesikalar bugün saat 18 de den itibaren mer iyete girme t ır. tiye izahat verdi. Dün, M. Boissier kendisiyle görü • nin taraftarı olan ve kabineye iki aza ve· 
~~c~ye Vek~etinde Türkiye namma Türkiye~e. kon~~n~an sistemi ve ~~- 2 - Mahalli idareler komiqonunun fCn gazetecilere şu beyanatta bulun • ren <ı Miralaylar parti» ıinin hücumlan ne· 

•cıye Vekaleti vekili Şükrü Sarac- manyada dovız reıımı hususunda mu· hazırladıiı raporun tet~ikine devam edil- muftur: ticesindedir ki bu değiıikliğe lüzum gö • 
;tıu Ve Almanya namına büyük elçi tekabil ithalat menfaatlerini tan.zim e- di. ((-Türkiye ile yeni bir iıtikraz akti rülmüıtü. Yeni durum gösteriyor ki 
' E. Von Keller ile heyeti mıY'ahha • den muazzam protokol makablıne fa· için Pariate imzalanan mukavelenın aMiralaylar parti» ıi hak kazanmııtar. Zi-

.. reisi doktor Wucher tarafından im· mil olmak üzere 1 Mayus ((9:m tarihin- ismet 'no··nu•• sureti tatbiki hakkında hükumetle te- ra, General Sladkovıki kabinesi, umumi • 
ıa edilrniftir. den itibaren 30 Nisan 19~17 tarihine l J mas için Ankara ya gidiyorum. Bun • yetle ıoıyalist ve komünistlere karp dur· 
t...r Bu münasebetle Hariciye Vekaleti kadar muteberdir. Ve H.a V. dan bafka Ereğli Kömür Şirketi imtı - mak için kurulmuı bir tetekküldilr. Bu le· 
tlr.~fından Bf8ğıdaki tebliğ ne,redilmiş· Ve aa:ri ~uayye~ ~üddetle temdit va nurumu yazının hükumete devrine ait nıüza • teltkülün içinde, eıki hariciye nazın Ve 

edilmek ımkanını haızdır. Ankara, 19 (A.A.) _Türk Hava kerelerle de mCfgul olacağım.» <ıMiralaylar parti» ainin baılıca mümeuiU 
«1'u·· k' ·ı Al · bad 1 1 ' k k miralay Becit mevkiini muhafaza etmiıtir. 

ft ...,. .. r ıye ı c manya arasında tıca· Türk • Alman ticaret mü e e erı urumu genel merkezinden.· Türk M. Dekloziye An arada takıitlerın N k • ., ba ite im. eski baıvekil M. Koacial • 
I . u delelerin ve tedivat muame ~ için bugün mer'iyette bulunan pren· vatanda,larının ay,hklarından hava yarısının mal ile ödenmesine dair kovıki de basireti içtimaiye nazın llfatile 
~·1~n tanzimi hususunda Ankarada ıipler umumiyetle ipka olunmuf ve an- tehlikesin için ayırdıkları yüzde ikinin olan itilafnamenin tatbiki için yapıla- kabineye girmiıtir. Bundan anlaıılan fU • 

2-~ aftalar içinde yapılmıf olan mü • cak geçen senenin ekonomik inkifafı- vergi haline konulnıasına rağmen Baf· cak hazırlıklar hakkında hükOmetf • dur ki, hükumet partileri arasında husule 
ah ereler, 27 Mayıs l!l30 ticaret mu • na uydurulmuştur. bakan ismet lnönü taahhüt ettikleri Ü· mizle gÖrÜfecektir. gelen iki ayrı cereyanın her ikisine de yeni 
y edesine ve eşya mübadelesi ile tedi· Ticari tediyeler şimdiye kadar oldu- ye aidatı olarak 936 yılı için bin lira te- M. Dekloziye de, Türkiye haricin • kabinede yer verilmek iıtenmiıtir. Fakat 
l~ llıuarnelesi hakkındaki 15 nisan iu gibi yapılacaktır. Fer'i masraflara berru etmişlerdir. de kalan Osmanlı borçları hi11eleri Ü· ordunun hakimiyeti esasına müatenit bir 
n:ı k> tarihli protokola mütemmim gelince, bu hususta bazı kolaylıklar Burçlarında her zaman milir davala· zerinde henüz bir anlaşma elde edile - idare tarzının güdülmesi, her teYe tercih 

u aveleler imzasiyle H) mayıs derpiş edilmiftİr.» rın bayrağı dalgalanan sarsılmaz Türk mediğini söylemiştir. olunmuıtur. Şimdi, Lehiıtandaki yeni bü-
k l · 1 f k6met, otoriter olmakla temayüz ediyor. a esı smet nönüne, Türk Hava Ku ., 

R ad o s Yunan j Kazanç vergı· sinde rumu yürekten şükranların sunar. ınguızıeri endiıeg• * 
k ~ 

Habeıistandan ıon go-

K k d " b • l J lı Habet davaımm 1 onsolosluğunda değişiklik ara öse e y~gmur!arm sebep Dü~üren ır mes• • cıa a halline doiru y:~ ~~~:~!:r .::;~:~ : 
F' • - oldugu faCI& Paris. 19 (A.A.) - Madam Tabo- dan sonra terhip ve tedhiı hareketine 11ra 
'-lfıstler ve Yahudiler Seyyar Sabcılarla işçilerin Karaköıe. 19 (A.A.) - Bir buçuk uis, Övr gazetesinde yazıyor: ~elmiştir. Yabancı kaynakların verdikleri 
~Ons J J ) b x,.. • • b J • aydanberi burada kısa fa91la ile mütemadi G "'bel ' Alman hariciye n • aberler, yağma ve soygun Jthamile, gün-

0 OSU ta yan ayr&gaDI vergı DIS et en bol yağmurlar yağmaktadır. Yaian yai· • 
0 sın ezare e, Habeıiıtanda kurıuna dizilen Habot-

Çekmeğe icbar ettiler indiriliyor murdan bir ev çökmüı, bir kadınla ik..i ço- tınde geçenlerde ak~~luna~ gazeteci lerin aayıaı kırkı. elliyi buluyormuf. im -
Atin 19 (H A) G l . H .) K _. cuk çöküntüden ölmUıtür. ler konferansında soylcmıf olduğu: ~aratorun ıemıı·y-ı'nı· tapm-'-la töbr-6 L-
Lı a, ususı - azete erm Ankara, 19 ( uıuıı - azanç ver •• • ~. l • h . . .... ~ - &.-

aqlda 1 .. 1 1 1 . d ··k 11 fi 1 b' b · d «Alman gazete en, mu telıf veııle anmıı ve boyu iki metre yı"rmi yedi san· 
.4 •• rı ma umata gore ta yan arın ıı kanunun a mu e e er e me azı •· Mug"lada b" h d 1 ld 
~•sababaya girdikleri haberi geldiği iitiklikler yapılma11na ihtiyaç ha11l olmu1- ... ır ay U ası 1 lerle Almanya ile J"ponya arasında ımetreyi bulan aiyahi de eıkıyalık yaptaiı 
ltlıı Radoıta F · t y h d ·ı d tur. Mugla, 19 ( A. A.) - Bir maliye talı- mevcut olduğu ecnebi kaynaklarça id- in öldürülmüı. 
la:a" aşıs ve a u ı er en . "ld .. .. k . c ·d· t ·· t · k" H b d 

Urekkep bir kalabalık Yunan kon· yeni yapılan tadilatta taahhüdün ma· il annın onu~e ıeçere devlete aat para· dia olunan itilafın ash olmadığını be- ı ıp gos enyor ı a ef avuına 
lolat • ' f d"l k .. f •L "'b 1 yı almak kaatıyle tahıildan yaralıyan ve 1ıüdecek aslen Habeşli insan kalmamak su· 
1.. __ osuna aiderek k l u İtalyan nası tarı e ı ere mute errı&. mu ayaa ar . .. .. .. .. .. w yan ila tekzipte bulunmuşlardır. 
~-- o· onso os . . . . yanındakı koyluyu oldurea Muıılanıa Ca- retile Habeş davası da, böylece, kökün • 
fC 8• çekmeğe icbar etmitlerdir •. dahil olma~ tartile bet. yilz ~adan .... qı uller köyünden Ramazan oilu Ali bu ... Fakat bundan böyle Alman 1razete- elen hallediJmiı olacak. 

0 nsof0 b 1 b' edd • b olan taahhütlerde versı lı:eaılmeyecektir. . . . . 
il- • a u ta e ı r etmış, unun K . . d . . ed'lm' 1 bah aeılmııbr. lerı bu kabıl bır tekzıpte buJunmıya • * 
~rıne t 1 h Ik k l k azanç verııaın en ıatıana ı lf o an 
t-hditle op anan a onso osa artıı~eıviki sanayi muafiyetine dahil mü ... eıe- Eski Alman Veliahtı papara yedi caktır.» sözlerib azı lngiJiz nazırlarını 

Ner rde bulunmu,lardır. ler ara11nda imtiyazlı tirketler de vardır. endifeye düşürmÜftÜr. Onların bu en-
tarnunııced~ :una~ konsolosu Ra~~s . Ecnebi artistlerden alınacak kazanç ver· Berlin -. - Al?1an>:a İçifleri ~anı ditcleri dün akfam ki beyanat ve ifa • 
ee"· \'alıaıne muracaat ederek hadı·Jgiıi yüzde elliden yüzde be,. indirilmek- doktor Frik eıki Velıaht Prens Vılhel- d l . d I I t 

~ı anlat . b' 1 f .. d k s· M e erın en an a,ı mı~ ır. \! . rnıftır. tedir. me ır te gra gon erere ınyor u- M d T bo . b h . . 
ı.. alı hı:t...:ı• ed d 1 ""f'" ·· J' 1 l' · k .... · b "k t 1 fı d la a am a uıs, u avadıslcnn 11lld' '. auıı en o ayı teeseu unu . Seyyar satıcılarla ioçi ve ame e mahiye· so ınıye çe tlgı te rı e gra o yı· . . . 
aelt ırrnış Ve konsoloshane Karabineri ! tinde olan bütün mükelleflerin veraileri ıiyle hareketinin hükumeti derin bir bılhassa Uzak Şarktalcı vazıyette 
bul:rl~ri göndereceğini, bunların ka • günlük kazançlarının yirmi veya 12 mislin- hoşnutsuzluğa uğratlı~ını, hükOmetin sür'atle hasıl olmu' olan değişiklikten 

;nu konsolostan rica etmiftİr. ,den on misline indirilmektedir. İtalya - Habef harbi Wfllındaki va- ve: «Japon siyasetinin Şarki Felemenk 
ler· ~kat, iki gün sonra, ftaJyan asker· . Noter vazifesini ~ören adliye memur: ziyetinin tam bir bitaraflık olduğunu Hindistanından)> dolayı heyecan için-
._ı ının oradan ayrılmasnıdan istifade larmdan alınan 25 lıra ruhsat teskeresı anlatmıf ve tehdit edici bir li1anla d b 1 1 ·ı· h . . . . QQCn b' · · . . . . ·ı k d' e u unan ngı ız arıcıyesını muaz • 
h ır takım ahali tekrar konsolos • harcı hır liraya ındırı me te ır. kendisinin Almanyaya dönmeıinin ve t kt d' 

lnsillz • ttaıy- ı s~~ zamanda bazı ln
Mücadeleai de • gılız ve F ranaız gaze • 

ed. telerinin temas ettikl .. vam ıyor . 
rı ıarki Akdeniz mi • 

---~---sakı ile ltalyan matbuatı fazlaca meşgul 
oluyor ve bugünkü ı~a:it altmda böyle 
bir miaak akdini, bu matbuat, tereddüt ve 
endiıe ile kaqalıyor. Çünkü, Roma. bu 
misakın ltalyaya müteveccih bir ıilab ola· 
bileceğine kanidir ve İngilterenin, İtalya • 
ya karıı beslediği hıncı bir vesile getirip 
almak maksadile bu İşe önayak olduiunu 
ileri sürmektedir. Bu arada Tribüna ga • an eye 1 k k .. h kk d 1 ki d h 1 h . . zep e me e ır. y ge ip patırdılar ve nümayişler Ma tu azanç vergıaı. a ın a mea e ikamet etmeıinin a i r ve arıci sıya- ,- - -----

aprnıflar ve k 1 h . d teıekküller veya beledıyeler tarafından sete karı•mamak şartına bağlı oldu • 
ı zetesinin neıriyatı şayanı dikkattir. 

'Varl • onso os anenın u - · 1 ,_ •• 1 ._ T T J b d Bu ltalyan gazetesine göre, Cemiyeti 
Akvam toplantısı bittikten sonra dahi in· arına Mu ı· . . . . . "' verilecek karar ar ~at ı o aca&.tır. ... u hatırlatmı•tır ar a aşın a 

teıı..bb· so ınının resmını çızmege U "h b .. 1 d K t .1 gun T • 
T'" üs t . l yı a ugun er e amu aya verı e• 

racaa e rnış erdir. Konsolosun mü· · k . 1 .11 • f pidO tO • b• k' ıiliz hariciye nazırı Eden'in Cenevrede bir 
tıı k tı üzerine nümayişçiler oradan ce tır. ngı eremn Or RIJI Jr Va a gün fazla kalarak ıarki Akdeniz kıyılarile 

a ~rnıftır. Çaldan·s merası·mıe Londra, 19 (A.A.) - lngiltere alakadar bazı devlet ricalile mülikatlar 

F·ı· . hükumeti. torpido tonajını Londra e· f"• b. b k • yapması, esrarengiz bir mahiyettedir. M. 
1 1 t d • t ır şo or ır e çı ı·ıe Ed · b ._ S Jb e vazıye go•• mu•• ıdu.. muahedcsincc kendisine bahşolunan enın u aı;onupnalarda, tarki Akdeniz• 

" . 150.000 tondan 40.000 ton fazla ola- bir adamı yaraladı müteveccih bir ltalyan tehlikesinin mev • 
"-Ud.. h f k d'~· • A cudiyetini izah etmiı olmaaı çok muhte • 

k
us. Hayfa yolunda da Atina. 19 (A.A.) - Yunanistan, ra: mul al azaya a~ar ver ıg~~ı~· ~e- Tarlabatının Tavla ıokaiında gece bir meldır. M. Eden, bu arada, İtalyanın, Dal· 

)(as er"ı tedbı.r)er alındı eski B-. bakan Çaldariee muazzam bir ri aya ta yaya ve ransaya ı ırmıf· maçya aahilindekilerle Yunan adalarına -.. . yaralama hadisesi olmuı. ıoför Renu.i 
.ı.t u~liıd's .•. 1 .. 9 (A.A.) - Bir Yahudi milli cenazeelmerbaaaim~ yapmıftlır., 1, k tır.İnniltere, bugün fi'len 21)().()()() ton- Tavla sokağında randevücülük yapan Göz. ve daha bazı taraflara göz dıkmiı oldu • 
-na o im T b H na 1&rı ı o ara • iunu söylemiş olması mümkündu"r. 
denbe . ~u Üftür. Cumartesi aünün- a ut en yragı .. .. Iuk torpidoya maliktir. Bunlardan ba- lüklü ruhiyenin karde,i Ahmetle mahalle· Ve Tribüna ilave ediyor: -fe rılc oldürülen kimselerin yekunu bir top arabaaana ~onulmuftur. Butun zıları eskilik haddini atmış bulunuvor- nin bekçisi lbrahim Oamam kama ile ya- lngiliz hariciye nazırı bu tekilde hare-

" çı. ınıştır. gazeteler, müteveffanın çok yüksek lar. · ı "' 
UC ra amıı ve kaçmıştır. Hadiaenin sebebi ket etmeltıe, İngiliz bahriyesinin doğa 

.u •.. llııryolunu himaye etmek.irin hu· bir devlet adamı ve aynı zamanda çok Ah d" R Akdenı"zdekı' emellerı·nı' tahakkuk ettı"re • 
1 t db' l 'S k Bel d • me ın emzinin alakadar olduğu t>ir 
~ de·· ır er alınmı,tır. namuslu bir insan olduğunu ittifakla Leh Dtş Sa ini gra a gıdiyor k d 1 d 1 d cek adımlan atmıı oluyor. Ve İtalyan ga• 
l'\.U u H a ın a o aşması ır. Bekçi istimdat aes-

lraLı 8 
• ayfa yolunda otomobil ve kaydeylemektedirler. Var•ova, 19 (A.A.) __ Beck, bu ayın 1 . . zetcsı şu hükmü veriyor: 

ua ar k fil h 1 b T crıne ye tıımi,. Remziyi tutmak ietemio. 1
-... f 'I I . a e a inde gitmekte ve u . · · d Bel d · f k < lngiliz - ltalyan mücadelesi, Habe is-""" ı e yırmısm e gra ı resmen zıyaret e- a at R · bek · · •- lb 

Yüklü ~ın Önünde ve arkasında aıker Dumdum kurşunu decektir. yaralaya::zı kaçm~::r.~a ınin uzerindcn tandan Akdenize intikal etm~~:~ll D---
l<ud" aınyonlar bulunmaktadır. 1 .._... ._. ... 

riy uı - Yafa yolunda askerler dev· ı lkı• hb ------------------...:..:.. 
e ge~ed-ir_ıe_r.___ Londraltalyanataşemiliteri- -------------·- ap Ç Yuşlar 

nin değiştirilmesi isteniyor Föniks işi 
Şirketten 100 bin şilin alan 

eski b· b h . d 

Londra, 19 - Bir çok meb'uslar, 

dumdum kurşunları işinde ltalyanın 
ır aşmu amr e oynamıf olduğu rol meselesini aydın-
tevkif edildi )atması için hükumeti ~nkıstırmak ta -

V' 
İtfle ·~~na 20 (A. A.) - Fönikı sigorta savvurunda bulunmaktadırlar. ltalyan 
l•:tet: ~k~dar olarak, Noye Viner Journal ataşemiliteri hakkında da bir takım i~
Nage) sının eıki başmuharriri Dr. Valter tiz:ah takrirleri verilmesi beklenmek • 
Vait cstebrok Zürihte tevkif edilmiıtir. Dr. d' Bazı mahafil bu ataşemiliteri 

~rın u • . . .. . .1. te ır. •• 
aldı v aıgorta ıırketınden yuz bın şı ın . • f 1 .. • • • 

h gı bıldirllrnekt d" K d' . v· d deği.sıtirmesını talya nukunıetınden ıs· ulu e ır. en ısı ıyana a T• l 
ltlü nınadığı için hakkında Zürihe tevkif temenin muvafık olduüu müta easın • 

:telckcreaı' d J aönderilmiıtir. ır ar. 



4 Sayfa 

, •• 
• 
iki vapur 
Çarpıştı 

• il 
Şehir 

Hastahaneleri 
Jlgaz vapurunda büyük bir Haydarpaşa numune hasta
yara açıldı, zarar 4 bin lia nesinin bütün noksanları 

SON POSTA 

LI 
1 Aksaragdaki 
Soygunculuk 
Haydutların elebaşısı 

Necati henüz tutulamadı 
Dün gece Kırzadelerin hmir vapu- tamamlandı Ak 1 saray soyguncu arından Mchme-

ro Ortaköyde Denizyolları İdaresinin d" b f d Bundan bir müddet evvel tadil ve ın za ıta tara ın an yakalandığını 
kömür deposuna yanaşmak istediği sı- tamirata ikmal edilerek küşat resmi ve bun~~ bir bahçeye gömdüğü para-
rada suların cereyanına kapılmış, ma- l H lan pob da L d w yapı an aydarpaşa nümune hasta - sın mey na ÇlKar ıgını yaz-
nevra yapamaması yüzünden rıhtım- nesinin bütün noksanları ikmal edil _ mıştık. Dün Mehmet evrakiyle biıJik-
da bağlı bulunan kereste yüklü !lgaz miş ve Avrupaya sipariş edilen otok- te -~üd?eiumumiliğe gönderilmit ve 
vapuruna çarpmıstır. Müsademe hay- 1 t 'h I . ·ı ek muddeıumumi evrakı tetkik ettikten 
t ·· ··ı ··ı·· l ' . d İl av ve ron gen cı az arı getırtuer 
ıce guru tu u o muş ve netıce e ga- l · k l B .. h sonra Mchmedi Sultanahmet biri · 

zin baş tarafında büyük bir rahne a- yeedr erıln50~ honu muft~~._ udgunHasta - sulh ceza mahkemesine sevketmı"Antı'crı. 

Mayaa 21 

Evvelki i11Jıkll toplanbda bolunanlnr 

Beynelmilel bebek sergisi hazırlıkları L 

ı . . rı e asta yatı:ua&ta ır. asta - Y 

çJm1'tır. zmır de ıskele kıç omuzlu - · t ._ d 350 d" B d Mehmet mahkemede bu soyguncu! k nenm am a.a rosu ır un an u K la v __ ıL __ ,.1 ___ • · -'-" l cı._ • 8 A K ğundan hasara uğramıştır. ha k b" h ft I ı1an ·
20 

ki hadisesini hakime oldugw u aibi anlat ızı Y ve ft.l&WW~mnn lfbrD&IY e ~rıınin ğustoeta ermes vesi• 
j ş a ır a a evve aç yata ı • - )---'- illi e)Jb" -'-- • d" ·ı · '-- 1 · 1 T k · hah · d l Yapılan tahlci.kata nazaran )gaz va- do w um da b' h fta fı d rnış, Nadirenin evinden çaJdıJdarı 12 açı BQl&. m ıııew.ıa- 11Y ırı JDl(I uc- esıy e a sım çesın e açı ması, 

d 
w• . d•w• k' g pavyonun ır a zar n a ı.......· bek (k ki ) . . . . l'-" •. halk . 1 . . . k purunun yer egıştırme ıgı, ve va a- ] l h t 1. l ~ıbir yerdeyi 15 altın lirayı bi,_ 'k u a 1er11ııı ıçm evve a.ı sun tan ısteyen erm sergıye ~ıra et" 

1 1 . as aya ame ıyat yapı mıttır. • ıczı k K c:ı_ • • • 
nın au arın cereyanına kapılan zmır Diğer taraftan Hueki hastanesinde ve elmas küpeleri Edirnekapı mezarlı- a tam ız ~n at mektebinde bir top- tirilmelcri, müsabakada kazananlara 
vapurunun ~m~nında.~anevra yapa- bir müddetten beri yapılmakta olan 1 ğ_ında Necati ve l8mail ile birlikte tak~ Jantı yapılmıştır. Bu toplantıya aergi mükafat verilmesi kararlaştırılmış, ayA 
mamasından ıl~rı _geldıgı ~nla~hılm~ştır. mutfağın in,aatı nihayet bulmlJllltur .. sım ettiklerini ve kendisine isabet e- idare heyeti ile teknik mütehassıeı ve nca heyet arasında jiiri, tezyinat ve 
Zararın 3 - 4 bın lıra oldugu ta mın e- ş· di dahil" f · il w l k den mücevheratı Necatinin metre · · yardım komiteleri ittirak etmişlerdir. sair komiteler seçilmi~tir • • . .. f d h ım ı te rlf&b e ugrafı ma ta- . sının Y 

dilmektedır. Musademe etra ın a ta - d B" . ._~ .. eJ. "k l d. bahcesıne gömdügwünü dün de hu J --------...... ---------
'-''-- l k ır. ır uu gun evv m'8Cltı ı ma e ı- . · • narı A k .ı.... bi ı·k · a..· O 
Al&ata devam o unma tadır. len hariciye pavyonunun da bütün polıse verdiğini söylemiştir. ' yüzUnuvn r ter 1 ÇI .ır niversite dil komisyonunun 
Bir destancı kalp sektesinden 

öldü 

noksanları ikmal edilerek bir iki gün Mehmet hakim karariyle tevkif edil- adao11 Yurdu raporları 
zarfında açılacaktır. ~iştir. Polis tahkikat evrakın ı henüz Evvelki gün Şehrcminin<Ae bir çap-

Divanyolunda Hüseyinin kahvesin
de yatıp kalkan ve sokaklarda destan 
88tan Abdullah dün Divanyo]u cadde
ıinden geçerken üzerine birdenbire bir 
fenalık gelmit ve kalb durmasmdan 
ölm~tür. 

ikmal etmediğinden Necatiyle İsmail kının usandırıcı sarkıntılığı yüzünden 

T 
•• k k v b t yakalanıncaya kadar Mehmedi tevkif- bir cinayet olmuf, bir adam ağır suret-
Ul UŞUDa rag e haneye göndermiyecek ve bu iki şeriki te yaralanmıştır. 

de ele geçirdikten sonra her üçü ndli- Hadise şudur: 
artıyor yeye teslim edileceklerdir. Şehremininde lbrahim Çavutı mabal-

Türkku,una rağbet gün geçtikçe art- Zabıta dün de bu meseleyle meşgul lesinde oturan Eminin kızı Ayşey_e bir 
maktadır. Şimdiye kadar müracaat e- olmuş, hali firarda olan Necatinin son müddettenberi ayni mahaJlede oturan 
denlerin adedi 160 ı aıeçmiştir. Bunlar- gün~er~e te~as ettiği şahısları isticv~p terlikçi Mehmet mu!allat olmuştur. 

Üniversitede dil itleri üzerinde ~a • 
b~aralt bazı kararlar alan ve değ?, iklikJ 
ler yapan dil komisyonu, bu değişik ""' 
tikleri bir rapor halinde Maarif \'eka
letine bildirmişti. 

Üniversite dil komisyonunun hu ra.' 
porları vekalet tarafından kabul '\ ~ 
tasdik edilmiştir. 

Bir ÇOCUk kuyuya dUştü dan :J grupun yani 26 kiışinin muaye _ etmıştı.~. Dınlen~nlerden alın~~ netı - Mehmet sıkaık kızacğızın peşine 
Fenerde Haydar caddesinde K~ptan neleri ikmal edilerek derslere başlan - ceye g~~e ~ecatı _fstanbul hanem~ _çık- takılmakta ve lif atmaktadır. Gene Kokain mi, meokain mi? 

Pa,.nın konağında oturan kunduracı mıştır. mış degıldır. Şebır hudutları dahılınde evvelki gün Ayfe dayısı Eminle bera- . .. .. . e 

o. d d k
. ~ı S k p .. k I . la k bir yerde saklı oldugwu tahmin edilmek- b "d k • d"" - b" t" ı·· Bundan bır muddet evvel uzcrınd 

manın ört yafm a ı og u ~Ü rü ara,ut u esı o ra kullanılacak er gı er en ~e Uf!"UŞ, ın ur u b' k k k k · b l k dl" . . . . tedir .. l . . L_ la E . b ır aç pa et o aın u unara a ıye-
ayni mahallede arabacı Salihin ahın olan Beyazıt kul~ınm mcrdıvenlerı - · sozlcr e ız aca UBf mifbr. mm u ·ı Le · · hak · d"" 

f 
Necati · b .. k J h k d "h b I ye verı en vının mu emesıne un 

arkasındaki kuyuya düşmüş, etra tan nin değiftirilrnesi ve 2 kişilik bir asan- nın ugun ya a anması mu - vaziyet ·arşısm a ı tara mec ur o - . . . ... t ld" k . devam edılmıştır. 
yetitcnler çocuiu boğlmadan kurtar - ıörün ilavesi için hazırlıklara başlan ~ eme ır. muş, Mehmetle aralarında ufa hır a-
m.lardır. mıştır: Bir de mütchasaıslar tarnfın _ 1 ğız kavgası olmuştur. Bundan evvelki duruşmada suçlu. 

dan ikmal edilen proje kabul cdHmiş- nhisarlara yeni memurlar Mehmet bu kavgayı hazmedemeyin- cebinde bulunan paketlerin kokain pw 
Şark demiryolları yaz tarifesi tir. ahntyor ce akf8m sa~t 9 ~evine gid~n Eminin ketl~ri değil, ~~ain o~uğunu. iddia 

fl...rk demiYvollarınm yaz tarifesi tat- Yakında faaliyete açilecektir U- f h. 1 "d · b' k J d arkasını takıp etmış, tenha hır sokakta etmıs, bunun uzermde dun de kımyil'I ~ -~ e • n ısar ar ı aresı, ır ço yer er e . . . . ' ... . . . . 
bik edilmeie baflanmıttır. Yeni tarife- çuş talimleri için, aynlan Mecidiv.ckö- mevcut fubelerinde Mühendia ve fen bırdenbıre elı~de~ kamayı zavallının ger Celal Tahsın dınlenmıttır. 
ye söre, lstanbuldan ilk tren 6,:ifi de. yü civanndaki sahanın da istifade edi- memuruna ihtiyaç olduğu için kadro- kaburga kemiklenne saplamıştır. Kimyager.' iki madde üzerindel-c 
eon tren de 22, 16 de hareket etmekte- lir bir hale ıetirilmeai için mütehaaua auna, dokuz mühendis olmak üzere Emin derhal yere yıkılmış, etr~ft~ malumatını bildirdikten ıonra ikinci 
dir • bir heyet yakında burada tetkiklere bir çok da fen memuru alrnağa karar yetitcnler kamayı kaburga. ~e~iklerı bir tahlil istediği için muhakeme bat: 

Yetilköydea ilk tren lstanhula başlayacaktır. verm~r . araamdan çıkamutlar. kendısım ha~ - ka bir güne bırakılmıftır. 
6,M de IOD tren de 21,13 de yola çık· • • Alınacak mühendislere (200-2fı0), gm bir halde Ccrrahpaşa hastanesme ,--------

mMt-chr. y enı fener ve tabii- fen memurlarına da (100 - lr)()) lira k.aldırmıflardır. 1 • • .. 
• • • • • • • verilecektir. Mehmet yalralandıktan sonra zabı - Sovyet Rusyının zn11r konsolos. 

Bir Amenkan şırketi bızden sıye ıstasyonlan taya verdiği ifadede: . al . ti or Hırsız eYllthk -Ayşeyi çok seviyorum, Emin bizi Sovyet Rusyanın lzmır general 
il . ~~ J . . ... Yeni yıl bütç~inde tahsisab bulu - ayırmak istedi, onun için vurdum !n konsolosu Trentiyefin Moskovad& 

Nevyorkta büyuk mıkyasta ıthalat nan tahli.iye umum müdürlüğü, kafi Bakırköyünde Sakızağacmda 41 de . . mühim bir vazifeye tayin edildiğinf 
.... _ :.t-: le 1 1 k .. • d Ş k . 9 mıftır. ve ~acat ~ .. y .mqıu o ma . uzc- olarak yerleri tayin edilen yeni fener numara a oturan Ü rıyenin y~ın- . • yazmı,bk. T rentiyef, dün ak.fam saal 

re yük_aek ~ye ıle kurulan J_<rı~cher ve tahlisiye istasyonlarının inşaasına daki evlatlığı Naciye analığının, Yem m11~acarlar bugilı 6 da (Ege) vapuriyle lzmirden şehrı• 
Tnw:luıı C. ~ı memleketıı~nzden önümüzdeki ay başından itibaren baş- içinde 20 Jira!ı bulunan çantasını ça: bekleniyor mizc gelm~ ve lıtanbul Sovyet konlO"' 
Ameribda eatılabılecek muhtehf em- layacaktır larak kaçmış, bir müddet sonra yaka - y - · k · · · losluguw erkanı tarafından kar~ılanmıf"' • arnaya goçmen setırme lÇID 81 • T 

tİa İltemiftir. Bu sene biri Çanakkale Boğazının lanmıştır. den Nazım vapurunun bugün şehri • tır. Konsolos, tchrimizde bir kaç HÜ,. 

Halk . de Az . Galata bumunda, diieri Ege denizinde mize gelmesi muhtemeldir. Naz1m va- kaldıktan sonra yeni vazifeeine batlr 
... e_!an . eri gecesı . Baha burnunda, üçüncüsü de lzmir Serseri maya puriyle gelecek olan 2500 kadar mu- mak üzere Moskovaya hareket Nlecek~ 

Emmonu Halkevı tarafından bır körfezi açığında Karaburunda olmak Evvelki gün Boztepe Feneri açıkla- hacir Tuzlada Karantina müddetleri tir. 
Azert gecesi terti~i k~r~rlaştm1':1ıştır. üzere ü.ç.f~n~r yapılacaktır. rınc:la görülen sereeri maynm imhası ikmal edildikten eonra Şarki Anado1u ---------------
25 Mayıs pazart~ı wsün~ . saat 20 de Tahlıaıye ıatasyonlan da Zongul - için Deniz Ticaret Müdürlüğü dün ak- vilayetlerine peyderpey yerlettirile - lıl~nbul BtlrdHJHİ Tepebafında Anfi 
yapılacak olan bu eglentının prowamı dakta, Samsunda kurulacaktır. ,am Karadenizc hareket eden Tarı va- ki di ~ı·r~·g"İıl'DSU TiyatroaunBu da 

tl terti
. ed"I . t' T hl d ce er r. _,, , il u 

fU ıure ... e P. ı. mış ır. a ieiye i areeinin seçen eene yap- puriyle bir tahlisiye müfrezeai gönder- -· ... '· · ·~ · -· · .. 
Azerı muharrırlerınden Mehmet Sa- tırmağa bqladığı dört yeni fenerin in- . f Ev LEN M E omııııııı ekeam uat 20.30 da 

dık, Azeri edip ve of8irlcrinin hayatları pah bitmİf bulunmaktadır. mış ır. 10 uncu ilk.mektep öğretmenlerin- Bift KAVUK 
ve eserleri hakkında bir müsahabe ya- Bu fenerlerden biri Çanakkale açık- den Bayan Safiye ile Galata gümrüğü ll,,,lll DEVRiLOİ 
pacak, Azeri pnçliği tarafındım Erge- larındaki Tavşan adasında Morto li _ Nöbetçi ithalat şefi Bay Adilin nikih tfüeni 
nelıon türkileri ve T ebriz şarkılan manında. di&eri de, A.kdenizde Kale _ l evvelki gün Kadıköy evlenme memur- Tariht komedi 

4 
D E er perde. Yazaıı: Mn-

ıöylenerelr. Kafkae ve Türkistan oyun- donya ve Adreaan mevkilerinde, dör -. Czane · luğunda iki taraf aile efradının buzu - 10 sahip zade ceıaı 
lan oynanacaktır. Eğlentide Yiiksek düncüsü de Kınalıadadadır. a. pceki nölııel9 ecuneler ~·: riyle yapılmıştır. Yeni evlilere eaadet ftl Her yer elli kurruş. 
Muallim Mektebi ve Üniversite tale - İstanbul cibetindekiler: dileriz. 
~~•h~r~~~d~rdrr ~~~ p~runı yapa~ A~~~cz~N~). M~d·•= ~====================~.=d==~ 

1 
V (Abdülkadrr). Bakırköyünde: <lıste - lstanbul Asliye 4 Üncü hukuk mabkemesın en: 

Toplantılar Davetler 1 mütehassıs geldi pan). Beyazıtta: (Sıtkı). Eminönün- Emllk E,uan Bakuı vekili tarafından lataııbulda Kerestecilerde 
1 de: (Benaııon). Fenerde: (Emitya - 58 N. lu mapzada iken elyevm ikametphı meçhul bulum Angele-

Jerzilerin dansh çayı ·~~bul '~hrinin _imar planını ya~ di). Karagümrükıe: (Arif). Küçükpa- -ı- 9,2.<111..10.. yıl d d d ı -t.-...ı. d e9İ 
Ter&iJer Cemiyeti. 23 Mayıa Cumarteai mak uzere davet cdılen Fransız şchır- polos aleyhine ~ "'91...U. 1A ı ava an O ayı ,.__._. • 

1 

zarda: (Hikmet Cemil). S.matyada: yazılı müddeaaleyla muhakeme ...a-&nden laaberdar edildiji halde 
SÜ ..... t IS de, Tahim bahçesinde bir cilik mütehaasısı Pruıt dün sabah şeh- (Erofila.). Şehremininde: (A Ham _ ..... 
danı.la çay Yereaektir. rimize gelmittir. Pnıet öğleden sonra di). Şehzadebapnda: (HaJiJ). malıkemeye ıelmemif olduğundan pyabmda mubakemmin yapılma" 

Bu çayda. tehrimizin tanınmıt terzi, belediyeye selmiş ve erkanla görüt- Be,ollu c:ilaetinclelület-: una ve 14/Şubat/927 taribiaden l/KAnunuevvel/927 tarihine kadat 
•ürk~ ve .-pbcılan yaz mevaimi için ha- müştür . CaJatada: (Karaköy). Haaltöyde: olan zaman için dahi ecrimiılinjn takdir ettirilmeai için keyfiyeti• 
zuladlkJan yeni modellerini tethİJ edecek- Bilahare belediyede fen işleri mü - (Yeni Türkiye). Kasampatada: (Tu • ehli vukufa haTaleaine ve bundan bah.Ule de gıyap karannı müddt" 
lerdh. • dürünün reiıliği altında mimar ve mü- ran). Sanyerde: (Nuri). Şiılide: (Nar- aaleyhe ilinen tebliğine ve kendiaine Yirmi g6n m6ddet verilmesine 

• H~ K~eranalanÖn_ .. d L" hendislerden mürekkep bir komisyon gileciyan). Taksimde: (Delli Suda. Er- ve muhakemenin 22/8/936 Puartai aünü saat 14 de talikine karat 
EmiDömi Jtal&ninclea: um uz eaı · d p • f • -

C 
.. .. (I&) d E . . . C L. toplanmıftır. Komııyon a rust a en tuğnıJ. S. Baronakyan). verildigınw• den bennucibi karar -1.arda adre.si ve adı yanlı müddea" 

uma ııunu ..at e vunwn ••·· . hir l ,- -
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MEMLEKET HABERLERİ 

Maraş Belediyesi çalışıyor 
Belediye şehir içinden geçen bütün pis dereleri 
kapatıyor, bir yandan da kanalizasyon tesisah yapılıyor 

Ada pazarında 
Bereketli yağmurlar yağı
yor, belediye yollar için 
ehemmiyetli tahsisat ayırdı 

320 dabaf hanede (3700) 
işçi çahşmaktadır 

Hadiseler 
Rar,ısand 

Sayfa 

Bugünkü Fransa 

5 

Dünkü Son Postada §Öyle bir aerlev• 
ha vardı: 

< Bütün dünya l haziranı merak ve 
heyecanla beldiyor.» 

Kendi kendimeı 
- Mürettip yanlıı dizmiı. dedim, iki 

C)jmıyacalc, 1 1 olacak. Mal6m ya piyan• 
aol 

ikinci merlevhayı okuyunca ya,nlıı di· 
zilmemit olduğunu anlacbm. Meier 
Fransada 200 diktatörle Soeyaliet bat
balcanı ara11nda gürültü çılcacakmJt. 

200 e karıı 1 - Nisbet mükemmel.. 

* Müstakbel Fransız Baı'liekili Leon 
Blum geniı omuzlu bir aporcu imit fa. 
kat lcarilcatürcüler onu titrek elli bir ya• 

hudiye benzetiyorlarmlf.. Onu yıldırmak 
için değil kendileri korkmamak içla bu· 
nu yapıyorlardır. 

* Yemek piprrne9İni iyi bilırmif. 
Evlilik hayatında meı1'ut olacafına 

delildir. 

* Tarihten, felaefeden, tiirden. IUR• 

dan bundan anlarmıı. Tıpkı bizim sa• 
zetelerddd fıkra muharrirleri gibl 

Franıada muvaffak olamazsa ırelain. 
hangi gazetede isterse kendisine bir MI· 

tunluk yer ayrılır. 

* Tedbirli insan diyorlar, bu noktada 
muhakkak ki yanılıyorlar .. karısının kul· 

landığı otomobille Paristc dolaıırmıı .• 

İz:ınir, (Huauai) - Ttirk aöklerini 
koruına yolunda can veren kahraman 
Ve asil hava fe}ıitleri adına burada ya
~~lan ihtifal çok alakalı olmuştur. Bü -
tun tesekküllerle binlerce genç izci -
nin Ve askeri kuvvetlerin i ~rak ettiği 
törende söylevler verilmif ve gösteri
l:r .Yapılmıştır. Resimler ihtifale ait i
kı ıntibadır. 

_ Şu ba,anı pr;ifor musun, Huan 

Bey? .. 

• . . Geçen giin Ada1a lafınarken, tam 

oa reeli aucllk ..._ sötürdül 
Hasan Bey - Soma da bütün yua, 

ıırtında bir mayo ile seçirecek l 1 

Karı ının kullandığı otomobille dolapn 

l 
bir insan için tcdbuli demek hiç doiru 
olrnaL 

IMSET 



6 Sayfa 

iLMİ BAHiSLER 

insan ruhunun büyük 
üst adı Freud 80 yaşında 
Ondan evvel insan ruh ve dımağını çok yanlış tanıyor, 

ruh hastalıklarını çok yanlış teşhis ediyorduk. 
İlim doğru yolu gösterdi 

Hayatın her anında milyonlar-
ca, milyarlarca in .. anlar diişünüyor. Fakat 
bu mil) onlarca, milyarlarcn düşüncenin 
doğup ııönmesi bir oluyor ve bir lahza son
ra yeni dü~üncelere mevkiini bırakıyor. 

Yalnız bu muvakkat, ani dÜ§Ünceler ara -
aında e~a!;lı, verimli düşünceler de bulu
nuyor ve bunlar yeni ke~iflere veya ihtira
lara Ön•yak oluyor. 

Bu çeşit düşünceler azdır, fakat in!'lan· 
lığın ilerlemesi medeniyetin inkişaf etmesi 
bunlara bağlıdır. 

Bir kaç gün önce hayatının sekseninci 
yıldönümünü kutlulıyan r reud bu nadir 
düşüncelerin verimlilerinden bir kaçının 

aahibidir. Kendisi bu dii~üncelerden her 
birini sonuna kadar takip etmiş ve bunları 
«ilim» haline getirmiştir. 

Bu düşüncelerin hepimiz üzerindeki te· 
ıiri pek derindi. <;unkü telakkilerimizi de· 
iiştirdi, dimağ faaliyetlerimizin her çeşidi 
Üzerinde tesir yaptı; ve "iir, edebiyat, ter
biye sistemi üzerinde kendini hissettirdi. 

Yeni kelimeler 

Eskiden ıkına sıkına konu-:tuiumuz, ya· 
hut konuşmağa cesaret etmediğimiz bir 

çok meseleleri bugün açıktan açığa konu
ıuyonak bunu herkesten fazla F reuda 
borçluyuz. 

Son yirmi sene içinde yazılan her ro • 
manda veya piyeste Freud'un ilme verdiği 
yeni izi hissetmemek mümkün değildir. 

Buııün kullanıp yirmi sene evvel kullan -
maktan sakındığımız bir çok yeni keli • 
meleri herkesten fazla Freuddan öirendik. 

Freuddan öğrendiğimiz nedir) 

Tabii ı~vkler 
Freuddan önce p~ikoloji ilmi dimağın 

hakimiyetini kabul ediyordu. Ona ııöre İn· 
u.nın dimağı kanına dahi hakimdi. Dok -
torlar, hakimler, muallimler, mürebbiler, 

hep böyle düşünüyorlardı. Bunlara ııöre, 

inaan irade kuvvetile, akıl kuvvetile hü • 
tün tehlikeli hırslarını idare edebilir ve 

kendini içtimai nizama uydururdu. Bu -
nun için inaanın tehlikeli tabii ıevklerini u

nutmaaı, hoılanmad>iı her şeyi bırakması 
UH idi. 

Freud bunlara kartı ayağa kalkarak ıor
du ı 

Bu tehlikeli tabii uvlderi, luıılan ne -
reye sönderİyoru:ıı.) 

Ve cevap vereli: 
- Bunları ıuurdan tahtenuura ıönde • 

riyoru:ıı.. Ve hunlar orada daha çok tehli • 
keli bir mahiyet alıyor! Bunları tahtenuura 
tıkmaktanıa açmak ve 'bunlarla m .. ııul ol
mak aorektir. 

Ruh haatalıklan 
Naaıl çürük bir dit uyuşturulmalda te

davi olunmaztıa ruh haatalıldan da tanın-

Nışanlzmı 
• 
Eşinden 
Çekeyim mi? 
«Nııanlıyım. Ni,anlım bir müe11ese• 

ele çalıtıyor. Evleninc:iye kadar onun 
itini bırakmamasında mutabık kaldık. 

Fakat çalıştıjı yerde kadınların çok ho
fU!la ııidcn bir ıı"nç var. Bu ıenç ni -
ıanlımı da kendiıine çekmek için elin • 

de:n ııeleni yapıyor. Ni~anlım timdilik 
beni seviyor ve bu gence lakayt KÖTÜ • 

n~or. Fakat bir gün ~eytana uyup bu 
11encin arkasına dü,er diye korkuyo • 
ıutn. Ne yapayım} 11 

Nizam 

Evlendikten sonra karınızı itten çekip 
eve alacaksanız onu timdiden yapmanız 
müreccahtır. İt haya~ında bulunan bir 

lu:ı, n~anlı da ol5a, sizi kıskançhğa aev

kedecek hadiselerle kartılafAbilir. Lü -
zumsuz sebeplerle daha ıimdiden kav • 

ı• etmek, hatta ni,arunızı bozmak teh • 
likelerinden kurtulmak için nışanlınızı it· 

Freud 

mamakla tedavi edilmez. Bunları araştır -
mak ve menşelerini bulmak lazımdır. 

F reud, ruh hastalıklarnıı, doğrudan 

doğruya ruh ile meşgul olarak tedavi eden 
ilk adam oldu. 

Freud bu yeniliği kolay kolay kabul ~t

tirmedi. Bunun için savaştı ve ancak bü
yük harpten sonra bütün dünya tarafından 
tanındı ve şöhret kazandı. 

F reud işe başladığı günden bugüne ka· 
dar çalııııyor ve çalışmağa devam ediyor. 
Bugün eserleri bütün di.inya dillerine çev • 
rilmiş ve bütün dünya bu adama olan 

borcunu tanımıştır, fakat kendİ!'Iİ eskiden 

nasıl çalışıyordiyse ııene çalışıyor, yazıyor, 

hatta bütün hususi mektuplarını elile yaz
maktan çekinmiyor ve bütün dimaği faali
yetleri, kemale varmış bulunuyor. 

Bütün insanlığın ve biitün insanların borç 
lu olduğu ve borcunu tanıdığı bu adam, 

devrimizin en bahtiyar adamlarından bi -
ridir. 

Tevkifler, mahkumiyetler 
Balıkpazarında yağcı Nuriniu dük 

kanından bir teneke zeytin yağı çal -

maktan suçlu Mustafa dün Sultanah
met birinci sulh ceza karariyle 1 ay 
hapse mahkum edilmiştir. * İdareye ait 155:J lira :1:1 kuruşu 
zimmetine geçirmekten suçlu Rüsumu 

Bahriye V eznedan Remzinin duru~ -
ması dün asliye üçüncü ceza mahke

mesinde bitmiştir. 

Müddeiumumi Remzinin beraetini iı
temş, fakat müzakereye çekilen hey
eti hakime, Remziyi bir sene hapse, 

gene bir sene amme hizmetlerinden 
mahrumiyete ve bu parayı ödemeğe 
mahkum etmiştir. 

ten çekiniz. Bir kaç aylık kazanç ıi:ıi ihya 
edecek defildir a ! Yok evlendikten son
ra da karınızın çalıtmaaına rıza göıte
recekseniz bu tehlikeleri daima ıöze al
mak mecburiyetinde.iniz. 

* «Karımla aramda halledemediiimiz 
bir mesele var. Biz beş senelik evliyiz. 
Çocuiumuz yok. Karım hizmetçi iıti • 
yor. Ben reddediyorum. İki ki~ilik bir e
vin ne iti olur ki ayrıca hizmetçi tut -
mağa mecbur olalım. Fakat bunu karı
ma anlatamıyorum. Siz bize hakem o -
lunuz.ı> 

Nevzat 
Bazan kadınlar muhtaç oldukları için 

deiil, caka için hizmetçi İıterler. Yok -
sa hizmetçi öyle bir derttir ki, ondan 

en ziyade rahatsız olan eene kadındır. 

Maamafih siz haklııınız. iki kişinin ev 
itini de göremiyecek olan bir kadın, ev 

kadını sa,-.ılmaz:. Kadın evde ortaktır. 

Erkek nasıl dııanda baıkasını çahttı -
rıp onun kazancile ııreçinemezse, kadın 
da batkasını çallftırmak suretile evde 
yaıamak hakkını kazanamaz. 

TEYZE 
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Londrada kain Klark iamin 'eki xarııj :ı 
katlıdır, Her katından dotruca aoka~a 
açılan bir kapısı, damtnr a 6 otoıııol.il 

beklen e ıııtasyonu 

vardır. 

OUNN 
ı. 

OUHNWlLI. 

Bu Lot'<l'R ıııethalıııe a-cılını• 
hir iııraat müteahhidınin 

ilanıdır. 

Yıııı ta afta ıröroÜA"(inüz daire ııihırli lıir claireoir, 
Miııiıı G ater ta ııfııu1sn 1-cş yılda ynııılııııştır. 
Bu oaie 11 ;n lwr hat ı ii ~ e iı de huluı.nn dört 

rakııınırı )ekı1nu i4 eder. 

DeMeııt 

4 ayda 
(60) kilo 

zayıfla -
uııştır . 

Bu kedinin 

2000 liraya 
Bir çift çorap 

Şöyle söylemiştir: 
Otlumun Azor i•mindeki köpeği otlurnu idare 
etler, otlum anneaiııi, anııeai de beni idare eder, 
hen Atlnayı idare ederim, Atina dünyayı idare 
eder, şu halde Asor iımindelci köpek bugün 
diinranın hakimi demektir. 

1F ransada mektep talebesi · 
çocuklardan mürekkep 

bir haydut çetesi 
Crenoble, 16 Mayıs - Bir kaç ay

danberi failleri bir türlü ele aeçmiyen 

hmıızhklar sehirde tevali edip duru-, 
yor ve bu hal bilhassa kasaları soyulan 

tacirleri ku,kulandmyordu. 

Çeteyi Kanunusani ayında te6kil d• 
tik. Henüz beş aylık koca bir ' ömre 

malikiz, şimdiye kadar, 12 soyguncu
luk yaptık. 

Şikayetler tevali edince, güpegün -
düz soyulan dükkanların ımhipleri mÜf

tereken harekete karar \'ererek Cre • 

~ noble polisini tazyika başlamışlar ve 
nihayet polis direktörü, bu işle bizzat 
meşgul olmağa karar vererek ,araştır
malar yapmıştır. 

Marifetlerimizin basında radvo mü
essesesini soyma kgeÜr ... Kasad~n ta -· 

marn 2000 frank aldık, güpegündü~ 
bir saatçi dükkanına girerek, 6000 
fran kkıymetinde saat ~aldık, posta gi
şelerini de soymak istiyorduk. Fakat · 
muvaffak olamadık. 

Zengin olmakla maruf hasis bir ho
camızı tecziye ettik. Bu zam~mı kadar 

mallarını yemediği için, hiz yedik . 

Amerikalı Mia Aı:temis Luk dünyanın 

en bahalı çoraplarını giymele methurdur. 
Bu çorapları Amerikada hile ancak üç beı 

kadın aatın alabiliyor. Bunun sebebi ço
raplar değil, bagetlerind«>ki işlemedir. Bun~ 

lar parıl parıl parlar ve etrafa ıtık saçar. 
Çünkü platin içine konmuş elmaslarla iş-

lenmittir. Bu yüzden bu çorapların teki bin 
liradır. Bu çorapları Amerikalı bir miies· 
ıese yapmağa başlamıştır. 

Çoraplar bedeli mukabilinde sigorta 
edilmektedir. Bunları satan mağaza, bütün 

alış veriş müddetince iki sivil zabıta me
murunu mağazanın içinde bulundurmakta 

ve bunlar teki bin lira eden çorapları gö
zetlemektedirler. 

Amerikada yapılan çorapların en baha
lısı bunlar da deiildir, daha bahalıaı da 
yapılıyor. Fakat hunların ıipari~ edi1mele-

Uzun süren tahkikat ve takibattan 

sonra müdür bizzat 16 yaşında bir ta· 
lebeyi ele geçirmeğe muvaffak olmuş-

tur. 
Çocuk evvela masum olduğunu 

muıırrane iddia etmi,, fakat nihayet 
cürmünü itirafa başlayarak bir suru 
11oygunları aydınlatmıştır. Jean ismini 

taşıyan bu çocuk demiştir ki: 

Çaldığımız eşyayı, anln~tığıınız sa· 
bıkalılara teslim ediyor, onların vası • 

taaiyle satıyorduk, şehrin e nkötü t~ 
raflarında ikamet eden bu adamlarla 

çok dost olmuştuk, onlardan da mü .. 

him meseleler hakkında fikirler alıyor:. 
duk ... » 

- Biz on kişilik bir çete t~kil et
tik. Elebafıları benim. Yaşı benden Zabıta, bu küçük haydutların d>e -
büyük bir iki arkada\nmı7. var, diğer- veynini vak'adan haberdar edince ma
leri ya benim kadardır, yahut da ben- ruf ve namuslu insanl.udan ıbaret olan 

den küçüktürler, hepimiz ~ehrin muh- bu kimseler fevkalade miitee~ ir ol .. 
telif mekteplerinde talebeyiz, ve ça~ muşlar, ve çocuklarını kurtarmak için, 
lışkan olmakla da tanınmışız. Ameri- çalı~an şeyleri tazmine karar '<'rmiş
ka filmleri, ve ŞikagoclaJ..i soyguncu- lerdır. 
ların, hayati ve maceraları bizi de ko-ı Hadise F ransada biiyiik bir alaka u~ 
]ay kazanmak yoluna sevketti. yandırmıştır. 

ri lazımdır. Nitekim zengin bir Fransız ka-1 Efgan Hariciye Nazırı Berlinde 
dını beş bin liraya mal olan bir çorap yap· 
tırmı§ ve bunu baloda giymiştir. Berlin, 19 (A.A.) - Halihazırda 

Bir çorabın ne kadar dayandıiı nazarı Almaoyada bulunan Efganistan harici
dikkate alınma bu çeşit zenginlerin çorap- ye nazırı Muhammet, T empelhof tay-
lan için neler sarfettikleri anlaşılır. yare meydanını ziyaret etmi~tir. 
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Şeytanı gören adam 
Aynadan kapıyı iyice farkediyordum, iki defa kapadığım 

halde kendi kendine ve ağır ağır tekrar açıldı 
Anlatan: Salih Mahm"t 

Me ~mumi harp acnclcrindeydi. Vazife i~e 
dı~den Şama ıidiyordum. Hattın hır 

>'erini düpnan bombalamııtı. Trenimiz dur· 
du 'bozulduk tamir olundu. Hatıra olarak 

'-klamak üzere kırık ray parçalarından 
topladım kompartımanda çantamın yanına 
Yerleştirdim. Bir iki aaat orada kaldıktan 
~tıra hareket ettik. Ordudan Hicaza para 
lcitürüp dönmekte olan ihtiyar bir hesap 

lnernuru ile karp karpya idik. Kompartı· 
inanda batlı:a kimse yoktu. 

h Hava pyet 11caktL Yol yorgunluğu "e 
•raretin tiddeti ikimizi de uyu§turmu11tu. 

l<orıuımaya bile mecalimiz kalmamı,tı. 
Med · d k" ·· )·· •Yın ile T ebük arasın a ı ço-

ıu teçiyordu. Ayaklarımdaki keten çizme· 
e . 

•• 
11 't:•np rafa kırık demir parçalarının 

Uıt;:..ı 
--n koydum ve uzandım. Hesap ıne• 

llııurıa P._encenrün önünde kitap okuyordu. 

~•n CCl aözlenm kapah 7arı dalgın b:r 
•l~e :Yatıyordum. 

Birdenbire bir hareket oldu. ihtiyar o• 

~r~ 7•rden ııçradı. Bana kalk, aınıın 
alı.; diye &VUJ çıktılı kadar bağrıyor. Ve 

•li ne ne Seçerae pencereden dıprı fırlatı-
1ordu. Küvük köfte kavanozum, biraz ev· 
-..ı ~topladainn ray lunklan, -ve raftclki 

~elerian bir an içinde birbiri arkasına 
rJ.dı aitti. ilk aklıma ıelen teY hararetin 

ı-.· rayle ihtiyarın çılc:hrmlf olmasıydı. YU· 
aü it 
J.a .1Pltarnua.. sözleri yerinden uiramıt o• 
d ıhtiyar kendine ait l>ir kaç parça ıey 
~ •thlttan IOnra mlifteıek IU deatimi· 

:: 1ara!dı. Baktım dffti de aidiyor. Bütün 
lı: '°"etımle öetilne hücmn edip köteye il• 

ı. lftırdım. Amk kımıldayamayacak bir ha· 
lelince L _ lL. v L--Ld 

IHl .. nnaıa ~ ı. 

S. - l>atanya hak. Görmüyor rnuaun) 
'•P ... Serap. 

.. Hemen '-tamı çevirelim. Göz alıcı bir 
rap her tarafı kaplamıttı. Zümrüd kadar 

~etil •ular •hafunızda la&releniyor ti ufuİt· 
. ra bdar yayılan hud.mıa bir yetillik i-

Çınde ·· . 1 C:•k Yuailyorduk. Balunakla doyu maya· 
~d· k•dar dael bir .-ycfi. o. .. Ellerim gev• 

d ı. H•yran bir halde baka kaldım. Bun· 
an i t'f · 
• 

1 1 •de eden heup memuru da deatı• 
lrııaj f 
L I ırlattı. Serap aiu alır ..,.rdı.. kay· 
uo clu. 

li Tren illeyi) indiii için hızlı Bidiyordu. 
eaap rneınuru yüzü sözü pancar gibi kı· 

zarını L 
t &&rllJnlı çöktü molwnaya batladı: 

- Bir fenalık 8~ zannederim. 
- Ala ~ çanta kilitli olmasaydı O· 

~· daha atacak hir çok ufak tefek var· 
ı. Belki vurulac:ektı. 

- Kiın> 

11 
- Kim olacak bilmi)r•r mu~nuz) fir· 

~. 

- Fira~n mu) 

p -:- Öyiey._ O ıeralıe ifilıt1r. Mutlak 
etanden k--.-r. - ... 

- Bir iubet cenneti llida yeri edin
lhelt, 

Yuvayı kurmak demektir. 
..ı· .--C.nun 8İz de hiç bana yardım etrne• 
.. ınız. y 
tu •rdını töyle dunun kollarımı tul· 

nuz az kalan destiyi atamıyacalttım. 
- Şirndi IU)'umuz da yok. T ebüğe var• 

lharnu:a d . . k' t zanne erım daha yedı ae ız aaa 
'1ar n 

e Y•P&caiJz) 

lı: l Adam aiz de düfindüğünüz şeye ba· 
ın. nııanın eline böyle bir fuaat geçer de 

IU falan diitiinilr mü~ 
- Demek Firavuna kaçırdık) 

- Yalnız Firavun değil, Şeytan da O· 

d "d" Fakat 0 lain vurulmaz ki .. ra a ı ı. . . 
- Canım siz de hiç bir şey bılmıyor 

, Atılan şeyin çarptığı yerden 
muşsunuz ) a. . , 

k k bir duman çıkar o ıaabet ala· o)'\I ırmızı 

'd. O dan sonra yine durmak olmaz 
metı ır. n 
'serap devam ettiği müddetçe ne var ne 

1 d Ş tan da oralarda yok fasılasız atma ı ır. ey 

1 ~ • • bunu da yapmak farzdır. Atar· o acagı ıçın • 
ken mutlak (ya lain) diye bağırmak I•· 
zımdır. Bağırmadan atılan ş~yler hep boşa 
gider ha. Yahut geri gelir. insanın başına 
hatta bazan tam gözüne çarpar. 

_ Allah Allah! 

- Ben evvelki sene az kalsın kör olu-

d Yine Löyle fCYtan taşlarken (yi 
yor um. "' ld" 
lain) demeii unutmuşuriı taş geri ge. ı. 
Sol gözüme isabet etti. Haftalarca çektım. 
Bakınız hala yaranın izi vardır. 
. _ Taş geri mi geldi~ Yoksa helecanla 

aözünÜZÜ bir yere mi çarptmız) 
_ Tat. taf ... Gözüme çarptıktan ıon-

.. ·· du"' ..ıü aldım baktım bir saniye ra, onume r 
evvel attığım tafdı. Zaten lain onda~ ıon• 

bana bir müddet muıallat oldu. Hıç pe-
ra . h ıı. 
. . b '-madı Her işimi altüıt etti atta 
ıımı ıraK · 
bir akpm söründü bile. 

_ Göründü mü'? 
_Evet bili ıözümün önündedir. Aklı

ldikçe tüylerim ürperir'. O z•man 
ma ge . d .... d 
Baidatta idim. Bir ıece evım e k.Y.~km h~-

b 
. . . 8ördüirriinüz yaraya uçu ır ki u azını •-
n kar91Smda panııman yapıyordum. 

ayaanı h 
Önümdeki maaanm üzerinde em gece 

k 
_J·ı· h m de bir mum yanıyordu. Tam 

anaı ı. e . b' d 
Yapacaiım dakıkada ır en-

panaıman1mı P 
. k d"l d mum da ıöndü. encere •· hare an ı e 
L hava da rüzgarlı olduğundan o •e-
~ ~ " 
b l .. düklerini zannederek tekrar ya • 
epe son .... d .. 

V . ba•ladım. Yine ıkısı bır en ıon· 
tım. e ışe " K dT 
düler. Gidip penceremi kapadım. an ı ı 
ve mumu bir daha yaktım açık olan yara• 
mı temizlemeie baıladım. Kapı arkamd. 

olduiundan aynada •örülüyordu ve ~r~ 
k d a,.ıktı. Halbqki biraz evvel ıyıce 

sına a ar .,.. D .. 
kapamııtım aidip tekrar kapadı~. on· 
d"" aynada yine kapının açıldıgını hay: 

utml ıördüm. Sarı benizli, beyaz gömleklı 
re e El" d . h 
bir insan yavaşça içeri girdi. ın e aıya 

k k .. .. den bir yelpaze vardı. A-büyü uf tuyun . . . 
iır aiır sallıyordu. Bir ıanıye ıçınde o aı-

k bunaltıcı yaz 8eceainde, Baidat 8ece-
ca • b" h 
ıinde atlaya buz gibi inNnı titreten ır a· 

idi Beyaz sömleltli arkamdan ba-
va yayı . . 1 k 

. . ki tı MakNdı yelpaze11y e te • na ıyıce ya ., . k . B. d 
'- d"I' mumu ıöndürme tı. ır en• rar &an ı ı ve • . . h 

L' d"" d'"m cıDefol ya laın» dıye ay• 
uıre on u ... 

~~~ 1 
Z b do .. nünce 0 kaybo muştu. aten en 

O 
odamda yatamadım. Çıkıp bir o· 

sece . . ... d . 
telde .eceyi ecçirdim. Erteıı gunu e CI• 

d ba-La bir eve ta§lndım» var a .,.. 1. . d' 
Bu adam budala miydı, de ı mıy ı. 

K d . . au""lmek mi acımak mı lizımdı'? en ısıne • • . 

B sadece acıdım hem ona, hem yem ke· 
~ d . 

"zmelerime hem de dolu su estı· ten çı • 
mize ... 

Salih Mahmut 

Mısır ayan meclisi reisi 
Kahire, J ~) (A.A.) - Ayan mecli

si reisliğine tayininden beş gün so~ra 
. ı·f etmiA olan Nesim Paşanın yerme 
ıs ı a Y • • • 

Vefd fırkasınd~m &,yum Bey mtı-
hap edilmiftir. 

SON POSTA 

Habsburglar 

G ünün meselelerinden biri de Haha· 

burglardır. Eski Avusturya haneda· 
m mensupları Avusturyaya dönmeie baş
lamıılar. 

Cihan harbi sonunda İmparator olan 
babası ile beraber Avuıturyadan uzakla
pn, ve çok geçmeden babasını kaybeden 
Arıidiik Oto, küçücük bir çocuktu. Şimdi 
koca bir ıenç adam oldu. 191 8 denheri 
,zaman zaman ismi anılır, kendisinin bazan 
Avuıturya tahtına oturtulacağı, hazan 
Macar tacını ıiyeceii söylenir; ve bu riva· 
yeder daima Avrupa itlerinin en karıtık 
günlerinde çıkar. Nitekim şimdi de zama
nıdır, çıktı. 

Habııburglar Avrupanın en eıki bir 
hanedanıdır. lıte kısa bir tarihçesi: 

Orta çağlarda derebeyliiin en kuvvet
li olduiu sıralarda Almanya kralları, Al· 
man prensleri tarafından intihap ile tayin 
edilmeie baılanmıııtı. Ve zaman zaman 
Alman tacı Saksonya, F rankonya, Bavye· 
ra ve Suab hanedanlarının eline geçmişti. 

Onuncu asırda Saksonya hanedanın· 
dan Otton babasının yerine Almanya kra· 
lı intihap olunduktan sonra Şarkta Macar· 
ları mağlup etmiş, İtalyada Lumbard kral
lığını ortadan kaldırmış ve Papa tarafın· 
dan başına altın İmparatorluk tacı eiydirİ· 
lerek 2 Şubat 962 de ııMukaddes Roma • 
Cerman İmparatorun ilin edilmişti. 

Bu suretle Alman Krallığı «Mukaddes 
Roma • Cerman İmparatorluğu» na mün
kalip olmuştu; ve İmparatorlar baılanna 
merasimle üç taç giyerlerdi: Almanyanın 
gümüş tacı, Lumbardların demir tacı, İm· 
paratorluğun altın tacı. 

Saksonya hanedanını müteakip impara· 
torluk tacı muhtelif Alman prens aileleri
ne İntikal ettikten sonra, aslen Suab·lı bir 
Alman ailesi olan Hababurglardan ilk defa 
Rodolf dö Habsburg J 2 7 3 de Almanya 
İmparatoru seçildi ve 129 J e kadar bu ma
kamı işgal etti. Her nekadar ölümünden 
sonra yine bir Habsburgun imparator se· 

çi.lmesini temin edemediyse de ailesine 
cAvuıturya ArtidükJüitiaib elde etti, bu 
euretJe Hab.bur11Jar ailesi Avusturya hi· 
nedanı oldu. Habıburalar bilahare l .ıf 38-
de Mukadde• Roma • Cerman imparator· 
luiu tacım tekrar elde ettiler ve bu sefer 
1806 ya kadar, yani 11Mukallde1 Roma • 
Cerman imparatorluiunun kaldırıldaiı ta
rihe kadar bu tacı muhafaza etmeie mu
vaffak oldular. Bunun için de, daha ha
yatlarında oiullarını «Romalılar Kralrn 
intihap ettirirler, bu euretle onun veliaht· 
bil tudik edilmit olur, imparatorun ölü
münde müntahıp prenıler veliahta impa· 
ratorluk makamına oturturlardı. 

On altıncı u11da Protatanlık mezhebi 
çıkhlı zaman Şimali Almanya Proteıtan
hiı .kabul etmİf, Cenubi Almanya Katolik 
kalmlf ve bu ıuretle Almanya imparator
luiu ikiye aynlmıftı. l 6.ıf8 de Hab.burglar 
otuz sene harplermde mailup olunca Şi

mali Almanya imparatorluk ile olan bai
larmı biraz daha ıevtetnıit ve nihayet 1 700 
de burada bir Pruıya .krallaiı kurulmuttu. 

Birinci Napofyon Almanya aeferinde 
«Mukaddeı Roma - Cemıan irnpuatorlu
iuıı ünvanınt liivetti. Almin prenılerini 

kendi ittifakına alarak bir cıRen Kon fede
rasyonun teıkil etti. Habıburglar ıadece 

uAvuıturya imparatoru» ünvanını muha· 
faza edebildiler. Fakat Napolyonun mai
lubiyetinden ıonra, Avrupa haritaıını yap
mak için 181 S de Viyanada toplanan kon
gre, •Ren Konfederasyonunu~ kald1rdı. 
Alman hükıimelterini uCennanya Kon fe
deraqonu ıı adı altında topladı ve bunun 
ba11na Avuıturya imparatorluiunu seçir
di. 

Fa.kat Bilmark sibi büyük bir diploma· 
tın eayeıinde Avueturyayı Sadova'da mai
lilp eden Pruıya luallıjı Avusturyayı Cer
man Konfederaeyonunun batından attı ve 
oraya Pruıya seçti ( 1866). Habeburalar 
eadece 11Avuıturya • Macariıtan» impara
toru olarak kaldılar. Biraz ıonra f ran1&yı 
da majlup eden Biımark, 1870 de Ver
Nyda Prusya kralın1 Almanya imparatoru 
ilin etti. 1866 dan 1918 e kadar Avustur
ya • Macariıtan İmparatorluğunu muhafaza 
eden Habıburslar cihan harbi ıonunda 

memleketi ve Nltanatı terketmeğe mecbur 
oldular. 

Şimdiyse, tarihe yeniden doğmak için 
çalıııyorJar. Acaba Orta Avrupada yeni 
bir ıaltanatın müeaaiıi yine bir Otto mu 0 • 

lacaktır~ 

Sayfa 7 

• • 
Italya, lngiltere için 
bugün dünden daha 

büyük bir tehlike olmuştur 
Yapılacak iş bu memleketi Milletler Cemiyetinden 
çıkatmak ve Akdenizde kendisine göz açhrtmamakbr 

Yazan: lngiliz generalı E. L. Stear s 

Jngilterenin Akdeniz donanması CebeJnttarık Boğazında 

Milletler Cemiyeti azaıı, besledikleri Jetler Cemiyetinin uğradığı mağlubı) eti 

ümitlerin tamamiyle zıddı olan bir vazi- gizlemek için kullanılabilir. Onun için mil

~etle karıılaşmış bulunuyorlar. Bütün mu· letlerin bunları teker teker bırakmalan 
ahedeleri çiineyen apaçık bir tecavüz ne• 

pek muhtemeldir. 
ticeainde tecavüze uğrayan memleket, S0-

Bana kalırsa yapılacak İş, İtalyayı Mil-
letler Cemiyetinden çıkarmaktır. Küçük 

0den fazla milletin gözü önünde, kurban e· 
dilmiı ve Milletler Cemiyeti azaıından bi-

. k · ) k · t fakat temiz bir Milletler Cemiyeti, kiiçuğü rinin bir diğerim yulara • eenıı eme ıı e· 

k · · •- ) t yutacak büyüklerle dolu bir Milletler Ce• meaine artı aeyırcı "a ınmıt 11. 
Milletler Cemiyeti tecavüzü menede· miyetinden daha hayırlıdır. Fransa buna 

mediğine ıöre bunun neden ileri geldiğini itiraz edecektir, fakat İngiltere veya hal· 

anlamak icap eder. yanın Milletler Cemiyetinden çekilmeleri 
Bana kalırsa, Milletler Cemiyetine men· ile karşılaştı mı ltalyanın çekilmesini ter• 

ıup olan Demokrasilerin bir prensip ui· cih eder. 

runda harbe hazır olmamalarıdır. Demokra Kollektif emniyet ıiateminin suya düş 
ıilerle diktatörlükler arasında bu noktada ,meıi, ln8iltereyi Afrikada mühim bir va· 
,çok büyük fark var. Diktatörlükler, icabın- ,ziyetle karıı karııya getiriyor. 

da, harbi kolaylıkla göze alabiliyorlar. Çünkü İtalya, Şarki Afrikadaki yerleri 
Bu hakikat nazarı dikkate alınmazH işgal ettikten sonra havadan lngılterenin 

0

kollektif emniyet düıüncesini de hasır altı Hindistan yolunu ve en hayati muvasalele-

etmekten ba,ka çare kalmaz. rini tehdit edebilir. 

, Milletler Cemiyeti azasından çoğunun hat· Sonra Habeı yerlilerinden bir kaç se· 
bi söze almamaları, harbe hazırlanmamıı ne içinde büyük bir ordu çıkanr Afrika· 
bulunmalaru••n ileri 11elebilir. Fakat yine nın fimal ve cenubu ile olan muvasaleleri-
bunlarln. .ulh u.;runda fedakirlıia katlan• . . k K n... d T • ,mızı eter, ve enye, "'l>an a ve anga• 
maktanN protestolarla iktifa etmeyi tercih nikanın mukadderata onun emrine tabi O• 

ettikleri fÜphe BÖtürmez. 
0
lur. Sonra İtalyanın iıgali ahmdaki arazi 

Gerek tecrübe, serek Duçenin suratı· 
0

ona bir hayli malzeme temin edeceği için 
maza indirdiii ıille bundan böyle Milletler ,b 1 d 1 ·ı . b l d b"I i' ura ar a ngı terenın u un ura ı ece a 
Cemiyeti tarafından kararlaıtırılacak her •- tt d h b··...::L b" k b l d "uvve en a a u,,.... ır uvvet u un U• 
zecri tedbiri teyit edecek kuvvet bulun- b·ı· O hald .. 1 • ·· 1 · 

1 ra ı ır. e, n' IO)' enırse 11oy enam~ 
durmak, ve bu kuvveti kullanmak azım it 1 l · I d .. h k . a yanın zaman a pma e oıru are t:t e• 
8eldiiini BÖ•teriyor. .derek Mısın da benimsemesi beklenir. 

Fakat bunun için iki prtın tahakkuku 

lazımdır: 
Birincili: Kafi derecede ıilihlı olmak. 
lkincİIİ: Her devlet, kendi milletinin 

tahammülünden fazla taahhütlere girişemi
yeceii için Avrupayı, mümkünse bütün 
dünyayı menafi mıntakalarına ayırmaktır. 

Her memleketin birinci ve ikinci de-
recede alakadar olduğu bir mıntaka var· 
dır. Birinci derecede alakadar olduiu mın· 
taka tehlikeye uiradı mı, vazif eıi müıellih 
kuvvetleriyle yardıma kopnak olmalıdır. 

Bu birinci auntaka koqularla menafii 
birbirine çok bağlı olan yerl,rdir. 
MüıellatfYaı3tm 1Sti' ıar6'rla mdayytd ol 

duiu halde bütün devletler, ikinci mınta• 
kada olan mütecavize kartı iktieadi zecri 
tedbirleri tatbik etmekte birleımelidirler. 

Bu vaziyet karıııında kalan lnsihere, 
bir çok mühim muelelerle karplapcak
tır. İngiltere yaln1z Almanya ile deiil. Al· 
manyanın komıularına verdiii korku ile 
de mefKUI olacakhr. Bu korku, muhakeme
yi bozan, mü•bet hareketi felce uiratan bir 
.korkudur. 

Me1ela bu iorkuya uirayan devletler 
)talyanm müzahereti peıinde kotuyor ve 
bunu temin için her fCYe razı oluyorlar. 
Franıız erkim harbiyai: «İtalyanın yar· 
dımı temin olunmazea İtalyaya liarıı Alp· 
lan muhafaza için llzım olan 1 S fırkayı 

lnBilizler temin ederler mi'? » diye soru
yor. Alacakları cevap menfi olacaiı İçin 

,en iyi niyetli ve Milletler Cemiyetine karıı 
en 1&dakatli Franıız hükumeti de uzlaıma
yolunu arıyor. 

Fakat bu amilleri nazarı dikkate almak
la beraber ltalyaya karıı ne vaziyet alma· 
lı) Suali karıısında kaldığım takdirde be
nim vereceğim cevap ıu olabilir: 

- Tehlike ne mahiyette olursa olsun 
halyanın hareketini tecviz edemem 1 

Zecri tedbirlere gelince; bunların tatbi· 
ki ile ltalyanın Habeıiatam tahliye etmi· 

.Jeceii aıuhakkakbr. Bunlat olu olsa Mil-

Bu düıünceleri hayal mahsulü diye bir 
tarafa atmaia imkin yoktur. Bunlara kar· 
tı müeııir olacak bir siyaset vardır. O da 

İngilterenin Akdenizde aon derece kuvvet .. 
li olmaıı ve ltalyanın sahil boyunda, yahut 

dahilde olan şehirlerinin İngiliz donanma• 

sına ve cleniz tayyarelerine meydan okuya .. 
mamasıdır. 

O halde 1ntriltere Milletler Cemiyeti• 
nin yeniden kuvvetlenmesine .kadar esld 
Emperyaliıt ııy&1etine dönmek :mecburi~ 
yerindedir . 

Yeni Fransız elçisi 
Bir kaç gün evvel Ankarada Ata • 

türke itimatname.ini takdim etmiş ~ 
lan yeni Fransız elçisi Ponsotnun ya .. 
rın ~ehrimize gelmesi beklenmektedir. 

Elçi, buradan Parise gidecek ve bir 
müddet sonra tekrar ,ehrimizc avdet 
ederek vazifesine batlayacaktır. ---···- ····-·----····· .. ·--········----

TAKViM 

MAYIS 

Rumt sene 20 
Arabi sene 

181>2 l:Jfif) - -Hıztr Resmi sene MH~lS 
10 Ul3ti 7 
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Safer 

\ 
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·' 1 ttnh iletrit<a ., .t\o. ~ 5 YAZAN: KADiRCAN Kafh 

Faşist Habeşler! 
İtalyanlar Adisababada 
faşist teşkilah yaphlar 

Roma, 19 {A.A.) - Adisababa 
Ali Pata galea.sların yalnız provala- kıtkırtan haykın!llarile kancalar ahlı • dan bildirildiğine göre oradaki İtalyan Son Postanm T efrikaaı: 45 Yazan: O aman Cemal 

rmda üçer top bulunduğunu sanıyor - yor, rampa ediliyordu. _ makamatı genç Habesli1eri simdiden Üç dört ytl önce Veznecilerdeki can-. ayartmasm, Hasan bu sefer de onlar· 
du. Bunun için sıkı bir kürek vuru,ile Tüfek sesleri, okların___ıslıkları, kı • Faşist teşkilatına dahiİ etmektedirler. baz çadırında numaralarını seyreder - dan bfrine gönül vermesinl 
bu korkulu yerden geçebileceğini sa • hç, kalkan, topuz ve balta gürültüleri Dün, bu gençlerden haztları F a~ist ken onlara biraz da candan bağlanmış Lakin Fatma, kızının bu endisesinl 
nıyordu. birbirine karJ.fıyordu. üniforması olan beyaz bere haki göm- olan Hasan oralardaki can baz kızla - kırmışh: ' 

Bir an için Türk saflarında durgun- - Kanca at!.. lek ve kısa pantalon ve yeşil boyun at- rı.n kıy~feti~e giriyor; zaten eskiden - Haydi haydi.. Zannetmem .. Çün• 
luk görüldü. Düşman gülleleri güver- - Bağla!... kısı ile otoritelerin huzruna çıkmışlar- ~ır haylı talım ederek öğrenmiş oldu - kü Hasanın gönlü böyle kalabalıktan. 
leleri yalamış, direkleri devirmİf, kü- - İleri!... Vur!... Haydi leventler! .. dır. g~ ~rende atma, el üstünde yürüme, abur cuburdan pek hazzetmez. O, ken• 
rekleri kırmıftı. Şoluk Mehmet Venedik amiralının İngilizlere ait bir çanta kayboldu ve bir agzıle sandalya kaldırma, çenesinde disine tenhalarda eş arar. 

Haptan Ali P~a bu kırgınlığı dü _ gemisine bütün hızile dayandı ve ram- İngiliz tevkif edileli baston durdurma hareketlerini tıpkı bir - Öyle olsa tiyatroculuğa baslar 
zeltmek için kürekçilere bağırdı.: pa etti. Londra, 1 !) (A.A.) _ Adisababa _ Ulah kızı şive ve lehçesile sahnede yap- mıydı~ ' 

- Hızlı .. Daha hızlı!.. Yeniçeriler, leventler ve ıipahiler daki İngiliz sefaretinden Cibutideki t~~ça ~:~tli alk~ışlanıyordu. Hasanın - O ihaşka ... İş başka, gönül baş' 
Ve ileri atıldı. bir anda dütman amiral gemisinin gÜ· İngiliz konsoloshancsine gönderilmiş soyledıg! monologlar da hep aşka dair ka! 
Bundan cesaret alan diğer Türk ge- vertesine fırladılar. Kumandanları bat- olan çantanın ortadan kaybolması ve şeylerdi. O, bunlara Önce gayet hazin * 

rnilerinde de ayni kumandalar duyul- ta olduğu halde her dakika bir iki kişi- lngiliz sefarethanesi ataşemiliteri Bon- bir eda ile başlar; sonra onları ııayet - 17 -
du ve hepsi de f8'ılacak bir hızla kü • Yİ devirerek, zırhlar, kalkanlar ve ağır nerin tevkifi haberlerini teyit eder Lir gülü~ç ol~rak bitirirdi. Temsillerdeki Hasa.nla Zehranın nikahları düğün• 
rek çekerek amirallannm udmdan git- kılıçlarla silihlanmıt olan düfIDan as - guna malumat alınamamıştır. rollen h!!fifçe olmakla beraber arka - le birlikte yapılacaktı. Zehra dul oldtı• 
tiler. kerlerini yere sererek ilerliyorlardı. Bir Hariciye nezareti, Adisababadaki daşları bu hususiyetlerinden do~ayı ğu için düğün öyle ~atafath olmıyacak. 

Bu sırada günes babya doğru biraz taraftan da Türk gemitinin direklerine İngiliz sefiri Barton'a iki hadise hak - Hasana en çok pay veriyorlardı. Öy - yalnız hısıma, akrabaya ve yakın eşe 
kaymıstı. Önden ~elen parlak Ifıklar ve kuaralanna çıkımt olan okçular kındaki tahkikat yapması için talimat le ki Hasan oyun günleri, oyun gece- dosta hafif bir kına gecesi ile sade bir 
Türk topçularının iyi nİ.fan almaları _ ~f~n ~erine ~k yağdınyorlardı. Di· vermiştir. leri pay olarak en az üç ~üş mcci - yemek verilecekti. Buna da daha bit 
na engel oluyor, fakat bıriatiyan top- ger ~~ !urk kadirgaaı Venedik amiral İmparator Avrupaya gidiyor diycden aşağı para almıyordu. Tiyatro iki ay vardı. Konu komşu: 
çularına pek iyi geliyordu. ~emıa~ı ku~tınca dütman her an ge- Londra., 19 (A.A.) - Kudüsten ve alc~örlük onun için, onun yanık yü- - Bakın şu haspaya, rahmetli ko ~ 

T 
.. k .

1 
. al l bord l rilemege batladı. Türkler bir saat ka- haber verildiğine göre, İmparator çar- regı, ınce duygulan. engin muhayyc - cası zavallı Ahmedin kefeni solmadaıı 

ur gemı en g eaa ann a arı d .. ıkı . 1 · · · t b. ·lm· L_ c.... __ d ben· 
biz ı . ar suren s bır savattan sonra gran- şamba veya perşembe günü Avrupa- esı ıçın am ıçı ı,ş 5AilaD 1 ve 1 eve baışlcasını iç güveysi aldı! 

a arından geçıyorlardı. Bu sefer eı- d' dir v• • dib. 1ca..ı __ il 1 . l id' k' vı b . t çabuk ·ı ı· L • 

ki · d d h b. . l ı egının ıne uar er emış er- ya hareket edecektir. Geçenlerde bu - 1 ı og an u 1f e 1 er ıyeceıı;. ve Demesinler diye ölümün üzerindeP 
sın en a a yaman ır top ateıı o - d. N d • l . . • I • k l k r d 1' 

·du. Hıristiyan gemilerinin Lorda• top- ı. ere ~yae ~ıra gemıam_ı e e geç~· rada Necaşi için satın alman ev şimdi ço par ı~aca tı. ıyatro an e ıne ge - hiç olmazsa altı yedi ay gecsin diyor • 

l 
.. 

11 
vd T"rk .

1 
receklerdı. Hatti bu ıırada bır ok amı- tamamiyle hazırlanmıs bulunmakta • çen para ıle arasıra anasına, Zebraya lardı. · 

arı gu e yag ırıyor ve u gemıe - I Barb . · o'·t b · h d. I · .:ı·k ' d h ra arıgonun sol gÖzüne saplan - dır . Hazırlıgvı , Habes. imparatorları sü- e erı e ıye er getıraı çe onıar a a- Am Has k.id d ld ., 
tinde göze çarpacak kadar zararlar ya- · b hald l ma an, es en e o ug\l 

O 
m1f onu yere aermifti. lalesinden olan Prenses Yojsim idare nı u en memnun o muyorlar de - ·b· 7-hr la _,_ pıyorlardı. stelik her galeasın bor - V•ld' v~L .. H b b 1 gı ı LJ: a ra Sut sık geJip gidiyor. 

B rb · ·· .. d ki k k·ı t · t' gı ı. aKta asanm anası a ası o - ln . L v• dasında yer allJllf olan bet yüz asker de a arıgonun gozun e o çe 1 • e mış ır. su Z h l l b t' t ya ız SJ.K sık degıl; oraya istediği za· 

k
_L·- ( I mi• ve yu .. zü '-n 1•..:-.Je arı baygın n, e ra ar o sun onun u ıya ro k '- eli . . . 'b' .. es ouet 1) deni en tüfeklerile yay • . "T ~ • ~ Y • • • h . . L • • .. .. I b . . man, tıp ı ır;en evı ımış gı ı gırıp çı• 

lım atesi açmı,lar Türk kadirgaları • bir halde gemısmın kıç altındaki ka • Alman-lngılız yakınlaşması evesını pe~ ıyı g~~m.~yor ar, u ışın kıyordu . 
.. · I . . 'aıa la .ı_ marasına götürülmüttü (Baıtarafı t inci sayfada) sonsuz oldugunu soyluyorlarclı; fakat 

nın guverte ermı y tm.. roı. • H ek Hasan Zehraların evı·nden hemeP 
• Venedik ami l • dakik tedir. Moıkova gazetesi hu arada A vrupa ' asan, tiyatronun meml ette çok par-

Buna rağmen Türk donanmuı bir l dura gemısı son a- siyasetinin bugün mühim tahavvüller ge- lak bir istikbali olduğunu söyliyerek hiç çıkmadığı gibi Zehra da bir çok 
d 1 1 . . armı yaşıyor . l gu··n v l S dık H an urmamıf,, ga eas arın genıme ge- o·w V _ .ı.!L • • • •• çirdiğini anlatıyor ve vaziyeti ıu tekilde on arı yatıştırıyordu . Ne ise, iyi kötü, e gece er 1 a anımın yanın• 
k d .. anın ~ı1 --1:1a d v ager enca.ıA gemilen bu halı gor- hl 1 d · d'l'k H dan ayrılmıyor, ona gerçek bı'r ana gö-çere u'm a"' MU nna ogru d"I ta i e iyor: şım ı ı asan kendisine bir is bul -

saldırmı,tı. Galeaalar onlann ardmdan u er. • ... • . . . « lngiltere siya.saınnda Almanya lehin· muştu; bulmuştu amma sözün.de du- zile bakiyor, onun ve Hasanların evi' 
gitmek istemİf, fakat ağırlıldanndan Barb~~ıgonu? yegem Cıvanı Marıno de temayüller belirmektedir. Bu vaziyet rup içkiyi terketmemiş; hatta tiyatro nin bütün işlerini hizmetlerini can13 
dolayı yetisememitlerdt Kontarını hepmıden erken davrandı. Milletler Cemiyetinde İngiltere için temen- d " ·· ·· l d b' fa 1 k başla görüyor, kendisini Sıdıka Hanı ~ . v· . . . .. .. . . . . v • • onuşu gece er e naz z aca açır-

İlk olarak birbirile kapı•anlar Türk ıçenzo Kırını de onun ardına du~tu. m edtlmıyecek vazıyetler dogurabılır. b l t ma her gün bir parça daha sevdirmeğe 
.... T y d . .

1 
y·· Al .. .. maya aş amış ı. 

sag cenahı ile hıristiyan sol cenahı ol ar ıma yetlfb er ve urlder sarsıl • manyanm tecavuzunden korkan dev· H b . . h d çalışıyordu. Sıdıka Hanım ise yava~ 
- mag'"' a basladılar. letler İngiliz - Alman yakmlaşmasına la- 1,k d~s~nı, ku yeb~ı btıyaktro aydatınk a z h k d d muştu. . k d k 

1 1 
B h ı_ • C d en ısıne re en ır aş a ~ey e a _ yavaş e rayı en isinin altı yaşın a 

B f T'·rld d idi M ay a amaz ar. u are.-ehn enevre e :ı.- 7 
• 'k "} ·· l · · · · k S 1 ,, Hıristiyan sol cenah kumandanı A- u ıe er u ere yar un ge . a- ı· 1 · ı l '- 1 h ' d L· ' trislerdi O bu genç orta ya~lı ihti - ı en o muş o an mınımını ızı e ma 

Y f P . . S lak . ta ya ı e an a~maK: e ın eKı cereyanı KUV- • • ' • • • k b 1 d 
gustino Barbarigo Türk ıaö cenahı - car usu ' ervız reıa ve 0 reıs Ve- tl d. · t b··d· Ç" k" ı ·ı Al yara yakın türlü türlü renk renk sahne nın yerme oymıya aş ıyor u. 

' 0 _ _ı~'-'il ld dıJ ve en ırmest a u ır. un u ngı tere - ' . . . . 
nın, kendisi ile kıyı arasında kayarak newıc.ı ~~e sa uı ar. man tecavüzünü teşvik ettiği takdirde f- kadınlarının her birini birine benzeti- Z ehra, ıkıde hır Sıdıka Hanıma nı " 
arkaya geçebileceğini cliP,ünmü,, de- - Hucuuumf... talya ile mücadele, her türlü prensip kıy- yor: kiminde Medihanın, kiminde dar- kah ve düğünden sonra iki ailenin bir· 
rin olmıyan 

0 
tarafları iskandil ettire- - Dayaaan!... metinden mahrum bir hareket teşkil edr. bukacı ablanın, kiminde Zaikanın, ki- leşmesini, iki taraftan birinin kendi O' 

rek elden geldiği kadar kıyıya yakfa,. Yatağanlar, genİf ağızlı kılıçlar ye. Sulh ve emniyet davası için İtalya ile bir- minde bahçıvan kızmm, kiminde yeni turdukları evi kiraya verip hepsinin bir 
mJ.fb. Fakat Türkler buralan daha gü- niden biçmeğe ba.tl&Dllflardı. Yeniçe • likte hareket edilse bile, Alman taarruzu- Zehranın ve kiminde (kadın. ana) nın ~ere toplanmalannı, böylelikle daha 
zel ve ezbere tanıyorlardı. Zaten Türk rilerin arkebüzleri ve okçuları da dü~- na karşt mücadele etmek, Alman yardı- bir b~ka örneğini görür gibi oluyor _ içli dı~lı tam bir aile olmalarını teklife• 
gemileri hıristiyan gemilerinden daha man üzerine kurşun ve ok yağdırıyor- mını aramaktan daha doğru bir hareket du. Gelgelelim, amatör arkadaşların - diyor, Sıdıka Hanım da gitgide müs -
az su çekiyorlardı. lard1. . olum. dan çoğu bu kadınlarla teklifsiz konu- t~k~~l. gelininin bu teklifine yatıyor 

Y d. T" k k d' y dik · l Türkler yeniden zafere kofuyorlar- M ı· · · v lf s,up görüs.tükleri halde nedense Hasan gıbı ıdı. 
e ı ur a ırgası ene amıra ı uso rnmm ogu arına Unvan 

ile kıyı arasındaki sığlıktan geçerek düş dı. ' onlarla bir türlü samimi ve senli benli Mayıs ortalarının çok durgun, ço" 
V·çenz Ki· · b0 kur l ··ld" Roma, l9 (A.A.) - Kral, Muso ~ 1 ah Im:...L · · d ·t· " k 1 k · · h b' · ·di manın sol cenahının sol ucunu ku~at- ı o nnı ır fUll a o u - ı· . . d d K c· o amıyor; y ut o u ıstemıyor u. zı ın aranı , sımsıya ır gecesı ı . 

r··ıdü· K ta • · ·ı-1! F d 'k ınının ama ı onl ıanoya müstem- H b h . . d K d c· f 'll'kl · · k· tı. iki taraf birbirine mahmuz vuruyor, u . on rını yere ıen aı. re rı o k . l . asan, o a ar mevsımın e a ı- ıvarı, etra ı saran ye~ı ı erın, çıçe 
N · ku da alarak kar d k le e nışan arının en yükseği olan Stel- k .... d d kl h I I . v akl ,_ ski k k·" sonra iki tarafın kendi arkad~larmı anı man yı fi urma • l , b.. "k l'b' . . M oyun e oyna ı aTı meş ur oyun a- erın, agaç yapr arının Ke n o ... 
ta devam etti. Likin adım adını gerile- an. ı~ . u~. sva 1 mı vermış ve u - Tından birisine Zehra ile Aygır Fatma- ları adeta haş döndürüyordu. Vakit 

( 1 ) Kısa ve kalın namlulu, ağzı geniş mekteydi. solınının ıkı ogluna da ( Consul) ün- yı da bir defa getirmiş , bu gelişlerinde biraz :geçti, gece uykularının e.n tath-
ve hafif bir tüfek. (Arkası var) vanını vermi,ştir · onlara parasız tarafından bir de mü - laştığı bu zamanda konwuların bir çO' 

, keHef loca açtırmıştı. İşte o gün Ha - ğu çoktan yatmışlardı . Aygır F atnıta 

Satış 
• 
ilanı 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Vakıf paralar idaresine birinci drecede ipotekli olup tamamına .. ye

minli üç ehli vukuf tarafından ( 491) lira kıymet takdir olunan . 
Balatta Hamami Muhittin İnahal lesinde Kilise sokağı~da eski: a I 

.yeni: 10 numaralı bir bap kagir hanenin tamamı açık arttırmaya 

konmuş olup ıartnamesinin 12/6/936 tarihinden itibaren dairemizde 
herkes tarafından görülebileceği gibi 22/6/936 tarihine müsadif Pa-

zartesi günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile 
satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiı 

beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak .. 
üzere 7 /7 /936 tarihine müaadif Salı günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında gayri menkul gene 
muhammen kıymetinin% 75 ini bulduğu takdirde en ıon arttırana iha

le edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun hükümlerine 
tevfikan salatı geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetinin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçeıini veya milli bir Bankanın 
teminat mektubunu hi.mil bulunmalan lazımdır. Müterakim vergiler 
ile vakıf icareıi, Taviz bedeli ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat 
rüsumu satıt bedelinden tenzil olu.nacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas 

kanununun (126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu 
gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alikadaranm ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve maıarife dair 

olan iddialarını, ilin tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildirmeleri, akıi halde hakları tapu ıicillerile sabit ol
madıkça salıf bedelinin paylaımas ından hariç kalacaklan cihetle 

alaka.daranın işbu maddenin mezkur fırkasına göre hareket etmeleri 
ve daha fazla malumat almak iıtiyenlerin 4-35-2664 dosya numarasile 
ınüracaatları ilin olunur. (2741) 

Bir Doktorun sanı, sahnede genç, güzel. alımlı, ça - da şimdi odasında yeni uykuya dal • 
GUnlük Sah lımlı bir aktrisle karşılıklı rol yaparken mıştı. Zehra ile Hasan hala bahçedeki 
Notlarından (*) gören Zehra birden şaşırmış, biraz kı- üzüm çardağının altında ve bir küçük 
------------·---ı zarmış, sonra anasının kulağına: fenerin kör ışığında bir ik1 ay sonrll 

El ve agak parmak 
Uclatında ·uyuşma v• 
Üşüme nasıl iyileşir? 
On sekiz yaşında bir genç kız. 
İki seneye yakın bir zaman yaz kıt 

parmak uçlarında ve ayaklarında so -
ğuk bir ıu cereyanl hissettiğini ve ba • 
zan bu parmakların sarararak acıdt -
ğını ve bissin zail olur gibi uyuştuğu

nu anlattı . 
İç Anadolu ve dağlık ıebfrlerinde bü -
yümüş, belli ba§lı mühim bir hastaltk 
geçirmemişti. 

Çarpıqtı. 

Ve zayıflama, 
lştihasızlık, 
Ve sinirlerinden fazla muztuipti. Boy• 

nundaki ııuddei derekiyede bariz hir 
büyüme mevcuttu. Buradaki ifrazatın 
kana karışmasından ileri gelen nakıs 

şekildeki ifrazat hastalığı için. 
Taze iyod ve ıut... verdim. Deniz 
banyolan yaptı. Kalsiyom aerom
ları tatbik edildi. Tazelenen ve kuvvet• 
lenen kam temiz ve ıa~lamlapnca say
dıit şikayetleri de geçti ve iyileıti. 
( • ) Bu notlan k.,.ip aaldaJIDIS, ya• 
but bir albüme yaplfhnp kollelui,.on 
)'apmlL Sakmb ....,.nmı.da bu notlar 
bir doktor _.ı,J imdaclınıza yetifebillr. 

- İ~te dem~ti, anne, ummadığın taş kuracakları yeni hayatı konuşuyortat~ 
baş yarar! diye buna derler. Korkarım dt. • 
ki Hasanı, bu oyuncu kızlardan birisi (Arkası var) ;::ti 

1 iatenbul Beledly••I llAnları 1 
-----~~ Senelik Muvakkat 

Muhammen T eminatz 

Zeyrekte Demir han mahallesinde Mehmet Pata 
sokağında 18 No.lı Soğuk kuyu medresesi 

Eminönünde R~adiye mahallesinde esiri kantar ku
lübeıi 

Akaarayda Hüseyin ağa mahallesinde Kırık tulum
ba sokağında 11 No.lı Darülhadia bosnavi medresesi 

Çenberlitafla Divanı ali mahallesinde Yeniçeriler 
sokağında Merzifoni kara Muıtaf a pata medresesi 

Süleymaniyede hoca Hamza mahallesinde kepenek
çi Sinan sokağında 5 No.la Siyavu~ paşa medresesi 

Fatihte Ebülfadıl mahalesinde Nitanca sokağın • 
da 50 No.lı küçük medrese 

kirası 

348 

330 

84 

300 

360 

96 

26,10 

24,75 

6,30 

22,50 

27 

7,20 

Köprünün Galata mahallesinde Rıhtım tarafı so -
kağmdaki ~ 840 63 

Yukarda ıemti bir senelik muhammen kirasile teminatı yazılı olan r.18 • 

haller - 937 veya 938 - 939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek ii• 
zere ayn ayn açık arhnnaya konulmu,tur. Şartnameleri levazım müdürHi : 
ğünde görülür. Artırmaya girmek isteyenler hizalarında gösterilen muvalc, 
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 29/Mayıı/936 Cuma günü sta 
at 15 de daimi encümende bulunmahdtr. (1) (2630) 
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ayak bastığı 1ıilitJ.?ve~2 r Hikllge 1 Ehvenişer -] Atatüı,kün 

dün •• gun, 
Samsuna ilk 
bütün yurtta kutlulandı Selam vermek için niçin L 1 

k k ? Cavidan, şoförlük ehliyetnamesi aldığı 

Dünkü futbol maçından bir İnbba 

(Baftarafı 1 inci sayfada) 

Sehrimizde . 
Atatürkün Samsuna ayak bastığı ve 

tnilli hareketin başladığı ilk günün yıldö· 
nümü olmaeı dolayısiyle dün üniversitede 
Lir meıasim yapılmıştır. Merasim çok he· 

YccanJı olmu~tur. 
Karadeniz havalisinden yetişenler ce· 

ıniyeti tarafından tertip edilen bu merasi· 
nıe binlerce yüksek mektep talebesi işti· 
rak etmi~lerdir. 

Meraeime aaat 17 de gençlik ve inkılap 
"Yecize)eriyle süslenen üniversite konferans 
•~lonunda hep bir ağızdan söylenen İstik· 
lll marşıyla baılanmış, bilahare profesör 
Mahmut faat Bozkurt tarafından bir hita· 
he irad edilmiştir. 

Mahmut Eııat Bozkurt konferansında 
Mondros mütarekelerinden başlayarak 1 7 
•ene evvel Atatürkün Samsuna ayak bas
tı§ı J 9 mayıs günü ve milli hareketlerin 
naınl başladığını, düşman kuvvetlerini yurt 
d~ına na&ıl atıldığını çok güzel ve heye• 
«ıanlı bir şekilde anlatmış, sözlerini .şu şe

ki1de bitirmiştir: 
- ı•Atatürk sağ, Türk miHeti ayakta .. 

dünyada hiç kimııeclen korkmuyoruz!.» 
Bundan sonra üniversite Hukuk fakül

tuj profesörlerinden Ali f uat kürsüye gef· 

lnif ve hukuki bakımdan bugünkü güm.in 
tarihçesini anlatmıştır. 

Bundan sonra da Karadenizliler cemi
Jetinden bir talebenin söyle"iyle ınerasi· 

ille nihayet verilmi~tir. 
Karadenizliler cemiyeti aynca gece 

Park otelde güzel bir eğlenti tertip etnıiştir. 

idman senlikleri 
• 

Dokuzuncu idman şenlikleri dün bin iki 
JUa dokıan lıız, bin yedi yüz on erkek ta· 
lehenin iştiıakiy)e Taksim etadyomunda 
)•pılmıştır. 

Şenliklere başlanmadan evvel spor mm· 
t.kaa1 ve mektepliler namına Taksim abi
deııine meıasimle çelenk konulmuştur. 
Bundan sonra stadyom.a gidrlmi~tir. Stad· 
)onıda halk daha sabahın saat sekizinden 
itibaren tribünleri işgal etmeğe başlamış 
,.e dokuz buçukta kalabalık son haddini 
),ulrnu tur. 

Kız ve erkek talebenin yaptığı büyük 
hir lfeçit resminden ve hep bir ağızdan 
ıöylcnen İatiklil marşından sonra şenliklere 
haşlanmıştır. 

Bu ııdeıki ,enliklerde mektep tasnifi 
Y•pılmamı91 bütün kızlara siyah külot ve 
beyaz gömlek erkeklere de armasız, 
iıaretsiz okrak • yeknasak beyaz üniforma 
l'İyditilmi~tir. 

hk hareketleri kızlar mua1lim Mübec• 
celin ida.resi alunda yapmışlar ve alkışlan· 
hl~lardır. Bir çeyrek kadar süren bu hare
lıetlerden sonra. erkekler ııahaya gelmiş
ler Ye muallim Recainin nezareti altında 
hareketler yapmı,Jardtr. Bundan sonra 

tenliie nihayet verilmiştir. 
Dokuzuncu idman şenlikleri saat on i

kiye doiıu bitmiştir. Bir taraftan havanın 
~ . 

zgarh ve stadyomun tozlu oluşu ve c:lı-
. ieı taraftan yapılan hazırlıkların azlığı yü
::riinden şenlikler muı;affakiyetli olmamı~· 
tır. Bazı hareketlerde ahenksizlik göze 
Çarpmıştır. 

Netice itibariyle idman ~enliklerinden 
lıeldenen netice alınamamıştır. 

~taktı Şampiyonlarına Mükafat 
Jstanbul mıntakası şampiyonlanna ge· 

~el\ ııenelere ait mükafat tevzii merasimi 
dün T k. d d 1 a sım sta yomun a yapı mı~tır. 

Atatürk spoı günü münasebetiyle stad· 
)'oınu dolduran binlerce seyirci önünde ya· 

Cumhuriyet abidesine konan çelenk 

Fethi Başarandan sonra Türk Spor Ku
rumu umumi katibi Nizamettin de uzun 

bir nutuk söylemiş, ve ezcümle: 
<cSpor eğlence ve süs deiiJ, ödev ve 

mes"uliyettir ... Cumhuriyeti hize emanet e· 
den Atatürke cevap vermek i9in buraya 
toplandık. Kime söz verdiğimizi biliyoruz: 

Dünyanın en büyük adamına ... » demiı, 

alkı~lanmıştır. 
Bu merasimden sonra mıntaka re11ı 

Fethi Başaran tarafından atlet, clenizci, 
bısikletçi ve futbolculara muhtelif madal
yeler ve kupalar verilmiştir. 

Basiklet Miisabakuı 
Dün Mecidiye köyü ile fıtinyc Bendle· 

rine gidiı. ııeliş 60 kilometrelik bir hısiklet 
müsabakaeı yapılmıştır. 

Müsabaka heyecanlı olmuı. birineiliii 
Süleymaniyeden Abdullall, ikiııciliii Gala
tasaraydan Mcmif, üçüneülüiü F eneryıl· 
mazdan Anastas, dördüncülüiü de Süley 
maniyeden Hulusi, kazanmışlardır. Kaza
nanlara merasimle madalyeleı verilmiştir. 

B Takımları MaçH Fenerbahçe 1 • 
Galatasaray O 

19 3 4 • 19 3 5 B takımları ıampiyonluk 
maçı için tekrar karşılaşmalan zaruri olan 
Galatasaray, F enerbahçe B takımları dün 
Taksim stadyomunda mühim bir maç yap• 

tılar. 
Her iki klüp muhtelif tarihlerde birinci 

takımda oynamış oyunculardan bir takım 
yaparak sahaya çıktıklan için maç baştan 
sona kadar heyecanlı ve o nisbette de zevk-

li olmuştur. 
İlk devre iki taraf bütün gayretine rağ-

men bir tek sayı yapamamış, oyun sıfıra 
sıfır bitmiştir. İkinci devre Galatasaray ta· 
kımı oyuncuları yerlerini değiştirmiş, bu 
değişiklik oyun üzerinde büyük tesir yap-

mı,tır. 

Rüzgar altında olmaaına rağmen ta-
mamiyle hakim bir oyun gösteren Galata· 
ıaray adeta tek kale oynQıdığı bir sırada, 
müdafaasını lüzumundan fazla boş bırak
ması yüzünden bir sayı yemiş ve oyunda
ki büyük ve bütün hakimiyetine rağmen 
sahayı 1 - O mağlup terketmittir. 

Galatasaray: Sacit, Suphi, Bekir, Fa
hir, Hicri, Fethi, Mustafa, Eşfak, Salahad

din, Haşim, Bülend. 
f enerbahçe: Hüsameddin, Fazıl. Se· 

dat, Ahmet, Angelidis, Enis, Fikret, Semih, 

Şeref, Lfitfi, Şevki. 
Lutfi, Şevki. 

l\1açı Beykozdan Şazi idare etti. 
Deniz Y arıtları Pı1an 'L • .l k · · F th" ou meuısımae mınta a reısı e ı 

Basa~ k ı · A " k ' ıan · ıı>a bir nutuk söv l"mış, • ta tur 
•Por gününün her ıoene daha büyük mik-
;-aııta k ti 1 ~ k d . . u n aıHlcoı;ım ay etmıştır. 

Atatürkün Anadoluya ayak bastığı gü~ 
nü tes"it maksadiyle İstanbu1 Denizcilik 

Hey'eti tarafından tertip edilen büyük .k.ü· 

şap a ÇI arırız gün bütün aile11i efradı bayram ettiler. An-
- Paranın fazlası zaten bize batar! de• 

di. 

Eskiden esirler, sahiplerine tamami
le tabi olduklarını anlatmak için so -
yunurlar ve sahiplerinin huzuruna bu 
~ekilde çıkarak tam sadakat ve mer -
butiyetlerini göstezirlerdi. 

Asuriler, e1lerine düşen C:irlere bu 
muameleyi tatbik ederlerdi. Çıpleıklık, 
onların hürriyetlerine sahip olmadık • 
larını, ha,şkalarına boyun eğdiklerini 
ifade ederdi. 

Gayri medeni milletler arasmda 

tam ve ya yarı çıplaklık bu manayı ta
zammun etmekte devam ediyor. 

T ahiti halkı, hükümdarlarının kar
~ısına yarı çıplak çıkarak hürmet ve 
itaatlerini gösetirirler. 

Asyalıların arasında hürmet alamet· 
lerinden biri de çıplak ayakla gez
mektir. Japonlar, birisini hürmetle se
lamlamak istediler mi, ayaklc.rından 
terliklerini çıkarırlar. Iranda da hü
kümdarların huzuruna çıplak ayakla 
çıkılırdı. Daha başka yerlerde omuzla
rı açmak, ~apka çıkarmak gibi lıürmet 
alametidir. 

Şövalyelik devrinde şövalyeler dost 
meclisine girdikleri zaman, miğferle~ 
rini çıkarırlardı. 

Şapka çıkarmak, miğfer çıkarma ~ 
dan kalmıştır. Ve ~apka çıkarmanın 
menşei en eski hürmet alameti olan 
çıplaklığın bugüne kalan izidir. 
---·····-···· ... ···-·-----· ... --........... __ __ 

Dürbünlü şemsiyeler 

Kadınların yolda giderken uzak m.e.
safelerde vuku bulan hadiseleri rahat 
rahat tamaşa etmeleri ıçm şemsiye 
saplarına küçük birer dürbiin konmak
tadır. Dürbün, şemsiyenin sapına yer.
lestirilmis olduğu için rahat rahat ta -. . 
şmmaktadır. 
- 1 ............ ..........,., ______ _ 

rek yanşları dün Bebekte yapılmıştır. Ne

ticeler şunlardır: 
BiT çifte klaAik tekne yarı~nda: Gala

tasaray birinci, f enerbahçe ikinci olmuş

tur. 

Jki çifte klasik teknede: Beykoz birin· 
ci, Güneş ikinci, gelmiştir, 

İki çifteler yarışında: Beykoz birinci, 
Galatasaray ikinci olmu§tur. 

Günün en mühim yaıış1 dörtlük kluik 

tekne yarışı idi. 
Büyük bir çekişmeden sonra Galatasa-

ray birinci, Beykoz ikinci gelmi§tir. 
Üsküdar Spor • Turan Spor Maçı 
Evvelki gün Üsküdarda Sclimiyede 

Turan Sporla Üsküdar Spor arasında çok 
heyecanlı bir maç yapılmış, Üeküdaı Spor 
güzel bir oyun çıkararak maçı 6 - 1 ka-

zanmı~tır. 

Halkevi Maçlan 

Eminönü Halkevi Spor klübü tarafın

dan tertip edilen 19 mayıs Spor Bayramı 
maçları dün Kara.gümrük sahasında yapıl
mış, Sokoni • Fethiye maçı 3 - 2 Fethiye

nin galebesiyle bitmİ§tir. 

nesi, babası, uzak, yakın bütün akrabaları 
kendisini hararetle kutluluyorlardı. Nasıl 

sevinmeııinler ki, Cavidanm ta küçükli.i • 
ifündenberi muvaffak olabildiği yegane im
tihan bu olmuştu. Yalnız kocası memnun 
değildi. Her hususta karısına fazla mer • 
but olmakla beraber.. Ne yapalım, Buı • 
hanın da antifeministliği tutmuştu bu işte. 

Cavidan: 
- Pazara hepinizi Büyükdereye yeni 

arabamla ge:.rmeğe götüreceğim, dedi. 
Odadakiler memnuniyetle birbirlerine 

bakıştılar. Çok eski aile dostları Habip E
fendi: 

- Ah 1 diye içini çekti. Yirmi yaş genç 
olmalı imiş .. Seni hiç yalnız bırakmazdım. 

Blirhan, yan yan Cavidana sitemle hak-
li. Faydasız. Maslak facialarını saydı, dök
tü; çaresiz. On beş yaşındaki kayınbira • 
der bey de ablasına, eeçen hafta Muall.t.
nın nişanlısile saatte yüz yirmi kilometre 
yaptıklarını söyleyince Cavidan mağrur, 

cevap verdi: 

- Biz tecriibelerde düz yolda yüz otuz 

yaptık. 

«Yüz otuz ... Yüz otuz ... )) diye ağı.dar 

hayretle açılıp kapandı. 
Bütün hafta bu pazar gezmesi mevzuu

nu konuşmakla geçti. Her akşam, Bürhan, 
gazetelerin poli~ habetleri sütununda bir o
tomobil kazası tafsilab bulup inadına yük
sek sesle okuyordu. 

Bu gibi haberler ortalığa biraz endişe 
havası yayıyorsa da tesiri çabuk kaybolu
yordu. ca,•idan omuzlarını kaldırıp indi • 

rerek: 

- işte! Usta olmıyan bir şoför daha .. 
deyip, bah~i değiştiriyordu. 

Çarpışma vak'alarına gelince: 
- Uğursuzluk! deyip geçiyordu. 
Bu cevaba da zaten akan ~ular bile du

rurdu. 

Bürhanın aklına bir aralık yağmur dua.
ıına çıkmak bile geldi. Nilıayet «lahavle» 
diyerek mütevekkilane pazar sabahını bek

ledi 

Ofl.. Bu ne güzel sabahtı böyle .. Sene • 
nin en güzel yaz günü idi diyebilirim tize. 

Cözleri kamaştıran günün aydınlığı do • 
iuclan büyük bir projektör gibi doluyor • 
du innnm İçerisine. Sabahın aJtuı olmak
la beraber bülbül ve kırlangıçlann senfo
niei çoktan başlamı~tı. 

Habip Efendi, Cavidanın babasının es· 
ki Şam hııkasmı aıkasına geçirmiı, aya • 
iında. şıp şıp terlikler, sofadan Bürhana 
ıe.leniyor: 

- Miriml Hani yağmur? 

iki saat sonra hepıi hazırlanmtt bahçe 
kapııınm önünde, Cavidanın garajdan av
detini bekliyor1ardı. Habip Efendi Bürha
nın kulağına eğildi, kıı kıs gülüyordu: 

- Helallaşalım 1 dedi. 

Direksiyona tabiatile Cavidan geçli. 
Yanına Habip Efendi oturdu. (Burhan 

darııın ya). 

Arkaya anası 'Ve babası yerlqtiler. 
En serideki açılır kapanır mekana da 

Bay Bürhan ve bay kayınbirader iıtif olup 
kuruldular. 

Nefti bir T orpedo idi. Panl pan1dı. Ten. 
kit yollu mütaleaiar baıladı. Cavidanın an
neai: 

- Aman kızım 1 dedi. Bu kadar koca
mammı ne lüzum vardı~ Bize daha küçü
ğü de elverirdi. 

Babası: 

- Ne olacak! dedi. Kerime hanımda 
ötedenberi megalomani merakı meşhur • 
dur. 

Burhan da dayanamayıp: 

- H<:lydi ablacığım haydi 1 diyen i~an~t 
beklemeden Cavidan pedallara hızb baııtJ. 
uKütl>ı nefti Torpedo fırladı. Fakat gc ,. 

riye .. Yani hiç tahmin edilmiyen eihlti?. 
Büyük bir gürültü işitildi. İki saniyl! en c! 
oracıkta, kaldmm kenarında dikili duı an 
koca benzin dağıtma tulumbası hak ile ye1'• 
san olmuştu. 

- Ne olduk? diye avaz eden Habip Eaı 
fendiyc Cavidan: 

-- Soldaki mar.şa basacağıma sağd • 
kine basmısım.. diye İzahat verdi. Tek :ıt 
ediyorum!. Bu sefer dosdoğru harckl"t t,;• 

den otomobil o kadar süratle gidiyoıdu 
ki sormayın. Elli, altmış metrelik ilk hız.• 

da, gelip geçenler bu sergüzeştin öyle hıv 
fif, zarif bir kır gezintisi olmadığını çabı,ı. 

cak anlamışlardı. Cavidanın kendim~ ın.ıı&e 

sus ne acayip direksiyon kullanışı vardı .. 
Bir tümseği dolaşmayıp atladı. 
Bir bi~ikletliyi az kaldı deviriyordu. 
Bir sütçüyü duvara sıkıştırıp güğümleı ini 

devirtti. 

Bu gibi ufak r tefek ~eyler ... ilh ... 
Aldnnıayıp hiç bir ı!eye kuş gibi uçu • 

yordu ... 
Bir kamyonla çarpışma.sına ramak. kqjıo 

mıştı ki: • 
- iyi gidiyoruz ... değil mi? diye renaf 

tıapsarı olan Habip Efendiye başını çevi(• 
meden sordu. 

Zikzaklar tevali ettikçe, peder bey ı;ıô~t 

!erini kapıyor, valde hanım kalbini ı-h!4 

bastırıyor, Habip Efendi :salavat g<'tiri~ J'T• 

du. Yalnız birader bey memnundu. T .~ 
Burhan; 

- Dikkati Dikkat!. diye bağırırl.en, r4• 
lun kenarında giden zerzevat yüklü bir 1t~ 

lıya yüklendiler. 

Bütün yolun ortası, fasulya, kab, k, dq• 
mates, patates, salatalık doldu. za,·allı a.• 
dam yuvarlandığı hendekten mel(ıl ml" • 
lul sergi haline gelen mallarına bakıyc•r • 
du. 

Ki.içük beyin soğuk kahkahalarını e\' • 

vela babasının, sonra anneeinin ve ilk rl(• 

fa olarak eniştesinin tokatlan çabucak stı«• 
turdu. Cavidan: 

- Öderiz, ne yapalım. diyerek awl4t 

için direksiyonu kıvırdı. 
Bozulan asabı bir an evvel dinlendiw •t":i 

için vites açılmış eene uçmıya başladı).~ 
Yakın İstikbaldeki faciadan bihaber tin tCrı 
giden güzel bir köpeğin ikiye bölünmr: iff 
kazalar tamam oldu zannetmeyin. 

Şişli, son istasyonda vıra11 dönerl·en 
kar~ısında tramvayı gören Cavidan eli • 
reksiyonu bırakıp ellerile yüzünü kapa •' 
maz mı>.. Muhtemd facianın önüne V<'l

mek kaygusile Habip Efendi hemen b, cc• 
rebildiği kadar direksiyona yapışır, io.ıft 
etmek iııter. 

Çi fayda .. Güzelim nefti Torpedo, u • 
partıınaııın altındaki mahallebiı::i dükk.\ • 
nına cuııu huruşla dalar. Tabii ne cam k ... 

lır, ne çerçeve .. 
Üstündeki cam kırıklarını ayıklıyan c .. 

vidan, bir eli tavuk göğsü tabağınn, öbilı 

eli mahallebi tepsisine girmiş Habip E • 
fendiye: 

- 1lahi Habucuğuml dedi. Nr hece: • 
rikııizmişsin. Burnumuzdan geldi. Sonra 
boynunıı sarılarak ilave etti: 

- Kabahat r;ende de değil, maaınaf.h.,1 
(Elile arabanın at kasındaki pliika) ı İf~ " 

ıelle) baki.. Sonradan aklıma geldi ... 
Gözler merakla o tarafa döndü. Pl:ılİ• 

numarası 1 31 3. 

Habip Efendi kaybolan gözlüklerinJ 
yerlerde ararken yava~a: 

- Maazallah! dedi. Ya 1313 l 3 ol.ıy • 
mııı ı im bilir neler olacaktı. 

Muvakkar Ekrenı Talu 

Si~as Elektrik Birliği Başkanlığınd~n ~ 
Sıv:U ~lektrik Birliği ihtiyacı için köşebent U demiri perça1, 

mubtelıf cıvata, galvanizli ıaç vesaire 1 l/Mayıs/36 tarihinden itib; -
ren başlamak ve J/Haziran/1636 tarihine tesadüf eden pazartesi gür ti 
saat 14 de ihale edilmek üzere 20 gün müddetle açık eksiltme~ \j 
konmuştur. 

2 - İhale Sivas Elektrik Birliğinde ve birlik encümeni huzurunda 
icra kılınacaktır. 

3 .- Muha~en bedeli ~598.50 Liradır. Muvakkat teminat 0 ıı 7,:l 
hesabıyle 419 Lıra 89 kuru,tur. Bu teminat ihaleyi müteakıp 0 u 15 Ş'o 
iblağ edilecektir. 

4 - Teslim müddeti ihale gününü takip eden salı gününden baş• 
lamak üzere 2,5 aydır. -

5 - İhale edilmiş olan malzeme Sivas istasyonunda bilvezin tt ... 
ıellüm edilecektir. Bedeli malın tesellümünde bir defada verilmelc 
üzere peş~ndir. 

6 - ihaleye müteallik bilumum masraf müşteriye aittir. Faz! 1 
malumat almak isteyenler pazardan mada hergün Elektrik Birliğin• 
müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 
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RULMACA 

1 YUSUF iZZEDDİN 
Salih sözünü bitirince, Cemil 

kolundan tutarak çekti 
onu 1 Öldü mü, ö~dürüldü mü? 

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 
Yazan: Ziga Şakir 

- Salih!.. Sen, gelmiyeceksin l - 22 - ca rahatsız olduğu anlatılıyor. Hane· 
Dedi ... Salih, birdenbire yüzünü ek· O bu dütüncede iken, Betir Ağa da dan erkanından birinin gülünç vaziye-

titti. Çünkü, Nasır Mebhut°un kalesi· telişla gelmit: te düttüğünü görmek ve ititmek ia • 

Cemil, hit ümit etmediği bu davet 
Jiarşısında o kadar derin bir heyecan 
lıiaeetmifti ki, az kalsın eevincinden 
kendini kaybedecekti. Bu heyecan ve 
meserretten sesi titriye titriye derhal 
cevap verdi: 

ne gitmek, onu görmek, ve ondan bol - Ah, aslanım r.. Bize oldu olan • temem. Bunun bir icabına bekı1-... 
ihsan almak : Salihe pek cazip gelmiş· lar.. . Mel' un ittihatçıların yaptığın • Diye haber göndererek iki yiizlü ve 
ti. Adeta boynunu bükerek: Cevap Soldan aaia: dan haberiniz var mı) .. Meğerse sizi dessas bir rol oynamağa batl.m'f". 

- Büyük bir ferefle ..• Derhal ıizi 
J&kibe hazırım. 

Dedi. 

Meydana, bir takım kılıçlı, harbeli, 
mızraklı, adamlar çıkmışlardı. Bunlar, 
bir harp oyunu oynıyacaklardı. 

Herkes, meydana toplanmış ve bu 
oyuna dalmıştı ... Cemil, herkesin ve 
bilhassa Abdülbarinin bu dalgınlığın· 
Clan istifade ederek oturduğu yerden 
usullacık kaymış; ıüratli adımlarla ~ 
turduğu eve giderek kapısını sımsıkı 

kapamışt1. 

Kendini oradaki sedirin üstüne at • 
hlış tı . Başında tatlı sarhoşluğa benzi -
yen hafif bir dönme vardı. Gayesine 
yaklaşan bütün insanlar gibi dudak -
larmda ümitlerle dolu bir tebessümle, 
başını ellerinin içine almıf; derin bir 
~üşünceye dalmıştı. 

Bu düşünce ile, beş on dakika böy· 
lece dalgın kalmış ; sonra ayağa kal
~arak: 

vermitti: 1 - Bir nevi hırsız. 2 - Bir deniz ta· kalb hastalığını muayene ve tedavi et· Ertesi gün, Babıalide vükell mecliıi 
- Niçin, ya seydi).. biri. 3 - Me,hur bir İtalyan ressamı, ka- tireceğiz diye Viyanaya götürmütler .. toplanmıştı. Mecliste resmi İf)er aö • 
- Çünkü ben, sana batka bir vazi· dınlar ellerine vururlardı . .f - Sonuna bir Halbuki oradaki doktorlardan; (pede· rüldükten sonra, söz Jaklakiyyata in _ 

fe vereceğim. F- ilavesiyle yerine konur, zaman. 5 - Çak rinden irsen cinnet intikal etmiftir. Ve tikal etmiş; 0 zaman İbrahim bey dün 
- Şu halde, emret yl seydi. manasına gelir, bavul. 6 - Yırtıcı bir kuş. ayni zamanda kanserlidir) diye rapor veJiaht'ın kendisini davet ettiiinclen 
_ Ben, Abdu'" lbarı· ı"le 'd "'· .1 - Kırmızı, ayağımızın altı. 8 - Mas· almışlar ... Vahdeddin Efendi ile de an· bahsederek aralarında -""n -11!!-'-rı· 

111 ecegım. d d t .. •· ·• h 9 A d "' · ı •-Y- .uruc 
Ve giderken de sana bu çantayı hıra • ar e a 1

' uçuncu ta 11
• - z egı' laşmışlar. Onun üzerine kendisini (ve· nakleylemiıfti . 

mekltip. 1 O - Geri, lahım. 11 - Üye, )' hd ') 1 T 1 be 
kacağım. Sen, beni burada bekliyecek- ... ıa 1 sanı yapmış ar. a at y, derhal mükabele ederek: aga. ,,. D .. 
sin. Eg"'er ben, bir hafta zarfında geri emıştı. - Haberim var. Sade ıizden ..w:.:ı., 

Yukarıdan a,aiıya: O 1 ah '-- ..._ .. 
dönmezsem, bu çantayı alacaksın. sman ı t tının genanna ayak ba .. önüne gelenden böyle bir leDet İatİ· 

1 - Çatlak, üstün. 2 - Yakınlık, tat· 1 b" hzad · • b • 1 h' Derhal San'aya gideceksin. Seyit lb - mıf o an ır 'e e ıçın u IÖz er, ıç yormuf. 
lı. 3 - Talaktan sonra koca tarafından 

rahim efendiye teslim edeceksı'n, 1 1 şüphe yok ki büyük bir felaketti. Diye cevap vermİftİ. veri en para, bir Y ilavesiyle ayak o ur. f 
- Müsterih ol, ya eeydi. Emrini ta· .f - Ayağa gelen sancı, rabıt edatı, top· Böyle olmakla beraber Yusuf z • Yusuf İzzeddin efendi, lbrahlm L.-

mamile ifa edeceğim... Fakat, orada rakta yetişir. 5 - Adalar denizinin yeni zeddin Efendi metanetini muhafaza et- yin getireceği teminatnameyi bekleye 
bir hafta niçin kalacaksın). Niçin geri ismi, atlı hücumlar. 6 - Dini bir tabir, mif; birdenbire bu mesele etrafında dursun, bu mesele, birdenbire ebem • 
dönmiyeceksin, ya seydi). bir çalgı. 7 _ Çoban paltosu, Arapların münakaşaya girişmemek için teenni miyet kesbetmit; mühim bir mtlzake

«haymı kelimesi. 9 - Bir adet. 1 O - Bir göstermifti. Yalnız, gayet dürüst ve reye zemin teşkil eylemitti. Blıdmıbiro 
Cemilin vücudu hafifçe titremişti: kadın ismi, nota. 1 ı - Meydan, üçüncü mert bir zat olduğunu itlttiii adliye ortaya bir sual atılmıştı. Şayet, ftliah. 
- Kim bilir, Salih)·· Olabilir ki.. şahıs, uzağı gösteririz. nazırı İbrahim Beyi bir bahane ile sa· tın bu evham ve sinirliliği bir (chmet) 

Nasır Mebhut, benden rok hoalanİr. D::-•...!• 1 b 1 ~ ,. ~Ü Bulmacanın Halli: raya getirterek böy e ir meee enin aa. devresine intikal ederse .• vo bu Mftede 
Belki beni yanından koyuvermek is • Soldan sağa: lı olup olmadığını sual etmifti. da zaten ihtiyar ve hasta olan pedi • 
temez. 1 - Harikulade. 2 - Karaman, ram. İbrahim Bey, bu sözlerin kat°iyyen tah vefat eylerse, saltanat m•bmma 

- Pek ala, ya seydi. O zaman bu 3 -Alam. 4 - Kebir, abone. 5 - Aidat. aslı olmadığını söylemİf ve müsterih kim getirilecek).,. 
çantayı götürür, İbrahim efendiye tes· 6 - Sıhhiye. 7 - Atkı, lif. 8 - Arpa, olması için veliahda teminat vermişti. Vahdeddin efendi mi? .• Aall .• _ 

- Evet ... Dört mektup yazmalı • lim eder: tekrar döner, seni~ yanına ilka. 9 - Ana, Saro. 10 - An, Meyil, Fakat veliahd, bu fifahi teminatı bir de E, şu halde) ..• Bu mesel• bir L--
yim. Biri, anneme .. ikincisi Seyit lb • }' · eh. 11 - Cin, tamah, aL h ka -. ~ 

ge ırım. Y--•---dan ·-•ıya•. ta riri vesi ya raptetmek ietemit: kere tazelenmiş, müzakere eCHlm·lf .. 
)'ahime .. üçüncüsü de Melihaya,. dör • B k b 1 1 uaarı ~ Ş hald B erdi b f 
Qüncüsü de .. zavallı Cenana .•• Fakat, Dedi... üyü ir aafvet e söy enen 1 - Kakım, o, aç. 2 Halı, Ani. 3 A· - u e... ana v 'iiniz u ve, ttihat • Terakki cemiyeti r6- .. 
.._ l .,. bu sözler, Cemilin kalbinde bir acı hu· rabistan. 4 _ Rami, ikl'am. ı:. _ in, ra- teminatı yazıp, mühürleyip bana ve • nın da gizlice fikirleri alındıktan eon· 
~im bilir Cenan ne o du) .• / 1 d D · d · · · · k k J • • • ' ' ,,, su e aetir i. erın erın ıçını çe ere : h" 't 6 K 'h ).!> 7 U d rır mısınızr ra; fU karar verilmişti.· Diye mırıldanmıştı. • ıp, 1 • - ay, 1 • aa a. - n, a ım . 
. • - Bakalım .. Allah, no aösterir.. 8 _Bay, irca. 9 -Ad, Otello. ı o_ Da, Demişti. - O zaman .. saltanat m•bmma, * D~e cevap verdi. iki. na. 11 _ Emme. ifakat. Mesele, mühimdi. Hükt\metin adli- beşinci sultan Muradın oğlu. SsM'wJ. 

Salih, dıfarıdan bağırıyordu. * --·-· -- - ye nazırı, arkadaşlarile istitare etme - din efendi getirilecek ••• 

BeY~Ya, seydil.. Yaaa seydi, Cemil Vkellvelelik~i~.ktefkYif'ar) asNında kMöydben 1 B A D T O 1 ~;,nO=~l~ç~!rı~::~~;ea:;~e~eremez· ıır ~=ı:!:n~:~m:!~ı:r~!n~ 
C ·ı b k d t y d ... uza aşan uçu a ı e, asır e • . . N ıl l f d" h ti ri' ~ .. . . emı , ça u ::wranmıf ı. az ıgı . ... .1 l' d B k ki - as o ur, e en ı azre e r .. c.-- gu ıçm, pek mahrem olan bu k... bit 

,)nektupları toplıyarak küçük boyun huötun kal~~ın• kd~grul 1 e~ ıy~r du. Ab U A f8m Program fendimize '8haan böyle bir eenet ver· kaç gün sonra derhal Vahdeddin1A' ku-
pntasına doldurmuştu. .. ~d~ •. yukse .

1 
a~dı~ ar uzerın I e, Hah· lsT ANBUL mek, salahiyetimin tamamile haricin· lağına gitmişti. 

Sonra, yatağının başucunu kaldır • d-~~bar~ ıle ~emı g~· ıyo~: ya; ı ~ • 18: Opera musikisi (plak), 19: Haber• dedir ••. Maamafih, müıtaade buyuru- Vahdeddin; bu mahrem brari J.a. 
lnlf·· Oradaki kısa ve gayet enli yüz)' fOr er,. ~ on ~~a ıp e ı~~r u. a;ır ler, 19, I 5: Hafif musiki n aigan musikisi nuz. Arkadaşlarla müzakere edeyim. her aldığı zaman, adeta tecennlba ede
f:>ir hançeri almış .. Arkasına, tam beli- Mebhut un ·ı· y~sı,hgeçı e~ yerber (pllk). 20: Halk dana havalan (plak). Eğer icap ederse, müşterek bir eenet cek hale gelmi.C&ti. •• Derhal Yaml iz. 

• kla hakkında Cemı e ıza at verıyor; u 20 30. St.'d L t l 21 30. So .1 b'l' . .-rr. 1 
~Un ortasına 88 mwtı, . , .. . , ' • u yo ors:es ra an, • ' n Vene ı ır. zeddın efendıyı unutmUfi m....Lna 

D '--- Sal'h" . havalıde yetışen mahsulun bereketını haberler D · i . . . . . 
aha sonra ııuapıyı açmıf, ı ı ıç• l l b" . . d · emıft . naıl olabılmek ıçın hemen yem bir plan 

. ) an ata an ata ıtaremıyor u. Saat 22 den sonra Anadolu ajansının Adi' ·ı ı· hd d . • . 
.-ı a mıştı. .. . • . ıye nazırı ı eve ıa aruın a ge- tertıp etmıftı. 

B 1 1 L t fkı gazetelere mahsus havadis servisi verile • Salih, sabırsızlanıyor: u yo cu Ug uzun surmemış ı. çen bu muhavere • daha adliye nazırı Her şeyden evvel adamlan Tamta • 
- Ya seydi.. Abdülbari gidiyor. tarafı yüksek granit kayalarından mü· cektir. Babıaliye gidip te diğer viikelayı gör· sile Selahaddin efendinin ııhhatini tet· 

Size de, bana da birer katır hazırlattı. rekkep dar bir ho .. ğazdan ge~ilir .. ~~ç~~· BOKREŞ meden evvel - Beşir Ağa tarafından kik ettirmitti. Otuz bet sene. Çnaiu 
(fahir Mebhut'un kalesine beraberce mez, Nasır Mebhutun kaleıı, gorunu· 18,15: Plak, 19,15: Muhtelif milletlerin Vahdeddin Efendiye bildirilmişti. sarayının kuytÜ köşelerinde malıbea 
lıideceğiz. Fakat acele gidelim. Bizi vermişti. prkılarından, 21,30: Beethovenin Kreu • Vahdeddin Efendi, İbrahim Beyden hayatı geçiren şehzade, harap bir hal. 
J:>ekliyorlar • Kale, yalçın kayalar üzerinde yük· zer sonatı, 22•05 : Şarkılar, 22,45.: Küçük daha çabuk davranmış: mutemedi ve de idi. Malul olduğu hastalıktan, sünün 

D. d l' t k h beti' b' k t 1 yuv radyo orkestrası, 24: Gece ltonaerı. ak 1 .. . . la R f'k D-ı d "' b' . d .. 1 . 'd' kti. ıyor u. se ıyor: ıp ı ey ı ır ara a- ı m\l§avırı o n e ı __,7, ogruca ırın e gur eyıp gı ıverece 
Cemil, Salihi dinliyor. Onun gös • sına benziyordu... Asırlardanbcri o BUDAPF.ŞTE Talat Beye yollamış: Hiç fÜphesiz ki bu müjde. en&. bir 

ferdiği tel~ ve heyecanın sükun bul • ce!im kayaları oya oya akan genWçe 19, l 5: Piyano refakatile keman kon • - Veliahd Yusuf lzzeddin Efen • şeydi. Fakat ittihatçılar).. Acaba on • 
ınasını bekliyordu . bir ırmak, azametle yükselen kalenin seri, 20,20: Plak, 21 .20: Berlin filarmo • dinin sarayında bazı müeasif vak'alar lar, fikirlerinde israr ederek be,ka bit 

Salih sözünü bitirdiği zaman Cemil etrafında, geçilmez bir hendek teşkil nisi (Dohnanyi'nin idaresinde {Bach, Doh- cereyanını mevsukan haber alıyorum. şehzadeyi.. meslea, pek beiendikJerl 
onu kolundan tutaı-ak odanın köşesine ediyordu. ~ nanyi, Vagner, Becthoven). 23•10: Çin • Buna son derece mütecasir oluyorum ... ve takdir ettikleri. Abdülhamidin en 
cekti. Kulağına eğilerek: (Arkası var) gene musikisi, 24• 1°= Caz. Efendi, önüne gelene müracaat ediyor: büyük şehzadesi • Selim efendiJi tat.. 
- MOSKOVA benim veliaht olduğuma bir eenet ver: ta geçirivermezler mi idi? .. 

A k Y .. k k z· t Ensti·ıu··su·· D ara U Se traa 18,0: Dinleyicilerin btediklerine cöre, diyormuş... Bundan, efendinin fazla- (Ark .. wr) 

Rektörlüğünden: 
Haziran 936 iptidasmdan Mayu 937 sonuna kadar bir sene mGd· 

detle Ankara Yliksek Ziraat Enatitüsiiniln 5»-580 talebe ile 1~140 
mlbtahdemininin sabah, 6ğle ve akşam yemekleri kapalı zarf uauliyle 
eksiltmeye konulmuttur. Bir Huiran 936 tarihine rastlayan Pazarteai 
pnü saat 1 S de ihalesi icra edilecektir. Fazla izahat ve parasız pıt• 
namHini almak isteyenlerin Yüksek Enstitü idare Müdürlilğibıe ve 
taliplerin ikind zarfa koyacaldan 10042 liralık Banka mektubu veya 
veme makbuzlariyle tekliflerinin ihaleden bir saat evveline kadar 
Komiayon Reialiğine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda hazır 
bulunmalan gerekliği ilin olununr. "1045,, "2611,, 

İstanbul G.leri satış 

lüğünden: 
M. K. N. ACIRLICl 
4257/ 
3748 
3850 

542 
4 62 
4263/ 

5. K. 250 
3.230 
4,850 
3.500 
1.950 
1.400 

DECEERI 

378 L.K.A 
232.56 
349.20 
25l,OO 
140.40 
100,80 

İşleri Müdür-

~y ANIN CiNSi 
pek mensucat Sadakor. 

" " ,, harç. 
Yaka kürklü manto. 
ipek mensucat. 

" " 
Yukarıda yazıh etYa 25/5/936 G. saat 14 de Satıt müdürlüğünde iha

leleri yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatll'8rak 
makbuz ve sair evmkile muayyen ıaatte Müdürlüie aelmeleri ilin olu • 
mır. (2737) 

20: Konser, 22: Yabanca..dillerle neıriyat. 

PRAG 
17, I O: Çocuk korosu, 17,55: Çocuk ti· 

yatrosu, 20,30: Halk konseri, 21,30: ccMa
yıs Böceğin adlı piyes, 2 3, 30: Plak. 

MONtH 
19: Eilenceli musiki, 20: Küryoziteuer, 

21 : Haberler, 21, 15: Ulusal neıriyat, 

2 1, 4 5 : Strausa operetlerinden, 2 3: Haber• 
ler, 2 3, 30: Orkestra refakatile keman kon· 
seri, 2 3, 5 O: Gece musikisi. 

V1YANA 

20,30: Johanın Vilbelm Canglberger'in 
60 ıncı doğum yıla dönümü münaaebetile 
konser, 22: Büyük musiki salonundan na
kil, 23,10: Caz, 24,05: Hafif musiki, 1: 
Viyana musikisi. 

VARŞOVA. 

18,20: Keman konseri - muhtelif, 21: 
Hafif musiki, 22: Şopenin eıerlerinden 

konser, 22,55: Şarkılar, 23,45: Dana mu· 
sik isi. 

• • ......._.. ............ ~4:- Al I'• 

Kayıp: 1335-1336 ders senesinde Ka
ra Osman mektebinden ali derecede altı 

senelik aldığım şahadstnamey; kaybet • 
tim. Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 

Adapazarı Gedik oğlu mahallesinden 
Mehmet Hilmi oğlu Ahmet 

TÜRKiYE ZİRAAT 
Bankası İstanbul Şubesi 
DIREKTÖRLOGONDEN: 

Bankamıza birinci derece ipotek ve tamamına 8 bin lira kıymet taWr o
lunan Beyoilunda F eriktiy mabaUeliracle Eaki bahçe, yeni izzet .,..a .-. • 
imda eaki 5, yeni 67 No.lu apartmanın tamamı 1697 No.lu kanun...._ 
lerine tevfikan açık arttuma ıuretile aatılmuı kanrgir olduğundan, maldir 
apartmuı bir buçuk ay miidcletle aatılıja çıkanlmlf ve prbıamelİ 8/5/936 
tarihinden itibaren Banlra holünde berkesin ıörebileceği mahalle ..... it. 
Mmayecleye iftirak edeceklerin muhammen kıymetinin yüzde yecl buruk 
niabetinde pey akçesini müatahaiben 23/6/936 tarihine müaadif Sala sünü 
aaat 4 de kadar Bankada mütetelddl Satif Komisyonuna müracaat etmeleri 
ilin olunur. (2458) 

--------------~~--------------~--------~~------~---. 
lstanbul Gümrükleri Sabş işleri Müdürlüğünden: 

4659 kilo pamuk memucat, 9170 K. Makine aksamı, 8700 ce9iz kü 
tüğü, 2286 K. Ağaç kundura çiviıi, 2957 K. Kına, 1992 K. Kölme as
keri kundura, 1174 K. Demir ve pirinç karyola, 1181 K. kendir halat, 
2110 K. Boya, 13329 K. Yer için muıamba, 7788 K. Cam eıya, 307 K. 
yün menıucat, 173 K. Tarçın karanfil, 437 K. Kağıt, 687 K. Hırdavat 
eıya aatıf ilanları Cumhuriyet gazetesinin 15/5/936 G. ve 4310 S. 
nüıbaıındadır. Ayni aünde küçük satıılarda bulunduiu ilin olunur. 

tc2883» 
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[ Emlik ve Eytam Banka•ı lllnlan J 
Kiralık Voliler ve Emlik 

ESAS 
NO.SJ 

143 
:202 

522 
c. 12 

MEVKll VE NEV'i DEPOZiTO 

•&JDkada'da Meyandroa Volisi. 
Galata'da Bereket ude mahall.mde Kule 
dibinde Hane ve arsa. 71 • 
Burpz Adasında Petriç namı diğer Dam 
Volilli. ~,, 
Heybeli Ada'da l.tavro Voliai. 70 ,, 
Şehzadebqmda Feyziye mahallesinde K~ 
paşa sokağında eski 10 mükerrer yem 28 

100 lira 

N b 45 ,, 
e. eY. dd tJ k" 

Mnkileri yakanda yazıh yerler hir yeya iç sene mii e e ı-
ralQanak iizere açık artbrmaya konulmuftur., . 

Taliplerin 27 Mava 1938 Çarpmba ,enı aut onda Şubemıze 
ID6 J - lıtanbul yedinci K:ra memurluiundan: 

racaatlan. (348) Unkapanında Papuoila Muatafa Çe • * * •• lebi mahallesinde Cami •okaiında aki 8, 

KOŞK 
yeni 16 No. Ju hanede mukim iken elynm 

SATILIK . ,ikametrlhı meçhul Kisork km Mariçaıya. 
Fatma ve Ş.hver •e Hacer ve Ihsan Ne-

EsAS NUMARASı MEVKii VE NEV'i DEPOZiTO ,•İminin latanbul Aaliye dördüncü hukuk 
Lira .mahkemesinden 2367 No. lu kanuna tev: 

---~~':":'!"-~~~:'::'"'::i:i::' ---- fikan l.ıf/61 935 tarih ve 131 numaraaile 
Biiyiikadada Nizam'da Nizam cadde- 5000 istihsal eylediii ilim ile uhdei ta..ırufunuz-
.tincle 19, 19/ 1 numaralı klflİr odunluk ,da bulunan Unkapanında Papaaoilu M .... 

Ye köm6rl6k, ıerleri, kuyuyu, 23595 taf a Çelebi mahallesinde Cami •okaimda 
• k k . emki 8, yeni 16 No. lu hanenin mebni ba-

-

Sayla 11 

Satış ilanı 
lstanbul Dördüncü icra Memur} uğun dan: 
Vuıf paralar idaresine birinci drecede ipotekli olup tamamına ye

minli üç ehli vukuf tarafından (2832) lira kıymet takdir olunan Be
tiktafta Sinanpaf&Jİ Atik mahalleainde Deiirmen aokaiında 2, 4, 6, 8 

numaralı üç dükkinı bulunan kagir hanenin tamamı açık arttırmaya 
•onmaı olup tartnamesinin 12/6/936 tarihinden itibaren • dairemizde 
herlıea tarafmdan ıörülebileceği ıibi 22/6/936 tarihine müsadif Pa• 
zarteli ıünü saat 14 den 18 Ja kadar dairemizde aç .. artbrma iltl 
satılacaktır. 't\rttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmif 
betini bulmadığı takdirde en ıon a rthranın taahhüdü baki kalmali 
üzere 7/7/936 tarihine miiladif Sab ıünü saat 14 elen 16 ya kadar 
dairemizde yapılacak olan ikinci a rttmnaıında pyri menkul ıene 

muhammen kıymetinin 'lo 75 ini bu lduiu takdirde en son arttırana iha• 
le eclilecek ve bulmadıia takdirde 2280 numaralı kanun laükümleri• 
tnfilraa sahtı ıeri bırakılacakbr. Taliplerin muhammen kıymetinili 
Jibde yetli buçuia niebetinde pey akçesini •eya milli bir Bankanıll 
teminat meldubunu himil hulunmalan lizımdır. Müterakim verıile' 
ile •akıf icaresi, Tam bedeli Ye Belediye1e ait tenYirat 'Ye tanzifat 
rüıumu satıt bedelinden tensil olunacaktar. 2004 numaralı icra ve iflh 
kanununun (126) ncı maddesinin dördüncü fıbaıma tevfikan b~ 
ıa:rri menkul üzerinde ipotekli alacakblar ile diier aWmclaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve husuıile faiz Ye muarife dair 
olan iddialarını, ilin tarihinden itibaren (20) yirmi ıün içinde evraki 
müahitelerile bildirmeleri, akıi halde hakları tapu ıicillerile sabit ol:
machlıça sabf bedelinin paylaımaa ından hariç kalacakları ciheti• 
alikadaranın ifbu maddenin mezkur f1rkuma ıöre hareket etmeleri 
'Ye daha fazla mallmat almak iatiyenlerin 4-35-2675 clotJ'& numaruile 

4 

müracaatları ilin olunur. metro murabbaı araziyi muhtevi Öf • • Junduiu ananın Kisork uhdainde bulu • 

~~~~~~~~~ffk~~~~~~f~~~~~~~·-------------------------~~ llrbhlaak bere arttırmaya konulmUfbar. lhaleai 29 Mayu l935 tarihine rile birer sehim olarak namlann• kaydinin 
lee.d8f eden Cuma pi ... t onda Şubemizde ya~~· l.tek• taıhihi hakkındaki ilim mevkü icraya n. 
illerin Şal>emize mlracaatle tafsilit ye bir lira mukabilinde birer prt• zedilereı'k 9 36 1 3.ıf.ıf numarayı teıkil •• 
laaınede yazılı hiiktımler dairesinde teklif mektuplarım o g6n uat ona .tarafınıza berayi tebliğ tastir kılınan K:" 
L_ .a__ (.i52) emri ikametgihınızın meçhul olması baae· 
.. -.r Şubemize •ermeleri. b l bl ...._ i e te iğ edilememit ve icra emrinin 20 

...... .._._. ______ ~-------------------------------------

gün müddetle ilinen tebliiine karar Yeril
miş olduğundan bu müddet zarfında hük
mü bilriza infaz etmediğiniz veya icranın 

tehirine bir karar 1retinnediiiniz takdirde 
I bermucibi hükmü ilim mezk4r hiuenin 

Satış ı lanı mahkumu lehüma Fatma, Ş.hver, Hacer 
ve Ihsan Neaimi namına kayıtlannın tashihi 

. lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: zımnında muktazi muamelei kanuniyeye 

Tllrk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

•· llCI Kefld• 11 Haziran 838 dadır. 

Buyuk ikr•iye: 30. 000 Lirad1r. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) linbk Wr •lkifat vardır ... 
Vakıf paralar idareıine birinci drecede ipotekli olup tamamma ye- devam edileceği mal6munuz obnak ve icra 

llllııdi üç ehli YUlmf tarafından (1881) lira kıymet takdir olunan Bey- ~:i otı:~ı~!~ ma~;;;;;~ kaim olmak üzere sı·nop Cumhun·yet Mu·· ddeı·umumili-
...__ Kamer Hatun mahalleıinde Kamavola sokaiında eski: 18, 

~: 33 aumaralı bir .. P k&sir hanenin ta•••• açık arttmDay• 61-• Dr. IHSAN SAMI ' ğinden • 
~ olup prtnamesinia 12/8/936 tarihinden itibaren dairemizde A J J • 
~ tarafmclan ıörülebileceii ıibi 22/6/WMJ tarihine mlsadif Pa- B K TER YOL O J Sinop Genel Cezaevindeld mahk6m ve mevkuflara 1/6/936 güniin-._...1. -n-..u. aaat 

14 
den 

16 
•a kadar dairemizde açık arttırma ile LA 8 O R A T U A R 1 den l /6/937 ,Ontlae kadar bir yıl içinde verilecek ekmek 20/5/938 

•-• J d . Umumi kan talılilitı, fn•ıi •oktai giinllnden itibaren On bet ,en miiddetle ve kapalı zarf uauliyle ek-
~calrbr. Arttmaa bedeli muha,mmen kıymetinin yüz •• yetmıt aaunııd•• ( v._.. Ye Kah teaınil- ailtmeye rıkanlm• ... r. 

taahhüdü bakı kalmak leri) kan lriireywatl •pi-. Tifo n y "To.a 

bulmadıjı takdirde en son arttaranm .. ıtuıa lautalıldarı te~i8i, idru, ltal1 am, 1 - Verilecek ekmek, 650 randmanlı Samaun birbllf anundan ya• 
..... 7 /7 /936 tarihine müsadif Sab pnü ... t 14 den 16 ya kadar :~opt9h..~ :;,,ar• i!t.!!~: ıc:= pılacak ve beher ekmek 960 gram olarak pifirilecektir. 
---iade Japalacak olan ikinci a'rttarmaamcla p.,ri menkul ı~ne üre, teker, Klorür, Kolluteri• aıiktarlan· 2 - Ekmekler, CaaeYi Direkt6rlüjiiniin göatereceji Ubum üzerine 
~ kaymetİDİD % 75 ini bulduiu takdirde en son arttıran• ıha- ••• tayiai. yemüye 700 ili 1000 adet arasında hergiln nihayet uat On dörde 
ı. edilecek •• bulmadıiı takdirde 2280 numaralı kanun hükümle~i~e ~· Oivanyolu: No. 113, Tel: 20981 kadar Cezaevine temm eclilecektir. 

~ aah•ı ıeri bırakılacakbr. Talipler.in muha.m .. men. kıymetmın ahk\3 - latekliler, muhammen bedelin yüzde yedibuçujıı olan 2628 
,,._...ıı •-s il b 9 --'- BÜYÜKADADA KIRALIK akk ek •-...Jetli bnrubı niıbetinde pey akçeainı ve1a mı 1 ır .DIUl&an. ın lir temi.nah mn ate Yerec lerdir. 
• ~-- M ak" ı Büyükadanın iyi bh yerinde, dörder 4 hıale 5/6/936 Cuma .....r. n. t o 1..-... s· c h . t --t --L.o.ubunu L~-!ı bul·--·lan 1.&zamcbr. üte.r un Yerı.• er - & .. nu saa n ~Le ınop um unye 
1._ •••Cin aaau ·- odalı iki daireyi havi süzel nezaretli bir M dd · mil• v • d Ü kkil K · d Adli Bakan! ... _.ıf • i ... . L _ _._1• Be'-..1ı·J•J• ait tenv1rat ve tanzıfat b 1 . 1 b b ü eıumu nuıgın e m teıe omısyon a "ye ığınm me-
............_ ıc:area, aa'YIZ ucuc ı ve llSG I I "f'~- apartıman mo i ya11y e era er ayn ayn zunuiyetine tali.kan yapılacakbr. 
......... aatıı bedelinden tenzil olunacaktır· 2004 numara 1 cra ye 1 .._ veya birden kirahktır. Dolu nrnıcı vardır. 
!!: fıkru t fikan bu Jıtiklil caddai 99 numaralı Ankara 5 - Teklif mektuplan 5/6/936 Cuma günü saat On dörde kadar 
--- (126) acı maddeeinia dördündi ına ev aıra numarab makbuz mukahilinde 4 üncu·· maddede ,--L Komisyon 1&-: __ LI 1 iJe d" w likadaranlD Ve apartımanı .f numaraya muracaaL 11U11 

1..:;•. -.ı.:uı üzerinde ipotekli aJac;aa 1 ar ııer a "f d . Reisliğine verilecektir. 
-...__ lakin alüpleriain ba haklarını" husuaile faiz" masarı e aJr 61-• Hiç dU9lntne ~-~ 6 - Mektuplann, 5 inci maddede yazıb Aatte yetifmek üzere 
elaa iddia•--- !ı.e._ ... _--!L· d "tibaren (20) Jirmi sün içinde evrakı ••• .._._ ~ iadeli teahhütlil mektup teklinde -Anderilmeai caizcHr. 
_._ uanaa, ..... &anPm en 

1 
• ·ıı "le lit 1 •• •••• •-- ... f>itelerile bildirmeleri, alrıi halde haklan tapu ııcı en sa.• 0 

• Bu halde; zarhn milhir mumu ile Ye eyice kapahlmua IAzım::!ır • 
... dılrÇ& latif bedelinin paylaımaımdan hariç kalacakları cıhetl~ Fazı I çı· ı ,. , a c 1 Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 
•lilcadaranm itbu maddenin mezkur fll'kaıına ıöre hareket etme~n 7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde prtname dııınd• 
'9e daha fazla malumat almak iıtiyenlerin 4-34-5981 doeya numaraııle -.&eni çok gUzellettfrlr prtlan ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 
-iir 8 - Eksiltmeden miitevellit bilcümle rüsum, tekAlif ve damga 

ac.&tlan ilin olunur. (2742) ------------------- il 1 eti · delh k k ... _Lı:ı ------------ resmi · e i an ücr eri •e ın ace e me veya unun uuuiı ücret ve 

-

masrafi ve aair bilcilmle muarif müteahhide aittir. 
9 - Şartnameyi g6rmek isteyenler latanbul Cumhuriyet Müddi· 

umumiliğine ve daha fazla tafsilAt almak isteyenlerin de Sinop Cum
huriyet Müddeiumumiliği kalemine müracaat etmeleri ilAn olunur. 

"2645,, -
DER ·ltlOJE 

Ekzema ve cild hastalıklarının emsalsiz ilacıdır. 

Sivas elektrik Birliği Başkanlığından: 
Sivas elektrik santralı için bir makinist alınacaktır. Makiniste 60 liradan 

120 liraya kadar ücret verilecektir. Ve santral yanındaki evde oturması ki
rHıchr. 

lateldiler aakerlilde ilitilderi olmachiına ve timdiye kadar nerelerde ça • 
bttıldanna dair olan Yeaikalannı veya tasdikli suretlerini SiYu elektrik Bir
liği 8afkanl~a göndermelidir. 

isteklilerin ali tevettür kısnu bulunan elektrik Antrallannda çallfnut 
olmalan ..,ttJr. 

Sa ile itler AntNllarda çahfanlu. 
Sanat mektebi elektrik lmnn mezunlan 
Nafia V •iletmia ehli1etine haiz olanlar tercib edilirı.. 
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Yatsız menekşe va acıbadem 

HASAN 
KAR KREMLERİ 

Tatlı 

ACIBADEM KREMi 
Tarım Yatıa 

o CE REM 
DUnyada mevcud kremlerin en mükemmeli en şaheseridir. 
Güzel ve Qirkin blıtün kadınların hayati arkadaşlandır, 

Sivilce, leke ve çillleri yok eder. 

Hasan Deposu: ANKARA, fST ANBUL, BEYOÖLUt 
Her yerde HASAN m1trkasını arayınız. 

SON POSTA 

.,....__------~~------------------------------------------------~----~~---

KUPONLU· VAD~Li · M~VDUAT 

H~R_. AYIN· BiRiNDE ·PARANIN· J:"Ai Zi ·VE RiliR 

ADAPAZARI 

TURK Ti.CARET BANKASI . 
---------...;...~--~~----------------------------------~--~--~~~~---

~ 
Kırklareli Kızılay Menfaatine 
Tüm Komutan Tüm General Kemal Doğanın himayelerinde 

G Ü R E Ş Mayısın 23 ncü Cumartesi ve 24 ncü~azar günleridir. 1 ı 
Güreşlere tanınmış pehlivanların gelmeleri temin edilmiştir. 

-. .......... ~.-nmımamen~--am'!'MM~l9rlr&131r.-, 

H 

.KA5E 

. NEDKALMiNA 

N.ı::-.ır ıh\cı bütün düı:yac ı taııııı
ıııı~tır. En es1<i nasırları inle kö
küııdeıı çıkaı·ır. 

1NGIL1Z KANZUK t.'CZANESl 

Beyoğlu .. İstanbul 

.... _ ... ~-----................................................................ 
Son Posta Msıtbaaaı 

Neşriyat Müdürü: Seli.m RailP 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Raa-ap. H. Lüthl 

Sıhhat ve güzellik 
sağlam ve güzel 

dişlere 

Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLi 
ile temin edilir 

,. Mayı. 20 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Sazan en Ustad doktorlar1n blle aebeb 
ve men,einl bulamadıklar1 bir hastallflın, 
dit lltlhabından ileri geldlAI pek çok 
tecrUbelerle anlatllmıttır • 

Günde iki defa dişlerinizi fırçahyarak ve daima 

A 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

,.---~DiKKAT! 
Lokantalarda, gazinolarda ve sinemalarda menba su şişelerinin 

garsonlar tarafından açılmasırıa müsaade etmeyiniz. Şişelere bafka 
ı:ıular dolduruyorlar ve kolayca parmakla açılabilecek kullanılmış kap
slllli şişe ağızlarına takıyorlar. Halbuki hakiki rnenba sulan kapl1llleri 
anahtarsız açllınası kabil değildir. 

Kocataş, Taşdelen ve Hünkar Suları idaresi 

Mühendis Aranıyor 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İnhisarlar İdaresi Merkez ve mülhakat teıkilatında çahtbnlmak 

üzere Mühendis ve fen memuru alınacaktır. 
ı Mühendis: 

l 
ı - Makine, maden ve nafia mühendisi olmak üzere dokuz müben· 

dis alınacaktır. 
2 - Taliple~:n diplomalı mühendis olmaları 
3 - Askerliklerini ifa etmiş bulunmaları. 
4 - Memur olabilmek için lazım gelen evsaf ve vesaiki haiz ba.lun

maları şarttır. 

Fen memurları: 

1 - Nafia Fen mektebinden veya bun_a muadil Avrupa fen mekte
binden mezun olmak. 

2 - Askerliğini yapmıt bulunmak. 
3 - Asgeri üç sene İnf8at ve su işlerinde tecrübe görmüt olmak 

şarttır. 

İsteklilerden Mühendislere tecrü.belerine ve tayin edilecekleri ma· 
halle göre 150-250 lira arasında ve fen !!lemurlarına 100-150 lira ara• 
sında ücret verilecektir . 

Taliplerin nihayet 5/6/936 tarihine kadar bir istida ve veıikalan ile 
birlikte bizzat, bu kat'iyyen mümkün olmadığı takdirde yazı ile Galata 
Ömer Abit hanı üçüncü katta İnhisarlar Umum Müdürlüğü huıuti ka· 
lem Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. (2700) 

ıi 

e 


