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ingiliz er, ••Türkiye Haklıdır,, Diyorlar 
Notamız dokuz devletle Habeşistan da yağmurlar başladı, fakat 

beraber Milletler harbe tesiri henüz şüpheli ! 
Cemiyetine de bildirildi Harbin mukadderah ltalyanlann zehirli gaz kullanmıya 

devam edip etmemelerine bağlı! Boğazlar hakkındaki talebimizin Paris, 
· Londra ve Cenevredeki akisleri 

Boğazlar statüsünü yeniden tanzim ve Türkiyenin 
emniyetini ve ticari seyrüsefer serbesttisini temin 
etmek üzere pek yakında yeni itilaflar aktetmeye 

hazır bulunduğumuzu haber verdik 

1 

Loaaa • ,b a · , Böl ' -a'Wr' ••••.rn-'*•••· 
'-il .ıilea ............ 

l»aria, 11 (A.A.) - Hana ajama bUdiııiı•: 
Türkiye mulahatgüzan Siret, busün .ut 13 ele Narieiye nezueti umu

mi kitibi Alelui Lejeye Türkiye hükUme&inin Boiazlann askerlikten tec
ridine dair 24/7 /923 tarihli Lozan mukavelenameai ahkamının yeniden 
tetkikini talep eden bir notayı tevdi etmİftİr 

Bu nota, Lozan mukavelesini imza eden bütün devletlere yani Büyük 
Britanya, Fransa, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Sovyetler 
birliji, Romanya ve Yugoslavyaya gönden1mittir. 

- Fransızlara göre notanın hUIAsası 
Türkiye hükUmetinin notası Lozan mukavelenamesinin 18 inci macl-

8-ine istinat ebnektedir: 
'«Eier beklenilmiyen bir taarruz veya her hangi bir harp hareketi Yeya 

han> tehlikesi Boğazlarda serbestii seyriaeferi veyahut ukerlikten tecrit e
Ctihnit olan mmtakaların emniyetini tehlikeye koyacak oluna, yük.ek ikit 
taraflar ve her halde lngihere, Fransa, ltalya Ye Japonya Milletler Cemiye
ti konseyi tarafından tekarrür ettirilecek bütün vuıtalarla bu tehlikeleri 
izale edeceklerdir.,, 

Türkiye hükUmeti, aon vak'aların ve bilbaua Ren hanumın yeni
Cten aakerile,tirilmesi keyfiyetinin Lozan mubvelenamesile nazarı dikkate 
abiıan teminabn tatbikında mütkillita uğrandacaiını iabat ettijini kayde
Clerek Lozan muahedesinin Boğazlan ukerlikten tecride mütedair aJıkimı. 
nm ilgasını talep etmektedir. 

lngilizler ne diyorlar ? 
Londra 11 (A.A.) - Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 

(Devamı 11 nci yüzde) 

Lozan muahedesinin Boğazlan 
askerlikten tecrid eden hükümleri 

Lozan mualıec/e•İnİn ikinci kramı 
«Boğazların u•uliine dair mulıave
lenamen adını taaır. Mukavelenama 
bir taraftan /ngiltere, Fran•a, ltal
ya, Japonya, Bulgarİ•tan, Yunani•
tan, Romanya, Ruı:ya, Yugo•lavya, 
diğer taraftan Türkiye ara•rnda im
~alanmııtır. 

Mukauelenamenin 4 üncü, 6 ncı 
"! 18 inci maddeleri Boğazların 
llayri a•keri mıntakalarına aittir. Bu 
maddeleri naklediyoruz: 

Madde : 4 
Atide tayin edilen mıntakalar ve a· 

dalar gayri askeri hale ifrağ edilecek
lerdir: 

1 ) Çanakkale ve Karadeniz Bo • 
ğazlarının bervcçhiati tahdid edilmiıı 
mıntakalar ittisaınca iki aahilleri: 

Çanakkale Boğazı: Şimali garbide, 
Gelibolu şibiceziresi ve Saros körfe • 
zinin Bakla burnu ıimali şarkisinden 
dört kilometre buudde kain bir nok
tasıpaıın bed ile Marmara denizi üae
rin~e Kumbağıda "nihayet bulan . ve 
Kavağın (bu mevki haricdir) cenu • 
bundan :geçen bir hattın cenubu §ar • 
kisindeki saha; 

· <Devamı l l nci yüzde) 

..... 
Habeş imparatoru Londraya mahrem bir rapor göndererek elinde 5000 askeri 1 

kaldığını, yardım edilecekse biran evvel edilmesi lazımgeldiğini bildirmiş 

İnebolu vapuru 
faciasının 
mes'uJJacl 

Suçlular lzmir Ağır Ceza 
mahkemesine verildiler 

Denizyolları işletme şefi de 
bunlar arasmda ! 

lmıir aiır ceza mahkemesinde muhakeme 
edilecek olan lnebolu kaptanı Melunet Ali 

lzmir, 11 (Özel) - Birinci karar 
hakimliği lncbolu faciası mcs'ullcri 

hakkındaki kararını vermiştir. Suçlu
lardan kaptan Mehmet Ali, uçuncü 
kaptan Rahmi, çarkçı Halit ve Salim 

[Devamı l l inci yüzde] 

ErkAmharbiyeler arasmdaki 

Habqiııtana zehirli gaz yatdırdıldarı bildirile• 
ltaJyan bombardıman tayyarderi 

Londra 11 (Hususi) - Adia-Ababadan aelen haberlere aöre ltal • 
yan • Habeı harbinin mukadderab İtalyanların zehirli ıaz kullanmıya 
devam edip etmemelerine bafbdır. 

Habeıistanda tiddetli yaimurlar baılamııtır. Bunların harb üzerin
de yapacaiı tesirler henüz belli değildir. Bu itibarla mesele zehirli ıaz 
meaeleaine dayanmaktadır. 

imparator Londraya mahrem bir telgraf mı gönderdi? 
Mabet imparatorunun lqiltere Hariciye Nazın Mister (Eden) e 

mahrem bir telsraf çekerek elinde ancak 5000 asker kaldığını ve ar
tık yardım namına ne yapılacakaa yapılması lazım geldiğini anlattıiı 
söylenmektedir. Bu pyia Habeıistan tarafından da, lngilterenin A • 
dia-Ababa elçisi tarafından da tekzib olunmuıtur. 

Habeşler Cenevreden ümidi kestiler 
Muhakkak olan bir nokta Habeflilerin Milletler Cemiyetinden um • 

dukları yardımı ıörmemek yüzünden sızlanmakta olduklarıdır. 
Ardı arası kesilmiyen, aonu ıelmiyen konuımalar Habeılilerin aabn· 

nı tüketmiftir. imparator da bu vazi • r-------------
yetten bizardır. SON DAKiKA 

Berlin, 12 (Hu•u•İ) - A.dücıba 
Milletler Cemiyeti tarafından Ha

befiatana otuz ıualli bir telgraf gön • 
hadan Belen haberlere 6Öre ıimal 

derildiği söyleniyorsa da İfİn içinde 
bir oyun olduğu zannolunuyor. Ce- ue cenupta fiddetli mulıare6.Zer 
nevredeki Habef delegesi tecavüze deuam ediyor. Ra• Kana ile Rıu 
maruz kalan Habe,istanm tecavüzü Seyyumun kuvvetleri V alditula 

yapan ltalya ile ayni muameleye tibi ltalyan lıuouetleriyle döoüpnelıte
tutulmamaaı icap edeceğini beyan et- dirler. Muharebe cenapla da de-
mİftİr. ilam ediyor ue lıalyanların Sauaba· 

( Deoamı 11 nci yüde) 1 nehe yaklaflılıları haber oeriliyor. 

Piyango talihlisinin 
avucu kaşınırmış ! 

Dünkü k~şidede en büyük ikramiyeyi kazananlardan 
Müşerref "Bunu evvelden tahmin etmiştim!,, diyor 

Dünkü keşidenin 
talihlileri 

Yirminci tertib Tayyare piyangosunun 
konuşmalara ltalya dün başlıyan son keşideainde 200 bin li -

iştirak etmiyecek ralık büyü~ ikramiye~i . kazanan 1048.3 
numaralı bıletten tchrımızde 4 tane aatıl -

Londra, 11 (Hususi) - 1talya, a- mııtır. Yani şehrimizde ayrı ayrı dört bilet 
yın 15 inde Londrada başlayacak olan sahibleri tam yirmişer bin lira para almıı
Lokarno devletleri erkanı harbiyeleri lardır. 
konuşmalarına iştirak etmiyecektir. Bu talihlilerden biri üçüncü hukuk mah-

,kemesi memurlarından Müşerref ile ortagı 
Bir ltalyan hava generali müba,ir Mehmed Salihtir. Bu iki ortak o-

~. düşd~ ve öldü ,nar bin 1ira paylaşmışlardır. 
. • Diğer talihliler T okatliyan oteli pasta • 

Berlın, 11 (Hususı) - İtalya hava ,nesinde çalıfan Vartohi ile Armavani adb 
ıenerali , Belgrani, bir tecrübe esnaaında iki kızdır. Bunlar da onar bin lira pay • 
tayyar4S'11 1İe beraber düpnÜf ve ölmü~ - lapnıılardır. 

--~-----~~---....:..--~----------~~~J ~ür. · ' [Devamı 11 inci yüzde] 
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r •• Her un 
Çocukların •eyahati 

• 
Buğday biriktiriniz 

• Miiatemlekeler meselesi 

Çocukların ıeyahati 
. -

Y eni terbiye sisteminde çocuklara o

.kuyarak değil, yaparak öğretmek 

prensipi takib olunur. Hayat mektebe nak
ledilir ve çocuk kitabda öğreneceği herşe
yi yaparak öğrenir. 

Bu sistemin tatbikatından olmak üzere 
çocuklar seyahate çıkanlır. Mesela İstan -
bul Amerikan Kız Kofeji hocaları bugl.ın 

başlıyacak olan paskalya yortusunu g.-çir -
mek Üzere Afrpaya küçük bir seyahat ter
tib etmişler.. Bu seyahate talebeden İ:'lti -
yenler de i irak edeceklerdir. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Yeni evliler a 

İngilterede bu yıl ilkmclr.teb talebesi i
çin Lapland ada !arına seyahatler tertib e
dilmiştir. Londradan iki vapur kalkacak -
tır. Seyahat bir aydan fazla sürecek ve ço
cukların kutublar hakkında tetkikat yap • 
tnalanna yarayacaktır. 

Türk melı:tebleri henüz bu sistemden 
haberdar değildirler. Onun için de yapa 
rak öğretme sistemini tatbik etmeği dü -
~ünmezler. Bu kabil seyahatler tertib et -
mek onların aklından bile geçmez. Hal -
buki tedrisat aahasmda tatbik edilemiyen 
bu usul, hiç olmazsa sahillerimizde aeya • 
hatler tertib etmek suretile bir dereceye 
kadar tatbik olunabilir. 

Hayatın en mes'ud in.sanlan yeni evlilerdir. Bütün alikaları 
kendilerinden ibare:.tir. Ne parasızlık, ne ifsizlik, ne iatikbalio 
karanlık olu~u onları ürkütmez. Onlar kendi kabuklannın içine 

ye çekilir veya bir seyahate çıkarlar. 
Fakat her bahann arkasından yaz gelir, her evliliğin mes'ud 

aylarından sonra da hayat kaygusu, yapmak endişesi, sukutu 
hayaller, kavga baş gösterir. çekilmişlerdir. Saadetlerini birbirlerinden alırlar. Hayatı pem· 

be ve aiizel görürler. Hayatın gürültüsünden, dedikodusundan 
uzakta yapmayı tercih ederler. Ekseriya bir köye, bir &ayfiye-

. Evlenirken yalnız ilk günlerin saadetile sarhof olmayı değil, 
ondan sonrasını düıünmek gerektir. 

* Buğday biriktiriniz 

H arb hazırlığı yalnız hava, kara ve 

deniz kuvvetlerini artbrmakla ol • 

maz. Memleketin müdafaası bakımından 

(sOz 
Halid Fahri ile 
Yahya Kemal 
Arasında kavga 

erzak ve arkada kalanların gıdası mese • ı Geçenlerde, Baykuş şairi Halid Fahri 
lesi de mühimmat kadar, top kadar, belki 1<En kuvvetli şair, romancı ve hikaye-
de ondan daha mühimdir. AvTUpada harb cimiz kim» mevzulu bir anket yapan ar -
havası başlar başlamaz, İngiltere hüku . kadaşımız Naci Sadullaha cevab vermişti. 
rneti derhal memleket dahilinde mevcud Onun cevabları arasında Yahya Kemal
buğday stokunun miktarını anlamağa ]ü. den bahseden bazı satırlar da vardı. Duy
:zum gördü. Tetkikat yapıldı ve İngiliz a • duğumuz bir haberden anladığımıza göre, 
dalarında ancak «güne yetecek» buğday Halid Fahrinin bu cevabları üstadı hayli 
bulunduğu anlaşıldı. hırslandırmış. 

Bu netice İngilizleri telaşa düşürdü. Ca- Yahya Kemalin bu hırsı, Halid Fahriye 
:zete1erden biri feryad ediyor: epey pahalıya mal olmu~ 

ı<Harb için veya sulh için bufday alı - Çünkü evvelki gün, Ga.latıuıaray lisesi -
nız ve erzak toplayınız, diyor. Eğer bu • nin önünde Halid Fahriyi görünce çileden 
raya harb gelirse düşman tayyareleri ok çıkan «Akıncılar» şairi bastonunu çekince 
işaretleri gibi nehir boylannı takib ederek biçarenin üstüne, <(Aktolgalı bir beylerbe
büyük limanlara gelecek, orada limanları, yi» gibi atılmış. 
depoları, köprüleri yıkacak ve denizden Halid Fahri ı<edibane bir ihtiraz» la: 
gıda gelmesinin önünü alacaktır. - Üstad, demiş, bu pek şairane bir 

«Eğer harb başka memleketlere gelir - mukabele olmuyor! 
•e, dünya pazarları o kadar altüst ol&C'ak- Ve hiddetli saylavın kendisine sokuldu· 
tır ki, erzak fiatlan kıtlığı icab ettirecek de- ğunu görünce ilave etmiıt: 
receye yükselecektir. - Bu hareketi sana yakıştıramam. Çün-

4•Erzak toplayınız. buğday abnız.ı. 
Fateberul 

* Müıtemlekeler meıelesi 

kü düşünmen lazım ki benim, senin gibi 
masuniyeti te§riiyem yok. 

ARASINDA) 
HERGüN BiR FIKRA 
Kısmetsiz Çocuk 
Arkadaşlarımızdan bir ilk mektep 

muallimi anlattı: 
« T alebemden. Doğan adında gayet 

zeki bir çocuk vardır. Mektebe çok 
muntazam devam eder. Buna rağmen, 
bir sabah, yarım saat geç geldi. 

Kaşlanmı çattım vı..- kendisini aor -
guya çektim. 

Elli bin 
Sivrisinek 
Boyanacak 

Amerika hayvanat ilimleri Şikago cı

vanndaki bataklıklarda yaşıyan sıvnsı -
neklerden elli binini muhtelif renklere ho· 
yayarak, nereye gittilderini ve nerelerde 
yerleştiklerini tetkik edeceklermiş. Bu ha -
diaeden bahseden bir İngiliz gazetesi, di • 
yor ki: 

«50 bin sivrisineği boyayacaklarına öl
dürseler, belki daha az fenni, lakat her -
halde daha faydalı İl görürlerdi.» 

* * * 

_.._ Ne bu, Doğan? Niye böyle geç 
kaldın? Yoksa, sokakta haylaz çocuk
larla ~yuna ml daldın' 

- Yok, hayır, muallim beyi. Şey.. Habeş imparatorunun kaçan 
ihtiyar bir kadmcağız, sokağa bir lira rna,avlrlerl 
düşürmüştü de .. Aramasına yardım et- Habeş imparatoru akıl hocalanndan 

tim. üçüncüsünü de kaybetti. İmparatorun üç 
Yüzüm biraz yumu~amıştı. tane müşaviri vardı. Mağlubiyetler bat 
- Aferin, oğlum 1 dedim.. Bari, e- gösterince evveli askeri müşavir Vir&İne, 

meklerin boşa gitmedi ya} Adisababanın havasiyle imtizaç edemiye-
Ooğan, başını müteessirane salladı. rek kaçtı, onu, adli müşavir Auberson da 
- Nafile, muallim beyi dedi; kıs • takip etti. 

1 
metim yokmuş! 1 

- Nasıl? 

- Parayı kadın, kendi buldu 1. » 

---------------------------· RULMACA 

Fransız gazetelerinin yazdıklarına gÖ• 
re şimdi de kalp hastalığına duçar olduğu
nu söyleyerek üçüncü ve son müşavir Col
son da kaçmıştır. 

Tevekkeli dememiş]~r; düşenin dostu 

Nisan 12 

Sözün Kısası 

Yeni bir keşif 
Etrafında 

•------E.Ekrem•Talu _ _. 

Y abancı memleketlerde Çlkan ga

zeteler, doktor Ştefan Pribil a

dındaki Macar aliminin insanları dile

dikleri zaman göze gorunmez eden 

keşfinden tekrar bahsetmeğe başladı .. 

lar. 

Yapılan tecrübeler müsbet netice • 

ler veriyormuş. Ve hakikaten, doktor 

Pribil'in bulduğu usulü takip edenler, 

bir an içinde, - bizim bir eski tabiri~ 
miz veçhile - kırklara karışıyorlarmış. 

Doğrusu heıŞeriyete hizmet Lu ka .. 

dar olur! 

Farzedin ki bu kesif taammüm etti; ' . 
harcıalem oldu .. günün birinde, öden .. 

memiş bir iki taksitten dolayı aranızın 
şekerrenk olduğu terzinizle hapahap 

karşılaşıyorsunuz. Hemen, yanınızda 
bulunan hususi cihaza parmakla do • 

kunduğunuz gibi, göze gorunmez o..ı 

lursunuz. Terzi, koyduysa bulsun 1 
Pehlivan yapılı bir adama husuıpe.; 

tiniz var .. fakat bir türlü kendinize 

güvenip de, heriften öc alamıyorsu .. 

nuz.. gelsin cihaz 1. Önce gorunme~ 
bir hale girer, sonra boyuna, basarsı• . 

nız köteği!. 
Doktor Pribilin keşfi, hayatl bize 

zehreden daha bir çok vaziyetlerde d• 

şüphesiz işe yarayacaktır. 
Mesela, bankaya para yatıran birisi, 

makbuzunu aldıktan sonra, birdenbP. 

re göze görünmez olup, gişeden içe • 

riye elini uzattığı gibi, paralan usul • 

cacık geriye alacak, ve bu paralar Hkim 
aldm ya gidecektir. 

Bu kesif büsbütün yayılırsa, tren·, 

vapur, tr.amvay yolculuğu bir çoklari 

için oedava olacak, kıskançlık yüzün .. 

den vukubulan facialar eksilecek, sey• 

yar esnaf belediye memurlanndaıi 
korkmiliızın her yerde eerbest dol~ 
~cak, ve daha neler de, neler olacak f 

Bu münasebetle, Nasreddin hoca • 

nın meşhur fıkrasını hatırladım: 
Hoca evlenmiş .• malum a, o wman; 

kaç göç var. Karısı sormuş: 
- Hot::afendi, akrabanızdan hangbt 

}erinden kaçayım?. Kimlere görtlne .. 

yiın? 
Hoca, yeni karısından hiç de h~ • 

)anmamış imiş. Dik dik yüzüne bak ~ 
mı~ ve : 

- Bana görünme de, kime istersen: 

i ngiltere şimdiden yarınki tehlikeyi gö -

rüyor ve ortaya müstemlekeler meaele-

Bereket ki, il<i tarafı tanıyanların araya 
girişi, bu münakaşanın müessif bir muda -
rebe halini almasına imkan bırakmamış! 

Naci Sadullah dün Yabya Kemale tariz 
eden IJ<lİr Yusuf Ziya ile de görüşmüş: 

olmaz .. 
görün 1 demiş. 

• * * · Macar doktorun keşfi buralara, 

" 

a- ld ., _ M 1 ld e bizlere kadar gelince, ben de bir çoi 
aupunanın amı naÇ• a o •~ k d d·~· • 

•İni atıyor: - Üstad, demiş. ne dersin bu işe) 
Yusuf Ziya gülmüş ve fU cevabı ver -

H d d hk k t ·1 kimselere, hocanın arısına e ıgın~ auptman avuın a ma eme, a ı 

ecl ~· l"b ! Yapılan teklif şudur: Beynelmilel bir 
Avrupa konferansı toplanacak. Bu konfe
ransa Almanya da çağmlacak. Cihan har
binden sonra galib devletlere verilen müs
temlekeler ve mandalar tetkik edilecek. 
Ham madde ve pazar bakımından Avnı ~ 
pa devletleri arasında haksızlıklar varsa 
bunlar tamir edilecek. Almanyaya da 
miistcmlekelerinin bir kısmı iade edilecek. 

Hauptmana bir milyon dolarlık mahke ~ tekrar ecegım ga 1 a 

me masrafı tahmil ettiii halde, kendisini ı~J miştir: 

- Ne diyeceğim, görülüyor ki, 
min halledemediği davalar sopaya 

kale -
havale 

idam etmek için ancak bizim paramızla 7 ~ ~)'.:._..,,,,,. i':&,.f.C., 
kuruşluk elektrik aarfetmİ.§. • ~ 

Bu takdirde Almanya Milletler Cemi • 

olunuyor. 
Fakat üstad, beni de ayni tarikle tedibe 

kalkışırsa yanılır: Çünkü ben, Halid Fahri 
gibi tüy sıklet değilim. 

* * • 
Samuel Ho•reln Zaferi 

yetine girecek. Yeni ve müşterek bir em• 
İngilizler yaptıkları hak.sızlıklan derhal 

niyet paktı imzalanacak. Bu suretle Av • telafi ederler. Eski hariciye nazırları Sir 
rupa uzun bir sulha kavuşacak. 

Samuel Hoarı, zecri tedbirleri kuvvetlt" 
19 1 4 harbi müstemleke paylaşmasın 

- tatbik etmediği ve Lavale uyduğu için, ye
dan doğmul?tu. lngiltere ı:imdi ayni seheh-

rinden atmışlardı. Yerine gelen Eden sele
den doğabilecek yeni bir harbin önünü al-
mağa çah,ıyor. Fakat ı<lafla peynir gemi- finden fazla mevcudiyet gösteremediği, 
si yürümez» derler. Bu müzakereler de Habeş harbi de İtalyanlann lehine döndu· 

A ıh ;;;; için efkarı umumiyede Samuel Hoarın vrupa -;u unu temin edemez. •-
-:-'"· • · · · • · --··-- • · ..•• ·~ ... lehine bir cereyan başlamış. Hatta muha-

Macerl•t.ın Tavuklarından fazakar fırka azasından nafiz bir ::ıahsiyet: 
Ne Kazanıyor? - Hoare eski mevkiinden daha yük -

sek bir yere gelecektir 1 demiş. 

66 yaşına gelen ve mevkiinden çekil -
mesi mevzuu bahsolan Ba!dvin~n yerine 
acaba Samuel Hoare başvekil mi olacak? 

Soldan sağa: 

. ...................................................... _... ..... 
miş, kenar. 4 - Ağaçlıklı yer. 5 - Bir 
kıt'a, ekmeğe katılan ekşi hamur. 6 - Bir 

içki. 7 - istemekten emri hazır, bir adet. 
8 - Nota, beyn. 9 - İranda bir şehir, 

susmaktan emri yhazır. 1 O - Kör, nota. 
11 - Dert, Allahm yarattıiı. kırmızı. 

Dünkü Bulmacauın Halli: 
1 Burnu büyük olanlar için söylenen bir 

Soldan sağa: 
dağ. 2 - Tok değil, susmaktan emri ha- • 
zır. 3 - Ruh ilmi. niyete bakmak. 4 _ . 1 - Niyabet, si. 2 - ~ır. beş. 3 -
Valde, kömürün iyisi. 5 _ Nota, köylü • Şamar, mis. 4 - Evet, rezalet. 5 - Uf, 
lerin <c işte» yerine kullandıkları bir keli - kibar. 6 - Bar, al in. 1 - Üdeba, alaka. 
me. 6 - Nehir. 7 - Gözleri kapamak. 8 - Na, la, il. 9 - İstifa. 1 O - Zat, a· 
8 - Çok değil, sarhoş değil, kırmızı. 9 - cılık. 1 1 - Un, at1a. 

,Bir deniz tabiri, asmaktan emri hazır. Yukandan qağıya: 
1 O - Ağa, himaye. l 1 - Bir meyva, 1 - Napolyon, o. 2 -Taab, izn. 3 -
sorgu. Yaş, Fransa. 4 - Asi.r. atta. 5 - Bime • 

Yukarıdan qağıya: kan. 6 - Erazil, kal. 8 - La, la. 9 -

1 - Beyaz değil, ek. 2 - Dünya, ya- .'semer, al. 1 O - işit, iki, ıs. 1 t - Anıs
kın değil. 3 - &keklikten mahrum edil- lık. 

-............................................................... 
Biliyor Musunuz? 

l - itiyad ikinci bir tabiattir, kim söy.• 

)emiştir? 

2 - Vatan için ölen yaşar kaide..,'lini il~ 
olarak koyan kimdir? 

{ Cevabları yarın>: 

* (Dünkü suallerin cevapları) 
1 - Pierre Lotinin asıl ismi Julien Vi .. 

anddır. 

2 - Meraki. Molicrein Malada imocql• 
naire adlı eserinden nakledilmiştir. Nak " 

leden Ahmed Vefik Paşadır.' 
3 - Abdü]mecid 1255 de tahta çık'. • 

mııtu. 

Macaristan, yumurtacılıktan dünyanın 

parasını kazanıyormuş. Harice ihraç ettiği 

yumurtalardan senede elJi milyon pengo 
kazandığı gibi, tavuklar da senede 150 
milyon pengoluk yumurta yumurtlayor "'e 
Macarlar 100 milyonluk yumurtayı mem - ( 
leketlerinin içinde istihli.k ediyorlarmış . .. . . 

Azası Yer tıeıı,tlren Kadın 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

4 - Buldum diye hamamdan fırlıyan 

mayilerin muvazenesi kanununu keşfeden 
Arıimeddir. 

'ı ~~~~-.!-~~~~::~~-~~~-=:::~:~ .. :~.~.~::~.~~ .. :: 
Asar1atlka Hıreızlar1 

Rusyada Polotzk hastanesint" müracaat 
eden 22 ya ında bir kadın apandi.iitten a
meliyat olmnk istemiş. Doktorlar oturup 

k rnını açmışlar, bir de bakmışlar ki a • 
pandi iti, sol tarafta ... Bunun üzerine der-

i dyogrnfisı alınan gene: bayanda kal-
tıır a ~. v~ karaciğerin qolda bulunduğu 

' lnııs Yani, bütün uzuvlar yer değiş-
1 mi lcı. 

Liae talebesi bir gene kız matbaamıza celerek derd yandı: 

«Dün imtibanımızın son lfÜDüydü. On gündür çok yorulmuı

tuk. Bira:ı dinlenelim diye bizim sınıftan 15-20 kiti toplanıp 

Gülbane parkına giltik. Fakat daha parkın büyük yolunda iken 

etrafımızı bir delikanlı kalabalığı sardı. Baflarmda mek-

tebli kasketleri vardı. Bizi o kadar taciz etb1er, o kadar ka· 
ba ve çirkin sözler söylediler ki, nihayet polise müracaat et • 
tik. Ve polisin yardımile sokağa çıkabildik. 

Koltuğuna kitabını alıp bir bahçe veya bir parkta oturan bü
tün dünya gene kızlarının arasında bwm de bir yerimiz yok 
rnu?» 

İSTER İNAN iSTER iNANMA t 

------------------------------------------------------~----_J 

Venezuela hükumeti eski maruf Ro• 
tunde hapishanesini müze olarak kullanma~ 
ğa karar vererek. halka açmı~; b ir hafta 
geçmeden duvarda asılı bulunan kıymetli 
eserler zairler tarafından çalındığı için, ha
pishanenin müzeliği kalmamış. Bunun Ü -

zerine hükumet müze yaptığı hapishaneyi, 
kıymetli eşya hırsızlarını hap!!etnıe k için 
Lekrar hapishane haline ifrağ etmıljllr. 
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TELGRAF HABERLERi 
Meksika 
Cumhurreisi 

E 
.................. !~ 

İspanya, bir sosyalist · 
komünist rejimine 

doğru gidiyor 

A vusturyapın silahlanması ve 
Küçük itilaf konferansı Tevkif edildi 

l
•spanyol Meb'usan meclisinin verdiği bir 

Fakat biraz sonra kaçmıya karar üzerine Reisicumhur Alkala Za-

Yugoslav Başbakanı " Bu 
konf eransımızla kat'i 

işi sükutla • • • muvaffak oldu moranın istifaya mecbur olmasım, lspan -
geçıştıremeyız, yada, bir sosyalist • komünist rejim tecrü-

• 1 d d• Mekaika 11 (A.A.) _Dün sabah besinin ;a~ılmasına doğru atılmış bir a • Vereceg" iZ .,, e 1 dım telakkı edenler çoktur. 
------------------------= tevkif edilmit olan eski Cumhurre • Bundan evvel yazdığım bir yazıda da 

bir karar 
Belgrad 11 (A.A.) - Stoyadi - protestodan sonra, Belgradda top • den haberleri tekzih etmektedirler. isi Calles ve arkadaılarının meçhul keydettiğim gibi, ispanyol Reisicumhuru -

noviç, A vusturyada mecburi asker- lanacak konferans münasebetile, Ayni mahfillerin beyanına göre, bir semte doğru firar ettikleri res - nun istifası, hakikatte, bir iskattır. Mem • 
lik hizmetı'nı'n te"ı'sı' hakkında ga . M · men bildirilmektedir. M. Calleı ve leket yasasına göre şöyle izah olunuyor: 

0 kat'i bir karar verecektir.» acarıstan, yakın bir atide Avus -
zetecilere •u beyanatta hulunmu•- k · taraftarlarının, Guatemalaya iltica İspanyol Cumhu.rreisinin, ri.ya. 5.et müd • 

ır :ı- p t 11 (A A ) f · h b turyanın misalini takib etme nıye- M b ı f h eı e . . - yı a er a • t k . t' d ld ki .. I deti zarfında e usan mec ısını es et • 
tur: t' d d ~'ld' M h"'k" eme nıye ın e o u arı soy en - ' . lan mahfiller, bazı gazeteler tara • ın e egı ır. acaristan u u · k d' m ek salahiyeti mahduddur. Bır defa fes· 

«- Küçük itilaf, arsıulusal bir metinin, münasib göreceği zaman • me te ır. h ·ttikten sonra, herhangi bir esbabı mu • 

h d · 'hl" ı· · ük" "ti · fından neıredilip, Macaristanın, ya- ı d f h ı .. ·· mua e enın ı a ını s u a geçıf • da, hukuk beraberliği meselesini or- 'LI. cil-: c ile yeni mec isi e es e üzum gorur· 
tiremez. Küçük itilaf bu hususta Vi- kında Trianon muahedesinin askeri taya atmak hakkını muhafaza etti- n lTVaf far fa se, bunun yerine gelecek olan meclis - ki 

yana hükllmeti nezdinde yaptığı hükümlerini reddedeceğini iddia e- ği hatırlatılmaktadır. AT ı · f l Eçüncü oluyor demektir • Reisicumhurun 
ıvasgona IS er ikinci kararının musip olup olmadığını tet-

•·[~ k~;~~· ··d~;i~tı~;i;;i~··· "j"Ji;~~-;;7~·;;~-;;ğ~··· Zagrepte biribirlerile ~:~~~!i .:::~~::~:t: .. :~~::~~!::~~ 
ı d 

Bl.rı·b,·rlerı·nı· ı .. ··ı ·· dun sülüsan ekseriyetile verilirse, o zaman, 

t t 
çarpıştı ar UÇ O U var Reisicumhur mevkiinde duramaz. Mecli • 

op an ısın an sonra.. Protesto ettiler Zagrep 11 (A.A.) - Lalika mın- ~i::~s:::t:;:· ;~::~:r::.fi~::h~e~:~:: 
Görüşmelere devam karan İngiliz noktai nazarının 

muvaffak olduğunu anlabyor, Belçikalılar 

lngilizlerin fikrine taraftar çıkblar 

Moıkova ll (A.A.) _ Dı§ itleri takasında, Gospitch civarında, ai • san meclisi reisi, vekil olarak tahlif olu -
yasi rakibler arasında vuku bulan nur ve derhal vazifeye başlar. Yeni Cum-

Halk Komiser muavini M. Stomoni- f d k ki ağır bir hadise neticesinde üç kifi hurreisi de bir ay zar ın a anuni şe ine 
akof, Japon büyük elçisi Ohtayı ka- göre seçilir. 

kurban gitmiştir. . . . bul ederek Grovekovo mıntakasmda Cumhurreısı Alkala Zamora, hır defe 
ve hududdan takriben bin metre ö- Hırvat köylü fırkasının toplan • İspanyol Müessisan meclisini, o da müd-

c 11 (H A) L k l t l'b d tm ... A h t d b 'l"hl h S t h tısını müteakıb, gönüllü nasyonalist. delini bitirmeğe birkaç gün kala feshet .. enevre ususı - o ar - me a ı ser e ege ve vrupa u- e e azı ıı a ı eı asın ovye u- 1 k"I" . . .. _. . . er tef ı atının mahalli ıuheıi aza- mişti. Müteakıben seçilen mecliste, bir 
no devletlerının toplantılan ve mu- dudlarmda daha bazı degıtıklıkler dud muhafızlarına kartı atef aça - d S f p· . h d d b' t" l" b" h " k·" k'l d b'l k b' . ... . . . . sın an te a ıenovıtc a ın a ı • ur u, ır u umet teş ı e e ı ece ır 
zakereleri iki teblı'g"" nearile, nihayet ıstemege nıyetı var mıdır? rak Rus toprak( r na gırmı• olma - l ı B :s- a 1 :ı- • M k O l t d d k' ak'b" parti er istikrarı temin o unamamıştı. u 
1) ld l ı k 

. . rı, ar o uze a s a ın a ı r ı ı-
, u u. Dün bu iki tebliğin de özü • Rus gazete erine göre Fransız planı arı eyfıyetıni resmen proteıto et- . "ld" .. k d vaziyette, Reisicumhur ikinci defa olarak 
nü vermittik. Tebliğlerin resmi met- harbe kartı gelecek biricik çaredir mittir. n\o urmut ;e o;un ar a atını ya- meclisi feshetti. Feshedilen mecliste ekse· 

ni verdiğimiz bu huliıalardan fark- Moskova 11 (A.A.) - Tas ajan- Buna cevab olarak Japon büyük r~ amıkıtır.b un an ıonra katil, riyet sağcılarda idi. Fakat Alkala Zamora. 

d 
. . cıvar asa aya kaçmıa... orada da, b' ·· da b s' vuku bulma ak ı"çin 

ıız ır. Yani, Almanya anlatmağa ıı bildiriyor: elçısı de, ayni hadiseden dolayı Ja- .. .. . . . P • ır reJı~ . r. e ~ . ~ - .. 

bük
. ... . d Hırvat koylu partısının eakı meb' _ Baııvekaletı, hıçbır zaman hır eagcıya ver-

yardım edecek biraey ya. pmamı•tır. Fransız planından bahseden iz • pon umetı adına protesto a 
3' :-; •• A • uslarından Karlo Berkliatcbichi öl- medi. 

Fakat uzlaıma imkanı henüz mev • vestiya gazetesi bir bat yazııında bulunmuttur. Japon hukiimetı hu d" d"kt 1. l' l Fakat bu şartlar altında da, müstakar 
'cuddur. d" k' h"d' . s b d d h ur u en ıonra, po ııe teı ım o • b. h"kA k'l' .. k'• d vad· M ıyor ı: a ısenın ovyet u u mu a • Lr u umet teş . ı ı mum un eg ı. ec• 

, Ren havzasında Almanya tara • «Bu plan, bir harb yapmak İçin fızların1n Mançu mıntakasında muştur.A . .. .. . liııi feshetti. Yerine gelen bugünkü teıek.-
fından esaslı bir deiiıiklik yapıla • kendiaine en iyi ıeraiti vücude ge • Japon aıkerline kartı ateı et • Bu hadııe buyuk hır beyacan u • külde, ek"Jeriyet tamamen solculardadır. 

k l L k d 1 ti . h t" v• • t'hd f d Alm IA • d d wd w 'dd' t yandırınııtır. Hırvat köylü partisi Bu hadise de, Alkala Zamoranın tarzı ha· ca o ursa o arno ev e erı e • ırmegı ıs ı a e en an p a - meaın en oıı ugunu ı ıa e • . . h k . . · k 1 . . A • • • ek . .. .. • . .. . reıaı M. Matc ek bütün parti taraf- re etını tamamen haklı gösterir. Fakat ne 
men toplanaca lar, arada ngıltere nının hakikı mahıyetını ortaya vur- m tedır. Buyuk elçının ıoyledı - l ' k' ld d 1 1 k 
ı • .. w. .. " . .. .. .. tar arını matem tutmağa davet t- çare ı, e e mevcu o an mem e et ya • 
... lmanya ıle temas edecek ve mup- maktadır. gıne gore hadısede uç Japon olmu§- mi tir e sası, ıstırar halinde dahi Reisicumhuru 

hem kalan noktaların tavazzuhuna Fran111z hükumeti, bu planla, aul- tür. 1 
• mazur görmüyor ve bunun bir icabl ola • 

p.lı,acaktır. hun te,kilatlandırılması hakkında Letonya Cumhur Reisi dün rak İspanya, timdi, bir yeni meçhule doğ• 
ikinci tebliğ ltalya murahhas he- bir program teklif eylemektedir. Bu Hindenburg balonunun seyahati ru atılmııı bulunuyor. - Seliın Rqıb 

yetinin tebliğidir. Bu tebliğde de sulh, kollektif bir ıulh olacak ve bü- Berlin 11 (A.A.) - Dün saat vazifesini Başvekile terketti o 
dün verdiğimiz malumattan fazla tün Avrupaya ıamil bulunacaktır. 18,40 ta Friedrichahafene gelen Riga 11 (A.A.) - 1930 tarihin • Atina niversitelileri gene 
birtey yoktur. Tebliğ İtalyanın zec- Sovyet Ruaya milletleri, Framnz «Hindenburg» balonu, 11 ünlük denberi Letonya Cumhurreisi olup, greve hazırlamyorlar 
ri tedbirler yüzünden ihtirazla ha- planma, milletlerin barışması ıçın bir seyahat yapmııtır. Balon gıaatta vazifesi bugün hitam bulan M. ·Al- Atina 11 (Özel) - Uniterıite ta,. 

reket ettiğini anlatmaktadır. bir esas ve bütün milletlere ancak vaaati yüz kilometro hesabile 216 bert Kvi~sis, saat 10,30 da Cumur lebesi askerlik meseleleri halledil • 
İngilterenin Almanyadan anla • aonıuz felaketler getirecek olan bir saatte 21,260 kilometro mesafe kat- Başka~lıgı s~r~yında~ Başvekil M. mediği için gene bir greve hazırlan

mağa çalışacağı noktalar tunlar - harb afetini durduracak bir çare 0 • etmiş, muhtelif 10 memleket 3 kıt'a, ~lmanıse s~lahıyetlerıni devretmit. maktadırlar. 
Clır: larak, müzaheret eylemektedirler.» ve Atlantid denizi üzerind~n u • tı~. ~aşvekıl 18 mayıs 1934 tarihli Talebe tahsillerini bitirinciye ka· 

1 - Almanya tarafından teklif Zecri tedbirler auya düıtü muıtur. ç hukumet beyan~amesinde bildiri • dar tecillerini istedikleri halde bü • 
edilen iki taraflı andlatmalar, Ce • Londra, 11 - Times gazetesinin B l l 1 k 

73 
b' len ana yasa ıslahatı mer'iyet mev- kiimet bunların komünistliğe kartı 

dl d 'h d'l C h b' . . . . w. a on yo cu o ara , za ıt ve kı'ı'n · · . k d C 1 . pevre an aşmasın a tasrı e ı • enevre mu a ırının ııaret ettıgıne m .. tt b 
1 

k 
53 

k' . e gırıncıye a ar umur Baş • o an tema.yüllerıne mukabele etmek 
l 

.. k · .. B 1. I k . ure e at o ara ışı taf ımakta k l - . f . . .. . . . mit o an muştere emmyet esası gore, er ıne yapı aca toplu bır te-
1500 

k'l " . ' an ıgı vazı esını gorecektir. ıçın bu tecıl talebini reddetmekte • 
prensiplerile nasıl kabili teliftir? tebbüse aid proje ve fikirler tama· k'l . 1 0 navluna tabı eşya, 3000 dir. 

2 - Cenevre andlaşmasile Ver - mile terkedilmiıtir. Fransız dele -
1 0 yıyecek ve GO,OOO kilo benzini Adendeki lngiliz gemileri 

ıay andlaımasının birbirinden tef • gasyonu zecri tedbirler alınmasını hamil bulunmakta idi. Balonun, boş döndüler 
rikini istemekle Almanya ne kas • istemi§, fakat hiç bir muvafakat ce- olarak ağırlığı 112,000 kilodur. Hin· 
(!ediyor? vabı alamamııtır. Bütün görütmeler denburg balonunun gidi§ seyahati 

3 - Müstemlekit hususunda hu- esnasında Belçika delegeleri İngiliz hadisesiz geçmiştir. Dönüşte, Afri -
~uk müsavatı tabirinden maksadı noktai nazarlarına taraftar olmuı • ka kıyıları açığında, dört motörden 
,nedir? lardır. GörÜ§melere devam edilmesi biri bozulmuı, makinistler hasarı 

4 - Almanyanın Danzig, Me • hakkındaki karar bir İngiliz muvaf- tamir etmitlerdir. 
ine) ve Avusturya hakkında hemen fakiyetidir. Bu motör ihtiyata alınmıt ve Fri-

Yunanistan harp 
Malzemesi. 
Ismarladı 
Atina 11 (Özel) - Hükumet ta

rafından gazetelere bir tebliğ ve · 
rilmiştir. Bu tebliğde Yunanistanın 
teslihatı için kara, deniz ve hava 
erkinıharbiyelerinin gösterdikleri 
lüzum üzerine yüksek müdafaa 
meclisinden verilen karara day.a • 

nılarak bir çok levazımı harbiye si
parişleri yapıldığı bildirilmekte, ve 
bu üç askeri Bakanlığın levazım ve 
teçhizat komisyonlarının birleştiril
mesi hakkında bir kanun kabul e • 
dileceği haber verilmektedir. 

Bir lngiliz 
Denizaltı 

Gemisine suikast 
Londra 11 (A.A.) - Zabıta, Pli-

mutda, L. 54 denizaltı gemisinde 

kasden yapılan tahribat hakkında 

tahkikata giriımiıtir. 

Gemi, henüz sebebi anlatılamı . 

yan bir kaza neticesinde motörlerin

den birine arız olan sakatlıktan do

layı çarşamba günündenberi Devon

port havuzlarmda tamir görmekte -

dir. 

edrichshafene kadar kullanılma _ 
mıttır. Balon kumandanı, yüzba~ı 
Lehmann, bu hadisenin gayri tabii 
olmadığını ve motörlerin durmadan 
330 saat çalıştığını söylemiıtir. 

Eski lspanyol Cumhurreisi 
namzetliğini koyuyor 

Madrid 11 (A.A.) - İyi malumat 
alan mahfillerin teminine göre, eı; • 
ki Cumhurreisi M. Alcala Zamora, 
siyasi faaliyete yeniden batlamak 
ve gelecek ıeçimde, Gırnata vilaye
tinden namzedliğini koymak niye -
tindedir. 

M. Zamora, Cumhurreisi seçil • 
mezden evvel, şefi bulunduğu te • 
rakkiperver partisinin idaresini ye
niden eline alacaktır. 

Cibuti 11 (AA.) - Aden önün
de demirli bulunan fngiliz harb ge
mileri Avrupaya doğru yola çıknu§
lardır. 

Cemiyeti Akvam sulha: - Lutfen 

Parlamentolar kongresi 
Nie 11 (A.A.) - Temmuz a • 

yında Pet tede toplanacak olan par, 
lanmentolar arası senelik konferan· 
sına aid hazırlık mesaisi bugün baı
lamıştır. 

biraz tebessüm ediniz 1 
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Karakög 
Cinayetinin 
Sonu 

Merzuka dün akşam Öldü, 
Hüseyin pehlivan iyileşiyor 

' Süngercilik 
şirketini soydular 
Odacı Abdurrahman polis 

tarafından aranıyor 

E vvelki gece Sümerbankın üstka -

ION POSTA 

ı Denizgollatının 
Yaptıracağı 
Vapurlar 

Fransızlar tediye şartları
tında bulunan Süngercilik Şirketinin. mızı kabul ediyorlar 

Üç yıldanberi bir arada yaşadığı kasasından 1,500 lira çalınmwtır. ..... 
Hüseyin Pehlivanın eliyle Galatada Hırsız ~irketin odacısı Abdurrah _ Denizyol1arı Jdaresi tarafından 
bir mahallebici dükkanında b~ kur - mandır. Abdurrahman bu parayı çal _ satın alınacak 10 vapur için, ecnebi 
şunla kafasından vurulan Merzuka ni- dığı gece şirkette nöbetçi bulunmak - gruplarla temaslara devam edilmek -
hayet dün akşam ölmüştür. Merzuka ta idi. Evvelki akşam paydos zamanın- tedir. 

Nisan 12 
~ 

Herkesin görmesi ıazımgelen, milyonlar sarfile vncuda getirilen 
en bU.ytlk film 

JAN DARK'ın 
Hayab, harpleri ve yakılışı, 100 senelik harpte Fransayı kurtaran kahraman 
genç kız. Şimdiye kadar görOlen filimlerin en heyecanlı ve en meraklısı 

Bugün matinelerden itibaren TÜRK Sinemasında 

Bugün bütlln lstanbul halkı 

SARAY ve SÜMER 
sinemalarında her iki safhası bir defada gösterilmekte olan 

MiŞEL S T R O G O F 
Senenin harikası, emsalsiz Fransızca sözlü Şaheseri görmeğe koşacaktır. 

BugUn saat 11 de tenzllith matine 
tam altı gün evvel kendisini vuran Hü- dan sonra şirket memurları gitmi~ler Henüz kat'i bir anlaşma yapılmış 
acyin pehlivandan yüz çevirmiş, bun- ve şirkette yalnız odacılar kalmışlar _ olmamakla beraber, Fransızların tedi-
dan muğber olan pehlivan da bu yüz dır. ye şartlarımızı kabul edecekleri zan - ,,_.11111 .. •••• 14 Nisan Salı gtınü saat 21 de yeni repertunrla ... ___ _ 
çevirmenin cezasını pek acı bir şekil- Her odacı kendisine ait olan odayı nedilmektedir. F R AN S 1 Z T J YA TR Q S UNDA 
de vermiştir. süpürdükten sonra evlerine gitmişler, Hollanda grubiy]e de konuşmalara .. 1 

Hüseyin pehlivan ile Merzuka binada yalnız Abdurrahman nöbetçi 0 • devam ediltnektedir. Temasların bu - M U N R N U R E T T 1 N 
Beyoğlunda T opçekerler sokağında larak kalmışt.ır. Abdurrahman uydur- günlerde bir netice vereceği ümit e- ve ARKADA ş LA R 1 K ONS ER j 
12 numarada bir randevu evi İfletir - duğu bir anahtarla kasayı açmış, ve dilmektedir. Ayni akşam HALK OPERETİ, Kadıköy HALEDE _ FLORY A 
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ken tanışmışlardır. içinde bulunan 1500 1irayı çalmıştır. 
Üç yıl bir arada yaşadıktan sonra Sabahleyin Abdurrahman şirketten 

pehlivan Merzukanın her hareketin - çıkmış, ve bugüne kadar kendisini gö
den, her aözünden bir mana çıkarmış, ren olmamıştır. Abdurrahman aran -

Eski bir tazminat davası 

kadını sebepli, sebepsiz dövmiye, tah· maktadır. 

Tahminen on sene evvel İmroz a
çıklannda bir müsademe neticesinde 
Bozkurt iemisini hatıran, Lotos vapu
ru acentesinden Aba1yan namında 

bir tüccar tazminat istemektedir. Ba
tan Boz.kurt gemisinde Abalyanın lıa
lı balyaları da battığından Abalyan 
evvela Londrada dava açmış, bilahare 
bu dava İstanbul ikinci ceza mahkeme
sine intikal etmistir. Bilahare de da -

kir etmeğe başlamıntır. Cinayetten bir Zabıta izini k~fetmiştir. Kendisi -
ay evvel de Merzuka Hüseyin pehli - nin bir kaç gün zarfında yakalanaca -
vana izini belli etmeden ortadan kay- ğı kuvvetle muhtemeldir. 
bolmuş ve Hüseyin pehlivanın müte -
madi izacatından bu suretle kurtulmak 
İstemiştir. 

Fakat hain bir tesadüf hadise günü 
Merzukayı aşıkı ile karşılaştırmış ve 
bu karşılaşma onun binbir macera ile 
dolu hayatına son vermiştir. 

Cinayet günü karşılaşıp da mahalle
bici dükkanına gittikleri gün Hüse -
yin pehlivan Merzukadan dükkan aç
mak için bin 1ira istemiş ve dükkan 

açtıktan sonra tekrar beraber yaşama
larını teklif etmiştir. Merzuka bunu 

kabul etmeyince de Hüseyin tabanca
sını çıkarmıf ve Merzukayı vurmuş -
tur. 

Merzuka beş kurşunla vurulmuş, 

ku11unların beşi de başında kalmış· 
bunlardan ikisi ameliyatla çıkarı -
Jabilmişı. diğerleri çıkarılamamıştır. 

Beş gün hastanede can çekişen 

Merzukanın ağzından, vurulduğu da
kikadan öldüğü dakikaya kadar bir 
tek kelime alınamamıştır. 

Nihayet Merzuka dün öğleden son
ra birdenbire ağırlaml§ ve akşam saat 
18,45 de son nefesini vermiştir. 

lstanbulun 
Planörleri 
Getiriliyor 

' vaya ağır ceza mahkemesinde bakıl -
mıya baslanılmıstır. 

' ' İstanbulda açılacak Türk Kuşu şu - Dava edilen tarafın vekili Bozkurt-
besi için yapılan hazırlıklar ikmal edil- la batan balyelerin halı olmayıp çul ol
miştir. lstanbulda Türk Kuşu sahası duğunu gümrük vesikalariyle isbat e-
10 Mayısta açılacaktır. Bugün gele - deceğini söylemiş ve mahkemeye güm
cek olan Andıros vapuriyle de Is tan - rük vesikalarını ibraz etmistir. Abal -
bul Türk Kuşunun planörleri getiri- yanın vekili bu vesikaları ietkik ede -

lecektir • ceğini bildirmi~ ve mahkeme baıŞka 
güne bırakılmıstır. , Paskalya 

Bugün hıristiyanların en büyük Karacaahmede duvar yapıhyor 
bayramı olan kırmızı yumurta pas - Üsküdar Karacaahmet mezarlıkları
kalyesidir. Bu yıl ortodokslar, katolik- nın etrafındaki harap duvarların ta -
ler, protestanlar ve ermenilerin paskal- miri kararlaştırılmış, icap eden bütün 
yalari da ayni güne teaadüf etmiş, dün malzeme hazırlanmıştır. Yakında in -
bütün gece kiliselerde ayinler yapıl ~ şaata başlanacaktır. 
mıştır. 

Çarşıkapıda yangm 
Evvelki gece saat 24,30 da Çar -

şıkapıda Küçük Yolgeçen hanında 
Petürgeli Mehmet oğlu Mehrnede ait 
aşçı dükkanından yangın çıkmış, dük
kan tamamen yandıktan sonra söndü
rülmüştür. 

Fransa ve Almanyanm Türkiye 
kontenjanı 

F ransanın 1936 senesi ikinci üç ay
lık kontenjan listelerinde, Türkiye his-
sesine: 225 kental yumurta, 200 ken -
tal yumurta akı, 250 kental yumurta 
sarısı (şekersiz), 40 kental yumurta 

Merzukayı vuran Hüseyin pehlivan 
gün geçtikçe iyileşmektedir. Dün de 
gene Merzukayı sormuş, kendisine 
Merzukadan hiç bahsedilmemekte -
dir. Hüseyin pehlivan tabii bir suret• 
te süt içmeğe başlamıştır. 

Emniyet müdürü Viyana ya gitti sarısı (şekerli). 750 k~ntaı arpa, 
İstanbul Emniyet Müdürü Salih, on 50,000 ~ental mısır, 12,nOO kental 

gün müddetle mesleki tetkikatta bu - bakla, 8::>0 kental fasulye, 1800 ken -
Osküdarda bir araba kazası İunmak üzere dün akşam Viyanaya tal mercimek, 4000 kental nohut, 120 

Beykozun Cümhuriyet köyünde o- hareket etmiştir. kental ceviz (kabuklu), 250 kental 
turan Osman oğlu İbiş arabasiyle Üs- K lb k . d "I ceviz {iç), 11,200 kental kepek ayrıl-
küdar çarsısından geçmekte iken 14 a se tesm en O Um rnıştır. 
yaşlarındaki Vecladm ayağını ezmiş - Hamza isminde bir .~m~le dün Kaz- Diğer taraftan Almanya dcı, Tür-
tir Vedad Zeynepkamil hastanesine hçesmeden geçerken uzerıne fenalik k' N. 1936 . . 4 h.t)O k · · k lb k · d 

0 
.. l _ ıyeye, ısan ayı ıçm .v en-

kaldırılmıs,, arabacı hakkında takibata gelmiş, düşerek a ıe tesın en 
başlanılmı,ştır . · müştür. 

Muallimler Birliğinin çay ziyafeti 

tal yumurta kontenjanı vermiştir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczam:for funlardır: 

İstanbul cihetindekiler = 

Aksarayda: (Sarım). Aleındarda: (Eş· 
ref Neşet). Bakırköyünde : (Hilal). Be. 
yazıtta: (Cemil). Eminönünde : (Meh
met Kazım) . Fenerde : (Hüsameddin). 
Karagümriikte : (M. Fuat). Küçükpa
zarda: (Yorgi). Samatyada: (Teofi -
los). Şehremininde: (A. Hamdi). Şeh
zadebaşında: (Asaf). 

Beyoğlu cibe~dekiler: 

Galatada: (Hilal). Hasköyde: (Yeni 
Türkiye). Kasunpaşada: (Turan). Sa
rıyerde: (Asaf). Şişlide: (Şişli). Tak· 
simde: (Galatasaray, Venikopulo). 

Çay ziyafetinJ en bır ıntıba Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

Dün saat «15,3» da Muallimler Bir- 21 e kadar samimi bir hava içinde eğ- Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
1 I · · (Tanaş). Kadıköyde, Eski İskele cad-

liği tarafından Gardenbarda bir. çaylı eni ~ıştır. . . .. desinde. büyük Yeldeğirmeninde: (Üç-
dans tertip edilmis, tir. Ziyafetti! lstan- Zıyafet esnasında hır çok mıllı ra-

1 l ler). Üsküdarda Selimiyede: (Selimi -buldaki bütün mua llimle rle birlikte kıslar oynanmış, milli hava ar ça ma-
hir çok maarif erkanı bulunmuş, saat 1 rak davetliler eğlendirilmiştir • ~y~e.;.)_. -------------

--~~ .................... '- ~ .................... ~ 
-BUGÜN -

İPEK 
Sinemasında 

BOSNA 
SEVDAlARI 

RUMCA SÖZLÜ ve ŞARKILI 
AŞK ve KAHRAMANLIK filmi. 

Filmin Rumca şarkıları en meşhur 
IIFLEN artistleri tarafından 

söylenmiştir. 

Buglln saat 11 de tenzil~tlı matine 

Beyoğlu Fransız 
Tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bugün matine 16 da 
akşam 20,45 te 
Zozo Dalmasla 

FLORYA 
Senenin son opereti 

CHUBERT'ln batan ruhu 
Teessürü... Şefkati... Iztıraplan ... 

SERENAD 
Büyük aşk ve musiki filminde 

tamamen gözleriniz önünde 
canlanmaktadır. 

Oynıy anlar : 
NILS ASTER - PAT 

PATER&ON 
( Bayan Charles Boyer ) 

Y 1 L D 1 Z Sinemasında 
Bu hafta kemali muvaffakiyetle 

devam ediyor. ilaveten 
FOX MOV1ETONE JURNAL 

ve canlı resimler. 

istclnbul Belediqesi 

~ehirTlyatrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 

Tepebaşı Şehir 

Tiyatrosunda 
Bugan 

gUndUz saat 15 te, 
akşam saat 20 de 

TOSUN 
Türkçeye çevjren 

S Moray 
Komedi 3 perde 

lstanbul 3 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
1000 liraya birinci derecede ipotekli ve yeminli üç ehli vukuf tarafın· 
dan tamamına 4173 lira kıymet takdir edilen Sahrayı cedit Bağlarbqı 
cad. eski 24, 25 yeni 33 No. lu kısmen yıkık duvar içinde bağ bahçe 
ve tarla olan ma müştemilat köşkün tamamı açık arlbrmaya vazedilmiı 
olduğundan 13-5-936 tarihine müsaclif Çarşamba günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci artbrması icra edilecektir. Artbrma 
bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde müş
terisi üzerinde bırakılacakhr. Aksi takdirde en son arttıranm 
taahhüdü baki kalmak üzere artbrma 15 gün müddetle temdit 
edilerek 28--5-936 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 ten 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırma• 
sında artbrma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulma• 
dığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bıra• 
kılır. Satış peşindir. Artbrmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti 
muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli 
ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren niha· 
yet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay• 
!aşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ile 20 senelik 
Vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla 
malumat almak isteyenl!!r 28-4-936 tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi 
ile 3+524 No. lu dosyaya müracaatla . mezkur dosyada mevcut 
vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (1943) 

İstanbul Gümrükleri 
Diıektörlüğünden : 

Satış İŞieri 

Gümrüğümüzde 1549 S. KAN. Muvakkat maddesi mucibince 2490 S. 
KAN. ki usullere göre satılacak et ya vardır. 

Müfredat listeleri Direktörlüktedir. Görmek isteyenleı· her gün sabahtan 
öğleye kadar müracaat edebilirler. Bu et yanın ihalesi Mayısın 30 cu günü 
saat 1 O da yapılacaktır. 

Peyler her gün alınır. Yalnız ihale günü saat 9,5 ga kadar pey akçesi aJ. 
mak için müracaatlar kabul olunur. Muvakkat teminat miktarı 209 lira· 
dır. (( 1839» 





Dünyanın 
seyahah: 

130,000 . 

en pahalı 
Bir bilet 
liraya! 

CÖNÜL iSLE·Rı 
Erkeklere 
Musallat Ol11n 
Kadınlar 

cSize hatundan seçen bazia ltlr me• 
cenyi nakledeyim. 

Geıaçlijimin en atqli devrinde na • 
..ı.. bir evli kadınla tanııtun. Onunla 
çılsınca uzun biı' barat aeçirdim. Fa • 

bt bir sün oldu ki, kocasını benimle 
aldatan bu kadın, beni de bir bafkuile 
aldatb. Bunun üzerine ondan ayrıldım 
ve bqka bir kızla nipnlandım. 

cfakat felaket bundan •onra bat • 
lacb.. Artık beni aramıyacağını anıyor• 
dwu. Halbuki nitanlıma kendi8ile olan 
münuebetime dair fotoiraf ve mek • 
tuplar aönderdi. Nitanhm beni çok •e· 
~ordu. A.kerliiiın biter bi~ evle • 

IM!Cektik. Kadının ihban üzerine ne ni· 
pnhmdan. ne de evden mektup ala • 
madun. Hatta nipnlımın başkaaile ni· 
pnlandıiını öğrendim. O gündenheri 

hayabm zindan içinde. Hiç kimseden 
korkuw olmıyan bu kadın hal& arkamı 
lnrakmıyor, bulunduium yere mektup· 
lar yazarak tehdit ediyor. Bu kadından 
nuıl kurtulayım: 

M. Ölgün 
...................... 1an1 •• sal 

lffiJOI', , • .,....._ .. ae•e...,_. F .. 

kat ha tip bdmlar MYJDe1erine r.p,.a 
Mfka erkeklerle miNıeebett. kwti • 
1 ° 0 la W il!-.! . ..1:.ıı..: • • L--ermı • me• • ...... MY-.• 1C1D ...., • 
bama kapbrmak ldemiJor. Fakat bira
kam idediiini Japam. Mademki nip • 
1U1U homhnUflm'. ArtJk -- içimi de 
korlaneia ............ m .... O JUU, 

.......... , 6Hnir, ~·t IÜk6ttan batka 
cevap ......,.... - pçs. 

• • • 
Kadıköyde Binen: 
Ben .. pncin umimiyetiae inen • 

mayonma. Sizi andiiine kani deiilim. 
Yapbil dantl., tuttula hareket ona 
s&teri7or. Ne daYetl.rini kabul ediniz. 
ne tle onanla konapnaia tenasül ecli
nia. Onunla miinuel.elinis am tehlikeli 
bir .....-.p ~ebilir. 

• • • 
«Üç menedir evliyim. Son günlerde 

kaynanamda delilik alametleri baıladı. 
Kocam ona hazmet etmemi İ8tiyor. Ben 
bu deli kadınla bir arada oturmak iste-
miyorum. Bahmua küçük bir de çocu· 
ium var. Kocamı ayn bir eve çakmağa 
mecbur edebilir miyim) 

Süheyla 

Mecbur etmek belki mümkündür. fa· 
kat dojTu delildir. Belki kazancı buna 
müsait delildir. Belki annesini bıraka· 
cak ldımeai yoktur. Fakat kaJD ......... 
bakmak üzere batka birisini buhnı.sm
cla lll'U eclebilininiz. 

'l'E'YZE 

Mareşal Balbo 
Musoliniye 

Muhalif mi? 

Yıldız 35 yaşında idi, 
ölümüne kan zehirlen

mesi sebep oldu 

N°..an 12 

Hauptman nasıl tanındı? 

Doktor Condor anlatıyo 
• • • Mahkemede benimle mezarlıkta pazarlık eden 

John'i tanıdım- Sesinden ve söyleyiıinden 
tanıdım kabl Hautmandırl 

Haaptmwa bnia .. fOCUia 

- Ozesiluie mJalt.__....lllH 
- Lindbersle .. 
- Hayaı. ~ nerede) 
- Altı il& Biz eaat eonra ö w 

--L • • QJ&81DIZ .. 

- John, çocuğu muhakkak 
meliyim .. 

Birdenbire acele edetek konuf 
ia bafladı; tahaJnmüJü kalmamıf 

- Size bunun imkansız oldu" 
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Çingen• 
Çadırlarında bir 

ispanyada Reisicümhuru 
nasıl iskat ettiler? 

Alcala Zamora iskat kararını tebliğe memur heyeti 
kabul etmedi, bu karar yüzünden ispanyanın 

kavsa olmuftur. Bu çadırlarda oturan 
sepetçi Yatann 18 Yatındaki oğlu Ra- yeniden kanşması bekleniyor 
ıim, Kazım isminde diğer bir çingene· Bareelon, 8 - Reisicumhur M. Alcala 
yi vurmuştur. Kazım Ya,arın boşa • Zamora lıpanyada hiçbir tarafı memnun 
dığı eski karııının yeni kocasıdır. edememiıti. Kendisini fırkalann üzerinde 

Yaşar Kazımın eski karısiyle evlen· tutmak niyetile hareket ettiği için memleke-
. k f ka k d. · b ti tek bir fırkanın elinde bırakmak istemi· 

meınne ızmıttır. a t en 111 una 
yordu. Son intihabattan evvel mecliai fes· 

rağmen bir bafka kadınla evlenmif • hederek, aosyalistlerin, daha doğrusu aol 

tir· cenah fırkalannan. birlqerek mühim bir 
Fakat bu sefer de yeni kansını Ka· kuvvet tetir.il etmelerine iatemiyerek, ıe • 

zımdan kıskanmıştır. Bu kıskançlık • beb olmuıtu. 
la da Kazımı vurmuftur. Kazımın ya· Bu ib"barla ıol cenah koaliıyonunun Za· 
ralan o kadar ağır değildir. Fakat Ya· morayı yerinden atmamuı llzım seleceii 
pr müddeiumumiliğe verilmiftir. zannedilebilirdi. Halbuki it bafk,a türlü 

----·-····----·-----·- oldu. Evvell ıol cenah fırkalan, mevkün• 
cenup yanına ve serilerine doiru bir ihata de kuvvetle oturan ve yapmak istedikleri 
tewebbüaüne meydan vermemekti. deiitildiklere söz yummıyacak olan bir a· 

[Böyle bir tetebhüae kartı Altıntq .d~ devlet reİIİ sönnek İlt~o~lardı. 
mıntaka11nda da cenub cephelİ kuvvetle· ,Saniyen Zamora 1933 te 809)'amt bır ek· 
rinin mütebaki luunının toplanımt oldu • HrİYlite .. .,.nan A..- b'bi..,... de, 
iunu evvelce yazmııbk.] ,mecJis;n ek14U'i7etiai elde etmedea 193 3 te 

XU . . k lo du bu vazifeainde kaldınp abvennifti. 

ff~cı ld 
0 

r y 1 lar da 0 • 16 1Ubat intihabatında tol cenala Coali· muva a& o u ve unan ı 
Le. L. 1 ._ ( A ı.. ) a kadar tionu kazanacaiı yerde •i taraf lnkalan 

na uauı o ara~ ru70n • b 
·ı 1 d·ı M '- h. 1 l kat'i netice kazanaydılar, Zamoranın akıbeti •ene u 
ı ere ı er. a~•t ası o mut. I __ 1_ Zi Zam d fa __ ı:...: 

vUi o a~tı. ra on ton e m-

Alcala Zamora 

Şu halde id.at karuuıı kendilİlle teblil 
ettikleri zaman heyeti niçin kabul etme .. 
İltemec:li) 

Birinci blaiıiilmılRlllldıl'm .-a Wr ukeri kıt'anm Eakifehir iatuyonanda TiirldJ• BUyük 
MiDa1 1ı19c11ıi Reili Mmtafa Kemal tarafmUn t'!ftiti 

[(Atatürk) ün solundaki General (hmet lnönü) dür.] 

mahailli olan lnönünde düıman mas P e- aai fırkalann hakimiyetine nihayet Yermek 
dilinciye kadar zaman kazanılrnıftl. Mai • . . f--L mı: .. · 

) B ıçın, ewıe ..,..ı. 

lup edilen düımanın (Buna grupu una Ceçen aab sünü, ao.yalist fırkata lic:leri 
iatikametine çekilmeie bqladıktan 'IOnra Coballero bir nutuk vererek Zamoranın 
mak•da kafi ııeJecek miktarda kuvvetler· ba11na böyle bir fellket aeleceiini zımnen 

S.i cenah fırkalarinın harekete ıeçerei 
aoayaliatleri diktatörlük ve komüniauıldt 
itham etmeleri beklenmektedir. Her neka4 
dar, aai fırkalar Zamoraya tiddetle V4i1 
kuvvetle muhalefet etmipeler de, ton in • 
tihabatta uiadıklan hezimetin acısını ç.
bnnak için. Zamoranın ,ahliyetinde'l i9-
tifade etmİ)'e kalkacaklardır. 

(•) - 2-
('tltinci lnönii muhuel>eti) nin garp 

cephesi kumandanlıiı ...mıdeki Türk is· 
tiklal ordUM& kıtaab tarafmdan kazanıl • 
masının aebepleri ayn ayn ve mütcad • 
dittir. Bunlar arasında en batta zikredıle
cek nokta prp cepheti lı:umal)lllanlıiının 
)'tikaek, u.ur, fakat aerİD kanlı, derin gö· 
rüılü, aevlı: Ye idaretile Türkün milla var· 
laiını korumadaki eımalaiz kahranıanh\ıı· 
dır. Bundan maada ( 1 İDcİ İnönü) zafeıi· 
Din daha miifkül prtlar albnda ve daha az 
kuvvetle hile lı:azambmt obnuından mü· 
tevellit maneviyat yübeldiği ve ( nefü iti· 
madı), iki buçuk aylık çalışmıtnın 

doiurduiu (talim ve terbi7e kudreti), en 
k~ • ~ kadar bütün 
lr.umandanlıana cmutı.k ~byaz ve 
kazenaeaiın alzile ifade edilebilen (iman• 
lan) ve (ba7ab iatihbr editleri); zafer 
1olunda ölüme pervuaz atılan piyade ve 
aüvarilerimiz sibi topçulanmızın da faik 
düpnan topçuaunun ve batta piyade silah· 
laruwa ateli albnda açalı: mevzie çıkarak 
1.izzat atet mevzilerind• yapılan taras • 
autlarla müttnli diifmaa üzerine ölüm 
aaçmalan sibi mühim 8miller de bu zaferin 
ittihaalincle bü,ü1ı: mibeata müeuir ol .. 
muılardır. T6r1ı: kıt'alan düpnan taarruı· 
lanna (mukabil taarruzlar ) la mukabele et
Jllekte o Udu canlabk " umumiyet itiba· 
rile o derecede yübek bir muharebe ,evk 
Ye hevesi p.temıitlenli ki birinci İnönün• 
denberi seçen iki buçuk ~ zaman zar • 
fındaki talim ve terbiJ:enin yalmz maddt 
aahadaki tezabüriinü delil. maneviyatı yiik
•ltmekte de ae büyük IMr muvaffakiyete 
erdijini • el ile tutulur bdar canlı olarak • 
sönnemek miimlı:ün deiiklir. Hakikatte 
TU.lr. iRikW orduau lı,önUndeki zaferini 
maddiyatla delil, (wviı.ı) ile kazan• 
mıttır. ( 1) 

Gerek sup cepheti kumandanı Ge • 
neral İunet [IDiinii], ıerebe Büyük Millet 
Meclili Rem Mu.lafa Kam1 [Atatürk] bu 
maneviyab yübek tedbirleri ve nafiz ph· 
Iİyetleri ile her an arttumalı: ve tazele • 
mekten bir an dahi geri kalmamıılar ve 
zaferin iatihaalinden aonn birbirlerine yaz• 
dıkları qaiıdaki samimi. sıcak ve iatik • 
hali daha o zamandan keatiren derin gö • 
riitlü tel JUl)arile birbirlerini, birbirlerinin 
.. hmnda ela milleti Ye orduyu tebrik edi • 
Jorlardı: 

Garp ceplaeal inamı..!- General (b • 
met) ten 81,ük Milel Mecliai Reisi 

CM.tala Kemal) • ,.-... telaraf 

Saat 6,30 

Metrea Tepeden 

1/4/1337 (921) 

aonrada Metrea Tepeden 

( 1) ... o ..... iPıa llÖJle olduju ıibi 
~ roll h•h-.. da (maddi 
Yueitin mll.....ti ........ raimen) bi-
• .d .-.o b •-a:...:d• rmcı er e"'" •ıwww aana mY· 

Waza edecektir; çüalrii ftllaJI, aililn ve 
maddeyi k11Daun imana. tn .. mn ( mane
-.i,ab) ,ükaelı olana elilı ıWri vuıta it eö
riir; akai halde .....W. ... Ylllllamn luyme

li de ualır ft difer. 
( *) Biriaci JUi 9 .... tariWi Diİlha • 

.. m1 ..... 

gördüiüm vaziyet: 
Cündüzbey §İmalinde, sabahtanbcri se· 

bat eden ve dümdar olman muhtemel bu
lunan bir dütman müfrezesi. •i .cenah 
grupunun taarruzile gayri muntazam çe • 
kiliyor. Yakından takip ediliyor. Hamidi
ye istikametinde temas ve faaliyet yok, 
Bozbyük yanıyor. Düıman, binlerce mak· 
tullerile doldurduğu muharebe meydanını 
ıilahlarımıza terketmiıtir. 

Garp ceplaen lrumandanı 
l•md 

lnönü muharebe meydanında Metreı 
Tepede Garp cephesi kumandanı ve Er
kinıbarbiyei umumiye reiıi İımet Pataya 

Ankara 
1/4/1337 (921) 

Bütün tarihi llernde, aizin lnönü mey• 
dan muharebelerinde deruhte ettiiiniz va· 
zife kadar aiır bir vazife deruhte etmit ku· 
mandanlar enderdir. Milletimizin iatiklal ve 
hayatı, dihiyane iclareniz altında werefle 
vazifelerini ıören kumandan ve ailih arka
dqlannızın kalp ve hamiyetine büyük em· 
niyetle iıtinat ediyordu. Sia onda yalma 
diipn•m delil, ıınilletjn makia talihini de 
1enclinis lıtila altındaki bedbaht toprak
lanmızla bütün vatan, bugün müntehala • 
nna kadar zaferinizi teı'it ediyor. düpna· 
mn hını iatillaı. azim ve hamiyetinizin yal· 
çın kayalanna b&flllı çarparak hurdalwt 
oldu. Namınızı tarihin kitabei mefahirine 
kaydeden ve bütün milleti hakkınızda e • 
bedi minnet ve tükrana aevkeden büyük 
sazl ve zaferin izi tebrik ederken, üatünde 
durduğunuz tepenin aize binlerce dü17man 
ölülerile dolu bir meydanı ,eref aeyrettır· 
diği kadar milletimiz ve kendiniz için 
p'tui itila ile tlolll Wr aflm Mtildeele ele 
DUll' Ye llikim olduiunu töylemek İlle • 
rim. 

Bü~iilr Millet Meclisi Rü 
Mutala Kemal 

Büyiik MiDet Mediai Reili Mmtafa 
Kemal Pap Hazretlerine 

Zulüm ve istibdat dünyanın en zalima· 
ne hücumlanna kartı. yalnız ve tatkın ka
lan milletimizin maddi ve manevi bütün 
kabiliyet ve kuvvetlerini ruhundaki atetle 
topbyan ve harekete ıetiren Büyük Millet 
Mecliainin Reisi Mustafa Kemal Pap 1 

Kahraman zabitlerimiz ve askerlerimizle 
avcı hattında omuz omuza vurutan fırka ve 
kolordu kumandanları namına takdirat ve 
tebrikatınıza kemali f ahr ile arzı tükran e
derim. 

Garp Ceplae.i Kamaıul.,., ,.,,.., 
• * * 

Dmnlupınar maharebeai 
23 martta Yunanlalann (Bur• grupu) 

Eskitehir üzerine ilerlemeie baıladıiı gibi 
(Utak srupu) da üç piyade farkau ve l>ir 
k1S1m süvari ile Afyon üzerine doğru ha • 
rekete geçmişti. Dütmanın bu grupu kar • 
şasında, 4 1 inci ve 5 7 inci piyade fırkala • 
nmızdan müteşekkil Xll inci kolordumuz 
bırakılmıftı. Bu kolordunun vazifesi (Af· 
yon) istikametinde tekilerek düflllamn 
Utak grupunu kendi üzerine çekmek ve 
(Kütahya) üzerinden lnönü mevzileriain 

le takip edilmiı: geriye kalan ku~etle.~d~n anlatmıfb. 
bet piyade ve iki süvari fırka11 ile Buyuk 

Millet Meclisi muhafız taburu ve Afyonda· 
ki Xll inci kolordu cenup cepheti kuman· 
dan•iı emrine verilerek (Afyon) daki 

Lider, 909Yaliat coalitionunun her ne pa· 
huına oluna olsun muzaffer olacajım ve 
iktidar mevkiinde tek batına kalacaiını 
aöylemiıti. 

dütman grupunun gerilerine taarruz etme· Parlamento, Reisicumhuru, eski mecliıi 
ie memur edi)miıti. Ancak bu kuvvetler· ıayri kanuni ve haknz yere feshettiği için 
den yalnız iki fırka 5 niunda Çekürler ve muahaze ediyordu. 
Altıntaı mıntakaaında toplanmıt. aüvari fır· Nihayet mecliste müzakere açıldı. M. 
kalan da İslimköy üzerine • cenup cep• Cil Robles ıosyalistlerin oynamak iatedik • 
heaince • sevkedilmit bulunuyordu. Diier leri oyunu fiddetle tenkid ederek tetkilltı 
piyade fırkalan ise henüz yolda idiler. Bu esasiyeye mugayir bir harekette bulunduk· 
ıırada Afyondaki düflllan da Bursa gru • lannı iddia etti. Sosyalistler, teıkilatı esa
punun mağlubiyetini habet almış ve başı· siye kanununun 81 inci maddesine istinad 
na •el8bilecek akibeti ..WU. eclerek saı- ederek Reisicumhura .Yt edebilecekleri· 
ba doina çeldlmeie Mtla,..ıfb. Bu P"P ili iddia ettiler ve neticede 238 muvafık re
(Dumlupmar) a kadar çekildiktea aonra ,:e karp S muhalif reyle S ıenedenberi Re· 
orada yerletti ve çok kuvvetli olan Oumlu iaicumhurluk eden Alcala Zamorayı mev• 
mevzilerini iaal ve tahkim etti. kiinden dütürdüler. 

Cenub cephesi kumandanlıiı 8 ni • Bu mühim karar büyük bir aükGnet i • 
sandan 11 nisana kadar bu mev • çinde verildi. fakat haberini ReİIİcumbura 
zie kartı taarruz etti. Ukin beher fırkuı bildirmek için derhal bir heyet eeçlldi. Fa
hizimkilerin 2-3 milli olan 3 fırka ile itKal kat M. Zamora bu heyeti kabul etmedi. 
ve U,Utan celbedilen bir fırka ile de tak· Onun üzerine heyet Riyueticumbur kltibi 
viye olunan ve çok kuvveth mevzilerde bu- umumiliiine karan reamen teblii etti. 
lunan bu düpnanı oradan da söküp at • Meclia reisi olan Martinez Barrioe Re • 
mak için bayii zayiata ve fedaklrbia kat· iaicumhurluk itlerini veklleten tecime bat
lanmak icap ediyordu. Halbuki ordumu • ladı. M. Barrioa Zamoranın eaki bir domı 
zun selecek sünler için zinde ve kuvvetli idi. cumhuriyet bbineeinde nazırlık etmif· 
tutulması llzım seliyordu. Binaenaleyh bu ti. ve aon zamanlarda da muhalefete seçe· 

taarruzlara nihayet verdirildi. Bu auretle 
timal cephesindeki kat't netice yerinde 31 
martta zaferimizle neticelenen ikinci lnönü 

rek aol cenah coalitionunda meclit reisli • 
iine setirilmiı bulunuyordu. 

lapanya te,kilab auiyeaine nazaran 
meclis feahedilc:likten tonra yeni meclisin 
sabık fesih karannı taaclik etmesi llzun -
dır. Akli takdirde millet ReİIİcumhurun 

Diier taraEı.n aoayalistlerin kazandıklan 
bfi1ük eberiyet kartlllnda orduda da 
memnuniyetsizlikler bat göstermifti. Or • 
dunun iakat hareketini takbih ederek ha • 
rekete ıeçmesi ve aosyalistleri ezmeti dt 
aynca beklenebilir. 

lıpanya siyasi ihtirasların kuvvetle kay• 
nadığı bir yerdir. Yannın neler doiuraca• 
iı belli olmadıiı için. hldiıelerin inkitafıDI 
aabırla beklemek lizundır. 

Tayyare cemiyetinin soyadı 
kAgıtları 

Soy adı müddetinin bitmesi yaklaştığın• 
dan halkamızın soy adı kağıdına olan ih • 
ti.yacını siren bazı fınat gözeticilerin fir· 
mUJZ ve matbaa iami ve üzerinde bedeli 
bulunmıyan ve nereden tedarik ettikleri 
anlaıılamıyan kajıdlan değerinden fazl .. 
ya satmak auretile halkı ızrara kalluştıklan 
anlaplmıttır. Satıı hakkı münhasıran TürlC 
Hava kurumuna verilen aoy adı kağıdlan 
bütün hayilerde Ye Tayyare tubelerind• 
beheri yüzer paraya •ttınlmaktadır. Hal. 
kin bu kljldlan aramaları menfaatleri icM 
hıdır. 

Bakırköy bez fabrikasında 
bir kaza 

Bakırköy bez fabrikası amelesin • 

den otuz dört YBfUlda Hasibe elini 

makineye kapfınmf, dört parmaii 
tamamen kopmuftur. Yaralı Zeytin • 
bumu askeri hastanesine kalclınlmlf • 

tır. 

muharebeleri cenup cepheainde 11 nisana 
kadar devam ettikten ıonra Afyonun ve 
Dumlupınara kadar olan sahanın tekrar e· 

limize seçmeu1e neticelendi. f~. karann~ haksız te~~ ediyor dernek· Alay Klfklllde konser 
tir kı bu vazıyette de Re181cumhurun çekil· Dü· Ala k .. k~!-~- Anka li . _ _, __ 
mai llzım gelmektedir. n y Oıf \lllQI: ra ICSllKICD Bu muharebelerden aonn cenup cepheai 

kumandanhjı Jlivedilerek Yunanlılara 
karp cephe Ye Yazife almıt olan bütün 
luvvetlerimiz pıp ceplıeai kumandam 
lımet Pata (General lunet lnönü) emrine 
verildiler. 

• • • 
Yunanlıların bu muharebeyi kaybetme· 

lerinin aebepleri tunlardır: 
A - Bur• anıpunda: 

1 - Dört piyade fırkaları varken yal
nız üçile muharebeye sirmeleri. 

2 - Mevzilerimize karp hep cephe 
ıa.rruzlan yaparak ihataya tetebbüa et • 
memeleri. 

3 - Bilha._ ilk üç sün aildeti merkez• 
lerini en kuvvetli olan timal cenahımıza 

karp taarruz ettirip yıpratmalan. 

B - Utak srupunda: 
Yukandaki birinci maddenin ayni hatal 

C - Batkumandanlıkça: 

1 - Kat't netice yerinin tayinindeki ha
ta ve l.urada (İnönünde) bir merkezi aik· 
let toplıyarnamalan; 

2 - Hem Eakitehri, hem de Afyonu 
zaptetmekte netice aramalandır. - C. D. 

* • * 
Tuhih : 8 nİlan narihli niiabamızda 

(Menfi propapada) M,WW JammD IOD• 

lanncla (**) ipntile Dah eclilen lmuncla 
(Mrp 'dinli•) Wbneleri fala ollınık di
w -iıttlr. T .......... 

M. Zamora .undi ne ,:apacak > Acüa yetifenler cemiyeti bir musiki konseri 
karan aükGnetle karphyarak köJGne ai • vermiflerdir. Komerde letanbulua bir 
clecek ve aiyaaetten çekilecek mi> çok tanınmış simaları bulunmuftur. 

ı-Hayatta G6rd0klerimiz 
1 lnaanlık tarihini tahkir dawıaı 

Bir avukat müdafauını yapıyor: 

- Müekkilime hakaret eclilmittir. 

Muhakkak cezalandınlmaıını isterim. 

Hakim tordu: 

- Şahitleriniz var mı). 

- Hayır efendim. tahicle IGzum 
yok. Hakaret tahriri ,.pılmllbr. 

- Na.J). 
- Baroya verilen bir itticlada yazı• 

Ldır. 

- Şu halde mevauk). 

- Tabii efendim. Bu yalnız bir tah· 

11n. bir ailenin deiil. bütün bir nealin 
werefi meselesi. Daha doğruau insanlalt 
tarihini tahkirdir. 

Ne aöylenmiı diye merak ediyor • 
dum. Hakime baktım. Sabırsızlıkl.ı avu· 
btı dioliyor. 

Daktilo ela makineyi btralmut. tek· 
mil kulak ketilmifti. 

~ 11.- Wr tak ........ . 

rini •yıyor, müvekkili bir idam nıabki
mu imit gibi çırpınıyordu. 

Davayı ne kadar benimsemiı diyor

dum. Meier, avukat davacı ile aynı W. 
Jl:vettenmİf. BüJ:ik .uç ta fU: •Da va • 
cıya. caeyyAr demirci» denmif. O vıl&

yette •8eYY•r demirci•, •çinsene m.
nasına selinnit- Ve bir kişiye isnat olu-

nan bu hakaret, bütün vilayet h Duna 
dokunabilirmit-

Avukattan aoruldu: 

- Suçlunun tecziyesini mi iıti or • 
aunuz). 

- Hayır, cezayi manevi istiyo um. 
Davayı kazandığından emindi, gule-

rek ilave etti: 
- Ma' ücreti a'Vllkat efendim. 
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Türk Esirlerini İşkence İle Öldürten Ve
n edik Kumandanlarının Boynu vuruldu 

12 takım b gün üç 
sahada karşılaşıyorlar Son Postanın Tefrikası : Yazan: O•man Cemal 
İstanbul lik şampiyona ının on al ıncı Yüzü sapsarı olduğu halde Scılfıhat- hallelerinin arasındaki sınıra yaklaşım 

haftası maçları buı:ün Kadıköy, Taksim, tine dedi ki: ca yanında üç dört arkadaş ile Net• 
Şerd tndyomlnrında yapıl..lcnkt.ır. - Ya kız beni seviyorsa... meli Bahriye rastladı. Ooh, işte H 

Bunlardan çn mühimmi bugun Fener -

Li.la Mustafa Pap onun ıözünü 

kesti ve yemin ederek: 
- Rehin almadan ıemilerimi 

rildi. Çelik gibi bir ıcsle son sözünü 
,söyledi: 

- O halde mukaveleyi önce siz 

gönderemem. bozmuı oldunuz. 
Dedi Antuvan KirinİJİ ıöstererek Sonra adamlarına dönerek emret-

ili.ve etti: ti: 
- Bu arkadaıınızı bize bırakı - - Bunları tutunuz. Cellat nere -

nız. Ona bir fenalık yapacak deği- de? 
liz. On dört kadirıa ile on dört kap- Cellat hemon ıeldi. 
tan ve bunca askerlerime karphk Türk esirlerini bin türlü itkence-
sizden bir tek kumandan istemekle lerle öldüren, Türklere erkekçe kar

ç.ok bir ıey mi iıtemit oluyorum? !ı ıelemeyince bin türlü dalavere -
Braıadinonun kızsmlıiı son de- ler yaparak, batkalarım kıfkırta • 

receyi bulmu!tu. Hali. serinkanlı - rak, yaptıkları muahedelerle 5anki 
lığım bırakmıyan Türk batkumanda alay eden Makyavelin çömezleri ce· 
dının karıısında ayağım yere vura - zalarını görmeliydiler. Döktükleri 

1 ak haykırdı: günnhsız Türk kanlarını ve verdik-

B. k d 7 K··peg"' ·mı· leri sözü bozmalarını, hatta hayat • - ır uman anı mı o ı 

b·ı b d b k S · de ları bile ödiyemezdi. ı e ura a ıra ama.m. enın , 

d ı d h 1 b·ı · Bragadino an bafka hepsinin bo-a am arının a uy arını ı mıyor 

., S · k f d f d.. yımları hemen vuruldu. Lüzumsuz muyum. enın a an a ena u -
.. 1 H" b" · · · sertlik ve gururile arkada§larının 
ıunce er var. ıç ırını~e ınanmıyo-

( 1) kanına giren bu inatçı kumandan 
rul'l. • T · k · l · d k 

La" la Mustafa p h,. 1.. k d. ıse ur esır erme yaptll' ıiı İf en • 
asa a a en ı · l .. d M h."k" k . . . ~ • ce ere uıra ı. agosa u umet o-

r m tutuyordu. Bırdenbıre baıka .. .. .. d T·· k . l • · . 
. . nagının onun e ur esır erının •!· 

hır mevzua ııeçtı: k l 1 .. ld .. ··ıd .... ·· d. ... d" 
M k ı .. . .. lir olarak ence er e o uru uıu ıregm ı • 

- u ave eye gore -· 
t 1. · · k b l tt .... · ıı· · )" binde boynu vuruldu. (1) es ımını a u e ıgınız e ı ıa am . 

· · ld ? Venedik askerler.i de silahları a • 
esırı ne o u. 

. lınarak Türk kadirgalarmda zin .. 
Bragadıno fena yakalanmışb. Yü- . l b .. 1 d 1 

cır e ag an ı ar. 
2ü bembeyaz oldu. Şaıkınlıktan ne s· ı ·1 akl d "l" 

k . . d ıs ve çı sanc arının " ı a. 
cevap vereceğini estıremıyor u. .1 b. 1 lı ı· k K b 
Baştan savarcasına: 

- Onların hepsi benim değildi. 
Her biri bir kumandanın elinde bu
lunuyordu. Öldürmü§ler. 

Dedi. 
- Senin elinde olanlar nerede? 
Lala Mustafa Patanın yüzü ge • 

vesı e ır eya et a ıne onan ı .. 
rısa Sinan Pa§a beylerbeyi oldu. 

ispanya, Venedik ve Papa arasın
daki birlik ve bunların yarattıkları 

büyük donanma lıiç bir ıey yapa -
mamıştı. 

Hele İspanya ile Venedik, artık 
bir daha birle§emiyecek halde idi

ler. Lakin bir taraftan Fransadaki ( 1 ) Pol Şak kitabında Bragadinoya u
zun hitabeler irat ettiriyor. Venedik ku • protestanların kılıçtan geçirilmesi 
ınandanınn söylettirilen bu sözler pek şai- için genç kral dokuzuncu Şarl ile an· 
rane ve çok hücum edicidir .. Bununla be- esi Katrin dö Mediçiyi kıtkırtan 
raber şu i are~ ettiğimiz cümleleıi de aynen Papa beıinci Pi, diğer taraftan Türk· 
) azmakla Venedik kumandanının ne man-

leri her halde mahvetmek irin gece 
tıksız ve ne manasız bir asabiyete kapıl - ~ 
dı~ını kendisi de gösteriyor. Ula Muııtafa gündüz uğraşıyordu. Zaten Türk • 
Pa anın Venedik kumandanlarını ne bü- ler de Kıbrısı almakla itin bittiğine 
> uk bir nezaketle kabul ettiğini de yaz - kanını§ değillerdi. Venedik donan -
mamasına rağmen Türkleri bir defa daha maaını her nerede oluna olsun ya • 
ahde vefasızlıkla itham ediyor. Halbuki on k l k t ) k • t" d a ama , epe eme 11 ıyor u. 
dört kadirgıı "'e binlerce Türke mukabil bir ( A. k ) 

k V d .k k d • L h • r ası var te en«-" ı uman anını ıstcme11. atta 
kafi olmıyan bir rehindi. Esa en muharri -
rin yaptırdığı muhavere hayalidir. Zira bu 
sözler çayırda geçiyordu. Orada Vene -
diklilerden hiç birisi sağ kalmadığına göre 
en güvenilen kaynak mecliste bulunan tıı • 
rihçi Alidir. itekim Fransız muharriri 
Türk esirlerinin mukaveleye rağmen öldü
rüldüklerini ve Venedik kumandanının 
küstahça cevabını yazmadan geçiyor. 

( 1) Garplı tarihçiler Venedik kuman
clanırun derisine saman doldurulduğunu 

yazarlar. Pol Şak ta onun diri diri derisi • 
nin yüzüldüğünü, saman doldurularak Mu -
t fa Paşanın gemisinin srandi direğine asıl
tlığını, daha sonra Venedildilerin bu de • 
riyi alarak Romaya götürdüklerini, or da 
bir kiliseye gömdüklerini uzun uzun ve bu 
mevu üzerinde bilhaua durarak anlatıyor. 

İnhisarlar 
ğünden: 

İstanbul Başmüdürlü-

k - Ne olursa olsun, şimdi hiç aldır- sanın İstediği olmuştu. Şimdı suratına. bahçe ile Vefa arasında yapılaca maç -
ma, uzaklardan hoş ver: biz plan ku- sırtına, omuzlarına, karnına yiyeceil 

tır. k L..: 
Lik maçlarında en düz i.ın ve o nisbet- rup eğer Bahriyi faka bastırır, fiyaka- to atlar, yumruklar, tekmeler ona ~ 

te canlı oynayan Vefa, Fenerbahçe için ih- sını bozarsak. o zaman seu yine i ine çok sıkmtılt. üzüntülü, gimleri artık 
mal edilir bir takım değildir. bakarsın... sonuna erdirecekti 

Diğer tara.Et n Kadıköy sahasında ya • _Olmazsa) Netameli Bahri ile arkadaşlan k 
pı'acak Süleymaniye • Eyüb maçı mfü3avi _ Olmazsa dünyada kız bir tane tahtaperdenin ken rmdan afili 
k~vvette olan iki takını için oldukça e - } ) H L: d l So :e. değil ya~ başka birini ııeversin! Kel ara a na 1;1&raz süz ü er. nra .,. 
hemıniyetlidir. '- · d bi · ki Hasandaki kantocu kızı bir gecenin ıerın en rı atı ı: Likteki vaziyetleri üzerine tesiri doku • 

h · i inde nasıl sevdin de, =ki gün sonra - Bizim mahalle ıizi nPk açm nacak olan bu oyuna iki taraf ta e emmı - ' .-~ 
yet , ermek m·cburiyetinde kalacaktır. ondan vazg~ip cambaz kız tutul- amma naSll oldu da böyle ,eldin W' 

Birinci likte puvan kaybeden Hilal ta - dun... kahmr 
kımı bugün Beşik taşla karşılaşacaktır. Bi- - İyi amma Salahattin, bu fııefer - yolum dü,tü de 1 
rinci devrede Be!1iktaşla yaptığı maçta çı· hen Zaik.ayı bir elif miktarı seviyor _ - Eh. bir tün olur, ~im de • 
kan bir ihtilaf .. üzünden Hilalliler lik m~'"- be -1~ lif ·L · mahalleve ·~L·mn• ..ı.:~--r· o ___ ,... 

.r " 8am 0 nl uVft e mı-. tarı SevtyOf o ~ .JVllU "'""" "'"""'" 1 ~ 
Jarında Beşiktaşln karşılaşmamağa karar ded.'- çifte kardet koprn: infM)lahr (Ci 
vermi !erdir. Bu kararda ısrar ediline bu- - Aldırma, boş ver ıa: yal l L:_ uJ L__ bi ") 

P k. . di lla -1~ be ı uu t umuaçı ta rı 
giın bu müsab ka yapılmıyncak demektir. - e ı, ya fım yo rua n ne- 1 ft--1-\. .1-.x. be 

1. Bah · li - n~· amma, uvtJrusu n Bundan başka birinci lık takımlar! için- tame ı rıye rastge rsem ne yapa- .. b . . I .. .. . W, 
de oyunları en zorlu olan Beykozla is - yun? ~un, uraya aızın e IOl'UlfIDIYC ae 

tım tanbulspor da bugün Şeref ştadmda kar • y d d '- L __ _ - a urup urura:en o UiMUI ç.. e· . le .. .. . . im. tiD 
şıla caklardır. - ızım aorutmıye mı ae lf 

Sa)-ı farklara dolayısile birbiı:lerine çok tarsa r A .. dan da hepe. . inkar Gel öyle ise, şöyle de aörü,elim be 
ynltın olan bu takımların aralarındaki mü- - fa&l vran, mı lcahm 1 
sabaka haftanın en iyi oyunlarından biri et, hiç bir şeyden haberin yokmuş gibi - Ben seninle goruşmiye dejiL 
sayılır. görün.·· Bahri ile görütmiye plmiştim t 

Tnksim stadında karılaşacak olan Ca- - Ya bunları dinlemzsel Bahri hemen ok gibi Hasanın 
la tasa ray - Anadolu müsabakası da tabii - Artık orası da bahtına! Amma, nına fırladı: 
bir oyunla geçecek maçlurdan biridir. korkma, o sana kalabalık yerlerde çat· _ Ne görüşeceksin benimle) 

Büyük bir enerji ile oynamakla şöhret maz. Sen tenha yerlerden kendini _ Azıcık ~öyle ilerleyelim de aöf 
bulmu olan Anadolu takımı karşısında k ll 

o al leyeyiın! Galatasaray da galebe için ayni kuvveti d 

k - Sen bunlar kimden haber aldm l Hasaanla Bahri ötekilerde kırk er sarfetme zorundadır. 
Son haftalarda yaptığı maçları hara • - Onların mahallesinde benim ha- adım açıldılar. 

retle takib edilen Güneşin, T opkapı ile lamın küçük oğlu yok mu, işte bana Bahri: 
Taksim stadında yapacağı maç ta heye, • bunları o haber verdL - Görü? bakalım, ne görüşecekeia1 
canlı oyunlardan biri olacaktır. ikinci eleb~ı Salahattinin Hasana - Senile ne görüşeceğimi sen ben' 

Oldukça düzgün oynıyan T opkapının da verdiği bu çok fena müjde ona çok den iyi biliyorsun, i~te ayağına gel 
iyi bir netice alabilmek için gayret edece- ağır bir tesir yapmış; 0 canım yazı ve dim, yarım saattir buralarda hep seni 
ğine şüphe yoktur. k b d d l k" be · o içinde yuvarlandığı şairane, aşi ane arıyorum; un an a an a ı nun 
Mahkeme hayatı altüst etmişti. Artık ne roman 'şte zerre kadar günahım yok ve fi 

okuyabiliyor, ne şairane yazılar düze- dakikadan itibaren de benim bir daPJ 
Karar ile yapılan biliyor, ne ae o çok sevdiği rustai kır- onunıa uzaktan s ıamJa mı bffe 

larda alabildiğine dolaşabiliyordu l duymıyacaksın 1 Hem ben onunla et' 
Kongre nin alakan, yahut onun seninle aıak•" 

Jtf sını bilmiş olsa idim, hiç ona selAıO 
Altınordu kulübünün Çapraz Salahattinin verdiği o çok verir miydim'? 

kongresi bugün hakim kötü havadis üzerine üç dört gün ka- Bahri şaşırdı: 
dar pek sıkıntılı. pek üzücü. pek çe- - Ne söylüyorsun sen be, 

huzurunda yapılacak kilmez bir hayat geçiren Hasan, artık yorum ı 
Memleketin en eski spor kulüblerinclen Zaikaya vermiş olduğu o, upuzun _ Canım, şu kız dalgası t 

olan Altmordu kulübü bir takım dahili mektubun gelecek cevabını filan çok- _ Ne kızı, deniz kızı mı) 
karı ıklıklar içinde kalmış. bocalayıp du - tan untmuş; hatta yalnız mektubu - yok peri kızı 1 Canım fU bizidt 
rurken evvelki gün gazetelere kulüb sek - deg~ il, Zaikanın kendisini bile düs,üne- k il f l futa 
reterlığinden bir Uan gönderilmişti. Bu i- mahalledeki torba sa a ı ey cso 
landa kulüb kongresinin bu ayın yirmi al- mez bir hale gelmişti. Çünkü Neta - ortanca kızı 1 
tısında yapılacağı ilan ediliyordu. meli Bahriden, Netameli Bahrinin ha- __________ <_A_rlt_a_.n __ "cr_r-:):"1

1 Dün de gene Altınordu «heyeti umu - şına toplıya~ı bir alay kopuk mahal- • 
miycsinden)) ba~hğı altında bir ilan gön - le çocuğundan bir araba dayak yemek 
derildi. bunda da kongrenin buııün yapıla- üzüntüsü Hasanın körpe sinirlerini 
cağı bildiriliyordu. Bu garib vaziyeti tet • altüst etmişti. Bu dayak faslının her 
kik ettik ve öğrendik ki bundan bir mi.id - hangi bir yerde başlıyacak olan feci 
det evvel kulüb idare heyeti reisi Salilbad- övürtüsü kaç gecedir rüyalarında bile 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Pazar 

(*) 
·----------------------

din istifa etmiı. kulüb azasından izzet ku- onu baska başka şekillerde ve başka Safra taşlarından 
lübün idaresini eline almıştır. ba k d~ k ı .. d .. k"t"" d ll·,.ı· g·l·n ı.. _, aıarıları 

B .. . k 1 •. b.. k" .d h ş a e or ar ıçın e ur u uyor u. ., v • Qfl ~ unun uzerıne u u un es ı ı are e • . . Elel..-- ( 
yeti azalarile kulüb mensublanndan beşte ~ıhayet ~rarmı v~!~: uaııpı .~?1a- Gelen hastam, 
Liri Üsküdar hukuk mahkemesine mü raca- ılın kendısıne verdıiı hu fena nıu.ıde- t - 3 7 1 /2 derece ateşi vardı. 
at etmişlerdir. Hukuk hakimi de 936-546 nin beşinci günü, bir öğle vakti kalktı, 2 - İki sencdenberi bel ağrısından 
numaralı dosya ile bu davayı görmüş ve tek başına NetamcliBahrilerin mehal- 3 - Ağzında acılıktan 
cuma günü fU kararı vermiştir: lesine doğru yollandı. 4 - Baı dönmesinden 

«Altınordu kongresi bu ayın 12 nci pa- Biraz sonra kollarını sallaya salla- S - Yağh ve ııekerli yemekle,. 
14 h.k. · t• Ç karp nefret ve istikrahtan zar günü saat te ve a ımın .nezare ı ya o mahallenin sınırından daldı. o-

l k M ahh hl 6 - Yağda kavrulmuş yemek ye• altında yapı aca tır. u .ar ~~r'.. e .. ya- cuklarm, heJe .Bahrinin bulunacağı •~ 
palan kongre ilana ve davetı hukumsuz .. k k al d d d. l "nd b diii zaman mide sancılarından tiki • 

a ar arın a, uvar ıp erı e, oş yet ediyor. Ve çok defa ögwle yemek -
dür.>ı 

Bunun üz~rine de mahkemeye müracaat meydanlarda tek başına harman çevir- lcrinde vakitli vakitsiz tuzlu nohu4'. 
edenler gazetelere fU ilanı göndermişler • miye başladı. Fakat, aksi iibi huaün fınd1k ve fıshkla gtdasını tcmtne ça • 

dir: ortada ne Bahri, ne de o mahallenin Jıştığını ve bununla iktifa ederse bird 
Kongreye davet başka bir çocuğu vardı. Hasan, bunu rahat ettiğini söyluyordu. 

k b .. ı d .,. o· idrarını ve mevaddı gaitasını mu• • Altınordu heyeti umumiyesinden: Al - neye aüvenere oy e yapıyor Ur ı-

H . b. 1 O k yene c:ttirdim. • tıno.rdu heyeti umumiycsi 12/4/936 pa - yeceksiniz. ıç ır şeye , ararım 
İdrarda ördilin ve maddci &ll -zar günü saat 14 te Kadıköy rnerkeıindc ~öyle verroıştı: 

T itada da hazm.olmamıJ yai billliyata pek mühim hayati meseleler için kanun _ Hergün böyle sıkıntı, üzüntü, 

1936 senesi Haziranının birinden 937 senesi Mayısının nihayetine ka
dar KaaımJ>&t& ve Sirkeci tuz anbarlarına gelecek dökme veya çuvallı tahmi
nen (2500) ton tuzun sahile yan1Lf8cak mavna ve merakibi bahriyeden ÇI• 

karılıp vezni yaptıktan sonra anbarlarda göeterilecelc mahaDere nakil ve is
tif veya botaltılmaıı ve ayni suretle anbarlardan çılcacalr tuzlann dahi (dök
me İle çuvallanarak) mavna ve sair merakibi bahriyeye tahmil ücreti nak· 
liyesi 6/Nisan/936 gününden itibaren (20) gün müddetle ve prtnamesİn· 
de yazılı tartlar mucibince açık eksiltmeye konulmuftur. Eksiltme 27 / 
4/936 gününe müsadif Pazartesi saat on üçte Kabatqta inhisarlar Bat .. 
müdüriyetinde mütetekkil Komisyon müvacehesinde yapılacaktır. Eksiltme
ye girmek isteyenler o güne kadar tatil günlerinden bqka her lfÜn ç.ahfma 
saatle inde şartnameyi görebilirler . Eksiltmeye girebilmek için muham
men nakliyesinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçeainin önce • 
den B"fmüdürlük Kasasına yatırmaları gerektir. (1803) 

ve et lifleri görüldü. 
nezaretinde fevkalade bir içtima akdede - azap, korku içinde yaııamaktansa ne 

Y Gözlerinin beyaz kısmı daimi sarı· 
ceğinden behemehal kulüb azMtnın işbu olacaksa bı·r an 0··nce olsun ( b h Dili paslt ve i!ltihaaı az olan u as· 
kanuni içtimada hazır bulunmalara rica e- 8 . b k··f·· ·· · ·t k b. -'1 

---------- -------.... ··--··---
, ................ ...ı----------------------------------------------.. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: ----İdaremiz i'ıtiyacı için tartııamesi mucibince muhtelif cim kapsüllerle yağ-
lı ve keçe tapalar pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin tartna
me e listeleri almak üzere her gün, pazarlık için de 21 /iV /936 salı günü 
caat 15 de o/o 7,5 güvenme paralariyJe birlikte Kabatqta Levazım ve Mü-

bayaat Şubesindeki Alım komİlyonuna müracaatları • ((} 765» 

. . . ır ara a u ur mu ışı ece , ır ara- tamda ağrılann röntgen muayenesüe 
Jılırken muahhar '-rahle yapılan davet • b d k · k kafa ·· ·· ·· h 
!erin hakikate uygun olmadığı ilave klh - a aya mı yılyecek • b. sı g.~zu mlu de tcş isi yaptım. 

yarılacak, ne o aca sa ır an once o - Bunlar safra kanalı içinde büyümek· 
nır. k ( B ) k f f sun da güzelim yazın, güzelim tatil te olan safra ta'1arıpdan ilel'i geliyo"" 
Dün Ü ta ım arı maç arı aylarının geri kalan günleri hiç olmaz- du. Bir müddet (Tuzla) suyuna devan> 

D.. T k · h d 1 etti, (Bibyl) kullandı. Bir av zarfın • un a sım sa asın a yapı an maç - sa üzüntüsüz geçsin! .r 

1 d T k C - h .. k ı·b ] da ye il (koljin) taşları düfiirdü. Ai· ar a op apı, uneşe u men ga ı ge - Hasan, aşağı mahalleyi o gün alt 
miş, Galatasaray Anadoluyu beşe karşı 11 ralan kesildi ve çok iyileıti. 

üst ettiği halde birkaç küçük çocuk-
aayı ile yenmi tir. k b 1 ( •) Bu notlan keıip saklayınız, ya• 

Kadıköy sahasında da Fenerbahçe 3 tan başka umduğu imseyi u ama-
L~ld k but bir albüme yapıfbııp 1-olleksiyell 

aayı ile bir sayı yapan Vefayı yenmiştir. ymca yine fena •'91 e sı ıntı ve ü~ün-
1 k d . mahal} · d.. ·· -.l yapıma. Sdwıtı aaınanımıda bu notW Eyüb aıfıra karp bq sayı ile Süleyma- tü i e en ı esme onuyoıuu. 

bir doktor cibi imdadınıza yetifeb.İÜI• 
Fakat, tam apğı mahalle ile kendi ma· t1-----------..;....-..--,niyeyi yenmiftir. 
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Mustafa Sa gir Milliyetperverlerin top-
landığı çayhaneye gitmeğe karar verdi 

3 - Mütten1erinin büyük bir kısmını boiu ve budalalardan bir çok ,eyler öi
Anadolu balkı teıla1 eden bu muhitte, phn renrnİ!tİ. 
b.L .. "91ıi dedl&odulari, r-.lıeket1ıerine Fakat o; bu öirendiii §eYlerden ziyade, 
avd.t edenler nsdaaile Aaadoluya akset- ilminin her suuf halk arasında dalsa dal
tirm.11. sa yayılmasından memnuniyet biueylemİf-

4 - Ayni aamanda bu dedikoduya la- ti, . . Onu, mutavassıt balkın vereceii ba
tanbuldaki milliyetperverler arasında da ait malUnıat, ciddi bir tekilde alakadar e
revaç verdirmek. demezdi. Çünkü makudı; Anadoludaki 

Biraz evvel, Mariça otelinde karpdan 1 milli hükiımetin en derin esranna nüfuz et
karpya konut.ular; Kapilen Be -1 meldi. Maamaf'ıh, ö(rendiği buit ,eyler
net:in tqkilibna dahil olan c:uu1lardan iba- den de bir hayli istifade etmiı; halta bu 
retti. Banlar, ba .. hah merkae celbedil - sayede kendisine parlak bir fikir celmitti. 
mİf: Bütün bu mülikatlar neticesinde, latan-

- Sirkeci otellerine ıideceksiniz. Şöy- bul laallunın saffetine; millet ve memle -
le, fÖyle söyliyeceksiniz. Fakat, size bizim ketin acı vaziyeti kartısmda daima heye
tarafnazd.en "böyle bir talimat verilene can içinde bulunan milliyetper..-erlerin 
dair ele hiç bir yerde ve 1üs bir kimaeye, -biraz hasaasiyederin.i tahrik etmekle- ko· 
hiç hir feY llÖylcmiy~elıainis... Sonra, )ayca iıfal edilebileceklerine laükmetmit .. 
propqanda yapbiınıs bu iaim sahibi ile latanbalda bathyacak ve Anbrada ikmal 
de, kat'iyyen temasa gelmiyeceluiniz. edilecek bir prosram tanzim eylemifti. 

D~e, kendil..ine pek sala bir talimat Mustafa Sqir, otele ıeldiiinin üçüncü 
"'efİllnİtti. akpmı, tam yemeie çıkacağı zaman otel 

Mustafa Sqir, otele yerleftikten .oara 
0

kib'bi telif ile içeri ıirmit: 
hakkında yapılan propaaandanın te.irini, _ Aman Efendi hazretleri! .. Bugün öi· 
otelin kitibi ile timdi kendiaine rehberlik le vaktindenberi otelin dvannda siTII İn • 
eden İamali Efendinin aldıiı tavırlardan &iliz polisleri dola.pnıya bqladılar. Ev -
k~ıftenüı; kalben büyük bir memnuniyet veli, aldını etmedim. Amma sonra diJd,at 
bısseylemiıti. ettim ki; hep bizim otelin kapıamı, pence-

dan tarassut edildiiinin mabitte hiuedil
mesi, memnuniyetini celbe:ti. 

Ve.. Lokantaya &itmek bahaneaile otel· 
den çıkanık doğruca BeyoiJa- ptti. 
Kendisini hiç lômaeye temtmamaya pyrel 

ederek miralay Nelaonun evine girdi. 
Miralay, merak içinde idi. Derhal Yiaki 

ikram ettiği bu eski dostundan. üç pnlük 
ayrılığın heaabmı İsledi. 

Mustafa Sa11ir, büyük bir memauniyetJe, 
Üç ıün zarfmdaki cördüklerini ,,. qittikle
rini hikaye ettikten sonra: 

- Artık muhiti tamdım. Ankaraya ne 
tekilde ıitmek li:zun olduiunu da taaar • 
ladım. Şimdi sizden bir y•dım istiyorum. 
Ankaranın lstaabaldalü ajenlan tabii aizc:e 
malUın olmak lizun aelir. Bana bunlarm 
bir listetinİ Yerebilir lfti.İnis?, 

Dedi. 
Miralay Nelaoa, ba suale ıüJmekle cenp 

verdi. Ve eonre da ilave etti: 

- Aziz dostum!.. Maalesef, size hakiki 
bir liste 'Yeremiyeceğim. Çünkii ıimdiye 
kadar bize bildirilen iaimlere inanmak la
zım gdse, bütün İstanbul hallmu Ankara
nın ajanı tanımak İcap eder. Biz, bütün bu 
verilen isimleri ayn ayn tetkilr ettik. An
cak bir kaç tanesini hakikate yakın olarak 
tesbit edebildik. Fakat bunlar etrannda * * 'relerini gözden ıcçiriyorlar. Salon sizin bu-

Muatafa Saıir, daha i• bakııta, kendi- rada olduğunuzu öğreruniı olmasınlar. yaplığunız en mahirane sondajlardan da 
•İne rehberlik eden İsmail Efendinin ne in- Demiıti. •• Mustafa Sagir, bu ihbar kar- hiç bir ıey öğrenemedik. 
ratta adam olduğunu kutirmitti. Hatta tısında bir bayii telat ıöıtermİf, ,.e hatta Ümitsizce verilen bu cevap karıısmda; 
bu adarnın beı vakit namaz kılmak deiil, pencereye giderek derhal perdeyi indir - Mustafa SaK;r, ima bir diifiince reçirdi. 
Ömriinde bir kere bile bafmı secdeye koy- mqti ... Sonra derin derin düıünerak: Ve sonra: Suallerine devam etti: 
mamıı adi ve yabancı ruhla bir adam oldu- _ Ne yapalım? •• Dini islima hizmet uğ. - Bunlardan biri ve yahut bir kaçı ile te· 
iuna hükmetmitti. Bu yaradıLfta olan in- runc:la nice zevab kiram çileler çelmıİ§tir. masa gelm.İf olan Türk memarlannız yok 
sanl.rm İle, SeYeZe olmaları pek tabii idi.. Bizde mukadderatımı:z ne ise, ona razı mu?•• 
istifade edilecek laİç bir fırsatı kaçırmak oluruz. Y alnı:z sizden ricam budur ki, ta· 
adeti olmıyan Mustafa Saıir, İamail Efen- yet sizden bir ıual vaki olursa, biz kendiaini 
di vuıtasile de kendisine bir fayda lemin Hindli bir tüccar olarak tanıyoruz. Elindeki 
etmell İ.tcmİf. puaport ta öyle yauh. Ba,ka feJ'dea nuı-

- EfendiL. Benim abclnlİnl var. Belki JUmahma yok; deyiniz. 
•=•, -L..a~a. t..ı-.inİz. D- Camİİ ........:.._ - - ._ ,...... Diye cevap 'Yftİ. 
peyim. içeride bulu§Ul"Ulk, febiha.. Bu- Fakat; kcndiainia lngiliz polisi t.rafm-
Ju....,.nek, namaadan aoara, fU kahvele-

-Var. 
- Bu memurlannızdan en emniyet et • 

tiiiniz kündir? .. 
- Şu anda ta,.in edemem. Fakat yarın 

ektam bunu size aöyliyebı1irim. 
- Pekiali. 

(Arkan var) 

rin ~irinde birl~ir, ağaçı~ .serin ıöı -
11 a AD y O 1 ARSIULUSAL ve ACUNSAL 1936 

ıelen altında bırer kahve ıçerız. . • 

~. lamaiı Efendinin canına min- Bu Akt•mkl Program p ARiS p ANA YIRI 
net selmiJti. Nitekim, Mustafa Saıir, tem- lSTANBUL 16 Mayıs 2 Haziran 
aiyeaini koltuğunun altına alarak kırk yd- 12 30: Muhtdif plaklar ve Halk musı- • 
hk bir ibit ve :zihit gibi aelitı ıelim ıe - kisi. 18: Dans musikisi, 19: Haberler, Bütün Avrupanın en büyük ve en vasi 
tirerek Yerebataa kap11mdan içeri girer • 19, t 5: Muhtelif plaklar ve senfonik mu- bir meşheri olan bu panayır bilumum u -
ken firari bir nuarla arkasına bak~ığı za· aiki, 20,30: Stüdyo orkestraları, 21: E • )usların müstahsil ve sanayi erbabına a • 

t · • w lar ltmd-'-' lk • - · L 1 çıktır. On binden fazla mücuese bu ser -man, unail Efendmm aaaç a -ı minönü Ha evı gosterıt ~o u. 
kahnla-e dofra iJerlediiiai sörmüıt, sü· Saat 22 den sonra Anadolu ajansının giye İştirak etmekte ve dünyada mevcud 
lüınsernİfti. gazetelere mahsus havadis servisi verile· endüstrilerin ve bilhaasa mevaddı gıdaiye 

Mu.tafa Sqir, hesabında lııiç yanılma- cektir. ve mefruşat levazımının en yeni ve en mo-
mıftı,.. Namazdan ~ ta tam camanm BÜKREŞ dem ihtiraatını ve modellerini crızarı am· 
kapısı karıısmda - İsmail Efendinin otur· 12,45: Rumen musikisi, 18: Rumen meye arzeylemektedir. Bu itibarladır ki 
dufu • kahveye gidince, kendisine çevri- halk havaları, 20, l 5: Rumen tarkılan, 21: PARIS PANAYIRI ıeneden seneye ga -
len nazarlardan burada da isminin laer ta- Radyo cazı, 22,55: Orkestra. yet büyük bir rağbet kazanmakta ve bil-

BUDAPEŞTE cümle ticaret ve aanavi erbabını tatmin rafa yayıldığını anlamaıb. "' 
D kt • --- il Ef-- ..ı· 18 ç· 'k" · 19 35 p· eylemektedir. Ziyaretçilerin adedi İle aba on adnn uza an uma eıKJI - : ıngene musı ısı, , : ıyano, 

nin elpençe divan durarak ikram ettiği 21: Franz Lehar'ın aÇinaene Aıkrn ope· 2,000,000 dan fazladır. Bu sergiye i~tiralt 
ıandalyeye oturduktan sonra ıeniı bir ne- ıeti, ~3140: Caz, 24,20: Çingene musi - edecek olanlara azami teshilat gösterile -
fea ahnıı, etrafına ıöylece bir kulak ka • +i.:isi. ceği gibi gidip gelme seyahatleri için de 
bartml§tı. Derhal haıhyan: BERLlN tenzilat bahşedilecektir. 

--İ§te •• Hind murahbau bu zat!.. 20,20: Küçük konıer, 21: llkbahaı pr- Her türlü tafsilat için Beyoğlu, Meşru -
- Ne mübarek adam. kılan, 23: Haberler, 23,30: Dans. tiyet caddesi (sabık Kabristan sokak) No. 
- Aacaba, ıidip elini öpaek mi?.. VARŞOVA 41 tİSTA BUL ŞAMBR DÖ KO • 
- Ne lüzwnu var. Tacizlik vermiye • 16, 30: Dans, 18, 30: Musikili skeç, 19: ME.RS > e müracaat olunur. 

linı. Piyano - keman, 19,30: Piyes, 20.10: İlan 

Abdünahman reis kiiçük kalitaaınm baı
kasarasına koştu ve gardiyanlara bağırdı: 

- Eier fU avı kaçınrak hepinize elli
ıer kırbaç var ... 

Gardiyanlar elli imhacı yememek JÇın 
kürekçileri lmbaçlamıya bqladılar. Bunun 
hemen faydası görüldü ve Türk gemisi Ak
denizin köpüklü dalgalan üzerinde koca • 
man bir atmaca çevikliğile ileri atıldı. 

Abdünahman reis sevinçle homurdan-

dı: 
- Bu gid' le onu her halde tutacağız. 

Hatta ıu karşıki küçük burundan öteye 

geçse bile ..• 
Leventler çoktan geniş ağızlı kılıçlarını 

sıyırmı~ar, toplann fitillerini yerleştirmiıı· 
)et, kancaları hn1.1rlnmışlardı. 

Ceneviz gemisi küçuk burunu kıvrıldı 
ve kayboldu. 

Turk gemisi de onun udından ve an • 
cak elli altmı kulaç aralıkla ayni yeri geç· 

mişti. 
Fakat gcçmesile beraber aüvertede bir 

çığlık duyuldu: 

- Ceneviz donanması ... Tam on dort 

galer .•• Pusu kurmu rl.. 
Abdürrahınan rris gök gürlemesinı an

dıran sesile dumenciye doğru bağırdı: 
- Geriye .•• Dümen suyuna ... Son hız· 

la ... 
Şu küçük gemi ile tu kocaman Ceneviz 

gemilerinin ustune yunimek hiç §Üphesiz 
bile bile kendisini ateşe atmaktı. Abdür • 
rahman reis bu budalalığı yapamazdı. 

Fakat yazık ki geç kalmıtlardı. 
Ceneviz gemileri T urk gemisinin arka· 

aını çevirmiş, §İmdiden top ateşine başla • 
mışlardı. 

Tüıkler de karşı koyuyorlardı. Fakat ne 
ile) O Üç gülle attıKI zaman kendi üzerine 

Yazan: Kadircan Kafh • 

müılerdi. Sai kalanlann da ümitleri cari. 
vermişti. Fakat Abdürrahman reis bir dj 
ümidini kaybetmemişti. Çünkü onda her --1 
artan bir hınç vardı. Bu hınç onu pusu~n 
dü,ürerek :zincire vuran tövalye Gamoldi.; 

* * ... 
ye karşı idi. 

' Prevezede büyük Türk amiralı Barba 
'ros Hayıeddin ile Ceneviz amiralı Dory• 
karşılaştılar. Abdürrahman reis harbin bf 
an önce başlaması için sabırsızlanıyordu, 
Çünkü artık kurtulacak ve Carnaldiden •· 
cünü alacaktı. 

Harp büyük bir coşkunlukla ba!llndı.. 
Dorya knçtı. Düşman donanması dağıl 

dı. Bir Türk gemisi Gamoldiyc rampıı ettir 
Kürekçiler yerlerinden fırladılar. Abdür 
rahman reis te doğruldu. Fakat yeniden ye• 

rine çöktü. 
1 urk leventleri güvertede idiler. 
Cene~iz şövalyesi kıç kasarada sava~ 

yordu. Etrafı boşalıyordu ve ele gcçece w 

ni anlamıştı. Bir anda soyundu ve kendi 
ıini denize attı. Yakından geçen son ~ 
düşman gegisinc geçebildi. \ 

Bu sırada Ahdürrahman reisin zincirl!'I 
kınlmı§tı. 

l urk akıncıları onu tanımışlardı. On'°' 
kurtuluşunu alkışlıyorlardı. Fakat Abdü"ı 
rahman reisin yüzünde korkunç bir ağrının 
izleri gittikçe büyüyordu. ~ 

Kendisini zorladı ve iki adım attı. 1-' ~ 
kin yere yuvarlandı. 

Ayaklan tutmuyordu. On yedi yıl a:10J 
geminin ayni noktasına zincirlenmiş blİ 
halde olan ayaklarının bilekleri çiırümüıt 
etleri gevşemiş ve erimi§. kemikleri hamu~ 
haline gelmiıti. 

- Kalkamıyorum... Ayaklarım... 'A • 
yaklarım tutmuyor!.. 

Diye inledi. 
otuz gijlle birden yağıyordu. 

direk On yedi yıl, akla hayale sığmıyan işite!\') 
il.: isi celer ve f elaketlcr kar§lsında aönmiyen ~ 

Şurada bir kaç yiğıt parçalandı, 
devrildi, kıç kasara uçtu, toplardan 
denize yuvarlandı ve Cenevizliler dört ta
raftan aborda oldular. 

Boğaz boğaza bir harp başladı. 
Türk akıncılarının dörtte üçü kendile • 

rinden üç dört misli düşmanı hakladıktan 
ıonra öldü. Fakat Abdürrahman reisle on 
beş kadar arkadaıı yaralı olarak yakalan
dılr. 

* * • 

mitleri de sönüyordu. 
- Garnoldil .. O nerede} Ne oldu}. ı 

- Kaçtı ... 
- Kaçtı mı} Kaçtı ha} .. 
Dişlerini aıku. 

Bir çatırtı duyuldu ve yere tükıırdü. 
Yerde bir avuç diş kırığı göruldü. 

Onu kollarından tutarak kaldırmak 
tedilcr: 

- Biraz gezini .. Alı ınca geçer .•• 
Dediler. 

is• 

Di siz çenelerini yeniden sıktı. Yum • 
ruklarını sıktı ve ba ını gökc kaldırdığı 2&4 

man bel i elli yıldanberi ağlamı) an göz • 
• 

!erinden ya lar !llZ.dı: 

çim artık, bir hiçi ... 
F!Niblan, kalbinde derin bir mem • Plak, 21: Solist konseri, 22: Plak, 22, 15: Adapazaıının Yazlık köyünden Mühür 

nuniyet uyandırmıttı. Şen neşri) at, 2 3: ilkbahar musikisi. Darviç 1 la ime ait evrak üzerine karar 

- Bırakın 1 .. Bırakın beni ..• B n bir h) 

G rnoldinın gittiwi yere baktı Mustafa Sqir, bunlan iıitmemezliğe MOSKOVA Lağlı komisyonu kararı ve ihtirafı havi 
ıelmit; ıamarladığı kahve ile nargileyi İç· 18: Şarkılar, 18,30: Konser, 19,15: Cemal ve Şevket imzalı dilek kağıtları 0 • 

l!Uf; arada sırada mütebessim bir çehre Edebi neşriyat, 19.45: Fantazi parçalar, kunup icabı dü ünüldü. 
ile İsmail Efendiye hitap etmif; hu suretle 20: Piyano, 22: Yabancı dillerle ncıniyat. Kanunuevvel 3 J 7 gün ve 412 sayılı ta-

Ardan on yedi yıl gcçmiıti. esir düı • 
tüğü zaman otuz heş yaşlarında olan dinç 
ve genç Abdurrahman reisin imdi snkalı 
ve saçları ağarmıştı. Bu Ceneviz gemi31nde 
on yıldanberi zincirli duruyordu. Hırsızlar, 
st:rserilcr, ölüme mahkum olanlar, kumar
bazlar, kilis ye sÔ\ enler, borçlnnnı ödiye -
miyenler hep bu gemılcre getirilıyoriar ve 
bu yiğit Turkün ynnıbaşına, biraz iler sınc 
veya gerisine z.incirlenıyorlardı. Genç, ih
tiyar, sağlam, h .. talıklı. bitli, uyuz, kel, 

saçı sakalı birbırine karısmıı ve insanlıktan 
çıkmış olan bir yığın kalabalık ... Gece ve 
gundüz, cemınin kürekleri başında ayakları 
omurgaya zıncırli olar k burad yatıyor• 

)ar; ) aralarını, bitlerini, pisJiklerıııi hep bu
rada karıştırıyorlardı. 

Birdenbıre büyuk bir hınçla yumruğun~ 
kaldırdı. Du manımn kaçtığı tnrnfa do~ 
alladı, onra geminin kalın ve k.1tranlı gU~ 

bir saat kadar kendini teıhir ettik~en son- BELGRAD pu senedi mucibince tasarruf olunan bir 
ra praonu çağırarak evvela bet kuruı ver- 19,30: Orkestra, 20,50: Plak, 21: Sırp parçadan bir hektar 3785 metre tarla teş-
mİf: ak~mı, 2 3: Haberler, 2 3, 30: Konserin rinicvvel 319 tarihli adi senet mucibince 

- Bu, kahve parası. nakli, 23,50: Plak. Rızaya ve Rıza tarafından 5 şubat 325 gün-
Ve aonra da bir mecidiye vererek: VlYANA Jemeçli gene adi senetle Mühür Daruviç 
- Bu da ıi:zin bahıiıiniz, evlat. Bugünkü Viyana programı alınamamış· Ha ime satılıp satış tarihindenberi elden 
De~; hem fsmail Efendiyi, hem de tır. ele geçmek suretile Haşimin niza'aız ve fa-

11araonu hayretlere garkeylemİJtİ. 13 Nisan Pazartesi sılasız hüsnü niyetle ve malik sıfatile zilli· 
Muatafa Sagrir, Jsmail Efendiyi yanına IST ANBUL yet bulunduğu cari tahkikattan anlaşıl • 

alarak orada duran kira arabalarından bi- 1 7: inkılap dersi. Üniversiteden nakil, masına göre 15 1 5 sayılı kanun ahkamına 
rine binerek Soiu)ıçqme yoku1unu iner- Esat Bozkurt, 18: Ayda operası üçüncü ve tevfikan mezkur tapu kaydının hukuki kiy
ken; ağaçlar altında gittikçe geniıliyen bir dördüncü perdeler, 19: Haberler, 19, 15: metini kaybetmiş bulunmasına ve eski adi 
hayret dalgası husule gelmif; garsona bir Muhtelif plaklar, 20: Konferans: Hıfzı satı~ aleyhinde muterizlerin beyanatında 
mecidiye bahJiJ veren Mustafa Sqir, ar- Tevfik Gönensay (Türk edebiyatının ana zilyctin zilliyetliKini bozan kanuni bir ae· 
tık efsanevi bir mahiyet kesbeylemİf1İ. hatları), 20,30: Stüdyo orkestraları, 21,30: hep gösterilmediğindan kaza tapu komi!· 

Mustafa Sacir, ÜÇ ıün :zarfmda bu oyu. Son haberler. yonunun kararının nahına mucip bir ni • 

nu maaile Beyuıt, Fatih, Şehzade cami - Saat 22 den sonra Anadolu ajansının za'dan mesbuk bulunmamıı olmasına bi -
leri civarındaki kahvelerde tekrar et.mit • gazetelere mahsus havadis servisi verile- naen kaza komisyonunun kanuna uyıun 
ti. Ve bu müddet zarfında da lanathfı bot· ccktir. olduğundan tasdikine karar nrildi. 

Kürek çekerken terler birbirıne karı"ı -
yor; gardiyanların çıplak sırtlara ve çıplak 
omuzlara vurduğu d<'mir kamçılarla yan
lan etlerden kanlar fı kırıyor ve bunlar da 
kirlı tahtalara akarak orada birbirini bulu
yordu. 

Abclürrahman reis burada neler gör<lü~ 
Bir genç kız kadar taze delikanlılar bir iki 
yıl sonra canavar kesildiler. Bir kaya par· 
çası gibi dinç gelen adamlar çok geçmeden 
balmumu gibi sarardılar, eridiler ve öl • 
diıler. Leventlerinin ancak üç tanesi kal
mış. diğerleri üç yıl önce çıkan bir koleTa
de kürekçileıin dörtte üçü ile birlikte öl • 

verte ine butun hızile indirdi. 
- Çat! ... 

Dıye bir ses duyuldu. 
Kolu ve eli hır hamur haline geldi. 
Bu sdcr sol kolunu kaldırdı. Daha hY• 

yük bir ku~ etle yere vurdu ve o da dirst
ğinııı ucunda sarktı, çiğner gibi oylendH 

- Artık bunlar liız.ım değil b na .•• M~ 
demki ayaklanın yok .• Ve ... 

Fakat nasıl olmu tu? 

l te doğruldu. l te yürüdü. Sendeliy4 
sendeliyc bir kötürüm gibi kendı ini TürJıl 
kadırgasının köpeştesine sürükledi. Düı • 
manının ardından gitmek istiyordu. 

Onu tutmak için ko~tular, fakM yetiıe-ı 
medıler. 

O kendisini denize attı ve hınçtan ya • 
nan bağrını vaktile bir kuırga bi üetün
de dolqtığı Akdeizin derinliklerme vcrJL 
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20 ne( Tertip Tayyare Piyangosunu 
Son Keşidesi Bugün Bitti 

Udun Kıvrak Nağmelerine Uyan Kızlar 
Cemilin Karşısında Raksediyorlardı 

Kazanan Numaraları Aşağıda Yazıyoruz: 

Karşıda, Seyit İbrahim Efendinin e-ı - Rakı... Mısır rakısı. Zannede -
vindeki pencerelerden birinde bir ke- rim ki, hoşunuza da gider .•• Hem, ben 
penk gıcırdamıştı. Kararsız ve serseri J de çoktanberi içmemiştim. 
nazarlarla dolaşan Cemilin gözleri, boş - Madem ki arzu ediyorsunuz, 
bir bakışla oraya da kaymıştı. Parlak pekala. 
Yemen güneşinin aksile orada gene bir -O halde ... Akşama doğru ma -
çift göz parlamıştı ... Şakaklarından si- ğazaya uğrayın. Beraberce geliriz. 
yalı zülüfler sarkan yuvarlak bir çeh- Karar verilmişti. Seyit İbrahim E -
re, gene bir saniye kadar göründükten fendi, çıkıp gitmişti. . 
sonra, yana saklanmıştı. Yalnız, altın Cemil, heyecan içinde idi. O gün 
bilezikleri ışıkırdıyan olgun ve mü - ak:Şama kadar muhtelif şeylerle meş
<levver bir kol, yavaş yavaş kepengi gul olduğu halde, gününü gene epeyce 
ağır ağır itmiş; arkasındaki duvara da- güçlükle geçirebilmişti. 
yamıştı. İkindiden+ sonra kat vakti geçer geç-

Şimdi açılan bu boşluktan, odanın mez, mağazada İbrahim Efendi ile bir· 
içi kısmen görünüyordu. Duvarlarda- leşmişti. Serinlik basar basmaz dama
"i renk renk nakışlarla tavanctan sar- ğazadan çıkmışlar, eve gitmişlerdi. 
kan ipek halılar, tatlı bir ahenk teşkil İbrahim Efendinin selamlık odası, 
-ediyordu. memleketin bütün incelik ve zarafe • 

Cemil; meçhul bir kuvvetin ısrarile, tini gösteren bir tarzda döşenmişti. Du· 
~özlerini o boşluktan ayıraır.ıyordu. varlar, Hind şalları, devekuşu ve ta
Şimdi oradan ; ince, titrek bir kadın vus tüyü yelpazelerle süslenmişti. 
sesi geliyor; arapça bir şarkının yanık Tavandan sarkan avizeli bir lamba 
nağmeleri, hazan uzayarak, hazan he- ile aydınlanan odaya girer girmez, İb
yecanlı tirillerle birbirine çarparak de- rahim Efendi Cemilin koluna girrriiş; 
vam ediyordu. . . . köşedeki sedire geçirmişti. Serin me -

Cemil. bu şarkının ney.ı _ıf~~~ et:ı - şin ,şilteler ve yastıklar arasına yer -
ğini anlamıyordu. Fakat ışıttıgı nag - leşmek, Cemile pek hoş gelmişti. 
meler, kalbindeki aşk ve hasret acı - Derhal içeri iki köle girmişti. Biri, 
larını art~ırı:o~~u. · · . He~en oraya, elindeki gümüş leğeni Cemilin önüne 
pencerenın onundekı sedıre oturmuş, tutmuş; diğeri de gülsuyu karıştın! -
başını avuçlarının arasına almıstı. Kat- 1 k k d 1 b. ·· ·· ·· • mıs, ı ı su, ar a an ge en ır uçuncu 
re katre serpiliyormuş gibi gelen o ha- k··1' d ı· d k. it · ı l. b. ·· o e e e ın e ı a ın ış eme ı ır gu-
zin musikiyi dinlemiye başlamıştı. Bu l"pd ·1 1 k Ce ·1· il · ·· . . . _ . . a an ı e ge ere mı ın e erme, yu-
musıkı uzadıkça dımagında garıp hır .. ··..ıt•· b ··1 1 ı 

zune,ı u11 unet, aşına gu su an ser?." 
his, garip bir hulya canlanmıştı. . t. · · 

.. h . mıs ı. 
Umitsizlikler içinde yasayan er ın - B. .. .. b I c ·ı h b. ·· . .. . ' 1 utun un ar emı e oş ır sur -

sanın, en basıt, en acız ve en cı ız şey- . . . . . .. . 
l d 

· d b ki d'- · ·b· d b. prız gıbı gelıyordu. Bılhassa kolelerın 
er en ım at e e ıgı gı ı o a, o ır . b. . k. kk··ıı ·· 

· fı d 1 ·· b" derın ır ın ıyat ve teve u e gos ~ 
sanıye zar n a par ayıp sonen o ır d'kl . ··&· h.. b il 
·f ·· · d. d d 1 d l ter ı erı mu ıt urmet, u zava ı 

çı t goze, ve şım ı e arn a am a . 1 k k Ih. d b.. ..k b' 
k ıh . d ··k··1 w 1 .. ·t genç esır ere arşı a ın e uyu ır 

a ıne 0 u en şu nagme ere umı h h l . . d 
b 

w l mer amet usu e getırıyor u. 
ag amış: l . .. . 

_ Acaba onunla avunabilir miyim? Ik ıkram olmak uzere kıyrnetlı taş-
Diye mırıldanmıştı. larla müzeyyen altın zarflı fincanlar * içinde kışır denilen kahve kabuğu iç -

E · b h 5 •t lb h. Ef kisi getirilmişti ... İbrahim Efendi, bu 
rtesı sa a ; eyı ra ım en- . . 

d . d d · · · d· -· C ·1 içki hakkında ızahat vermış; bunun 
ı, o a an ıçerı gır ıgı zaman emı w 

henüz uykudan uyanmıştı .. Araların - ~ahveden ~a~a çok faydalı oldugunu 

d .. l b. k b l t ızah eylemıştı. a şoy e ır onu,şrna aş amış ı: . 
- E, nasılsınız; Cemil Bey. Rahat Aradan bıraz geçer geçmez, kapı-

d b·ıd· · ·? nın iki kanadı birden açılmış; iki ta -
e e ı ınız mı .. k l l · - b .. ··k b. 

Ç k kk .. d · İb h. E rafından ö e erın tuttugu uyu ır - o teşe ur e erım, ra ım .- . 
f d. B b h t · b ld bakır tepsi getirilrniştı. Bu bakır tep-en ı... ana u ra a evı u unuz. l . 
S d b · · d t. d·-· sinin üzeri, akla hayale ge mıyen çe-onra a urayı evınız en ge ır ıgı -
niz bir çok eşyalarla doldurdunuz. Bu şit çeşit mezeler ve yiyeceklerle dolu 

Jütüflarınıza bilmem ki ne suretle mu- idi. 
kabele edebileceğim?.. İbrahim Efendi bunları birer hirer 

- Aman, efendim... Bunlar bir sayarken, Cemil kendisini hayretten a
şey değil... Arzettim ya?... Biz, garip- lamıyor; hemen hepsi de çeşit çeşit bi
lere hizmeti severiz. Onlara karşı eli- berlerden ve baharlardan yapılmış o
mizden ne gelirse yapmayı adeta ken- lan bu mezelere bakarak: 

dimize bir vazife addederiz ... Siz, şim- - Fakat .. Zir insanın midesi bun -
dilik öyle mukabeleyi, filanı düşün - lara nasıl tahammül edebilir) .• 
meyin. Rahatınıza bakın. Bugün bir Diye söyleniyordu. 
yere çıkacak mısınız?.. Zübeyb denilen hurma rakısı, Ce-

- Şimdi, oturup lstanbula, anne - milin hoşuna gitmi;şti. İkinci ve üçün
me mektup yazacağım. Sonra.ıa pos- cü kadeh, ona coşkun bir n~e vermiş
tahaneye gidip mektup bırakacağım. ti. 
Oradan da biraz merkez kumandan -
lığına uğrıyacağım. 

( Arkcıaı var ) 

30000 Lira 
' 

Kazanan · 

10991 
Bu numaranın 20 numara yuka

rısından 20 numara aşağısına kadar 
olan 40 numaradan her biri ayrı 
ayrı yüz elliıer lira kazanmıılardır. 

20000 Lira 
Kazanan 

11009 
Bu numaranın 20 numara yuka

rııından 20 numara afağısına kadar 
olan 40 numaradan her biri ayrı 

ayrı yüz elliıer lira ka:zanmıılardır. 

12000 Lira 
..... 

Kazanan 

21218 
Bu numaranın 20 numara yuka

rısından 20 numara aıağısına kadar 
olan 40 numaradan her biri ayrı 

ayrı yüz elliıer lira kazanmıılardır. 

10000 Lira 
Kazanan 

12637 
Bu numaranın 20 numara yuka

rısından 20 numara aıağısına kadar 
olan 40 numaradan her biri ayrı 

ayrı yüz elliıer lira kazanmıtlardır. 

· 1500 Lira 
Kazananlar 

} 

10505 13991 21429 

27539 
10504 
19643 
8132 

18886 

21574 
13698 

624 

1 ooo Lira 
Kazananlar 

22393 
26421 

7711 
21889 

14255 
22602 

4599 
26421 

200 Lira 
Kazananlar 

19518 
7068 

18340 
7156 

24884 
1785 

25009 
18821 

14662 
24216 
18893 

24571 
9986 

11644 
1825 
5699 

7138 
25368 - Pekala ... Yalnız şunu rica ede _ Adapazarı Tapu idaresinden: 

yim ki, şayet arkadaşlarınızdan biri, bu Ankarad' Maliye Evrak Mah;ı:eni SOO 
akşam sizi bir yere davet ederse, sa- sokağında berber Kamil ve Muhlis bira- . 10837 

3820 
701 

25937 
13541 26613 

935 
kın söz vermeyin. derler yanında oturmakta iken fstanbula . 8419 

486 N. · ) gidip Yenicamide boyacılık yapaıı ve 8364 
- ıçın · ·· _. d b. . . iltametgahı meçhul olan Ada pazarlı Şe\'· 3982 20839 
- Bu akşam yemcgın e ızım mı - 1. • ••• , ••••••••••• 

~ete. A 
safirimiz olacaksınız da, onun için. 1 Murisiniz Davut oğulları Zeybek l\lus- Bagan Jetin 

Cemil; birdenbire kalbinde, mahi- t fo ve· Ahmedin Vidinli Rızaya ve Rıza-

7991 
9291 11476 

yetini anlıyamadığı bir heyecan his - nın dn Hasiıne gayri resmi surette sutnıış Kon/eransı 
stemişti. Ve o heyecanı, şu sözleri söy- oldukları Yazlık köyünün Kartal yuvası Ankara 11 (Hususi) - Türk tarih_ ku-
lerken, güç zapted bilmi.şti. 1 rnevkiinde vaki 15 dönüm tarla hakkında rumu as~~şkanı _Bayan Afet Halkevınd~ 

Ca 7 l t 1 ·· l Kocaeli viluyeti tapu komisyonunun kn - Alacahöyuk hafrıyatı hakkında kıymctlı - nım .. ~ ıme e ne uzum var, . . K f A 
ıb h

. Ef d . ... s· . b k d . un sureti tebliğ makamına kaim olmak ü- bir konferans vermıştır. on eransta ta· 
ra ım en ı r •• ızı u a ar ezı - 2 k 1· t ·· ·· k ·ıı b' ı zere ilun olunur. ( 60 ) tiir , smet nonu. ve ı er, me us ar pro· 

yetlere sokluğurr.uz yetişmiyor mu fesörlcr bulunmuştur. Konferans bir bu -
ki.·· CAN KURTARAN çuk saat sürmüştür. Konferansçı söze baş-

- Zahmet .. İziyet. .. Kat'iyyen böy-~ lamadan evvel Türk tarih cemiyeti reisi 
Ayhnşı bezlerini yıkamak ve onlarla 

le şeyleri düşünmeyiniz. Evvelki ak- uğraşmak znhmetinden kurlınlan Hasan Cemil bir hitabede bulunarak kon-
.şam anladım ki, siz, bizim kat ale - yalnız «FEMtLıl knrtnrınıştır. Gayet feransın rneVLUUllU ve ehemmiyetini an -
minden hoşlanmadınız. Size, ala Zü - 1 sıhlıirlir. Bir defa kullanan kadın !atmıştır. 
b ,,b buldurdum. tluima ıı:FEM1Lıı kullanacaktır. Her Bayan Afetin ilmi ve tarihi konferansı 

_ Zübeyb nedir~ ' eczanede bulunur. büyük bir alaka ile dinlenmiştir. 

70 Lira 
Kazananlar 

1584 
12732 

26036 
21793 
27801 
19093 

427 
7460 

28412 
29616 

1937 
25549 

9632 
26974 
2570 

17263 
16783 
17968 
25779 
18164 
19006 
28973 
23379 
19151 

23103 
28762 
8522 
26972 
27870 

9955 
10683 

3301 
13164 
27830 
26368 
8732 

10661 
10678 
15347 
20146 
21694 
15731 
21070 
25514 
23893 

1512 
18267 
29250 

16680 
12077 
11223 
21257 
20168 

4155 
916 

24624 
14673 

10224 
1282 

21308 
21199 
10449 
17112 
2478 

28911 
24479 
24693 

25200 
13238 
24457 

4o lira 
Kazananlar 

15281 
7513 
2462 

12838 
24508 
10856 
20564 
22644 
10341 
14119 
26298 

34 
22115 
18964 
5915 

13538 
699 

20812 
19748 
19960 
28866 

2123 
21688 

1716 
18131 

3523 
9662 

18783 
27775 
26730 
27697 

9524 
21705 
22557 

466 
15670 
6057 
3878 

22378 
1984 

14428 
27583 

2211 
20142 
24801 
23165 
27460 

3685 
5920 
8698 

18216 
29273 

488 
7910 

16613 

8288 
16841 
15680 
1528 

22002 
19064 
16160 
11759 
17281 

9621 
20313 
10621 
19019 
23024 
15516 
10218 
19539 
15784 

7738 
29591 
13731 
17104 
28190 
19999 
25988 
10922 
20458 
5673 

15361 
15111 
6967 

21541 
13592 

6408 
24429 
12200 
21888 
12924 
28408 
4005 

29712 
2938 
2418 

26633 
27358 
19271 

408 
971 

17444 
27305 
29466 

6538 
21807 
10304 

13367 
13341 
13643 
13609 
24069 

4026 
14561 

4610 
3731 

11348 
9756 
5972 
3412 

12625 
26777 
20047 
25433 

7873 
22422 
16664 
23208 
26454 
23329 
20886 

6523 
23434 
22516 

6536 
16221 
9716 

28864 
2761 
327 

7899 
23889 
27543 
26083 
10116 
21076 
11794 

28797 
5351 
840 

21303 
2031 
5736 
6149 

18691 
22258 
18167 
16198 
4194 

10782 

14034 
9424 

21968 
6623 

745 
19482 
12818 
9582 

29089 

2257 
21483 
29375 
14248 
1845 

26880 
9893 

24396 
29206 

2983 
27725 

10742 
26111 
23229 
27987 
23459 
14357 
7525 

21480 
2769 
678 
1131 

23095 
22185 
26094 
9547 

15978 
8563 

20758 
11554 
17399 
28498 
13736 
29438 
8126 
6140 

26042 
13732 
10200 

5o Lira 
Kazananlar 

26078 
14678 
20555 

1769 
10139 
19697 
3259 

27549 
29634 
5111 
18042 
26860 
14658 
6456 

17873 
28642 
16027 
27982 

351 
11891 

4430 
19334 
25388 
28770 

730 
11631 
12057 
24061 

25396 
1551 

28863 
26568 

2730 
14265 
9530 

122 
16102 
25414 
18356 
21080 

6209 
12370 
27049 
10577 

4394 
28424 
20905 
10506 

28086 
14341 

2076 
12006 

ı7280 
1629 

112&' 
1s95' 
2()9115 
14991 
2186f 
23391 
13939 
1111• 
216'1 
rı2ll 
2&d 
ıoo:d 
14 
sSS' 
ı357f 
306' 

1014' 
ızef 

2690I 
~--ı~ 
1721f 
257'/ 
13131 

28607 1 13281 3812 
21396 
19253 
17418 

2669 
10079 
13195 
29723 
24014 
14744 

ı3815 
ısı4' 14865 4095 
1 

zs.c;of 
22825 5148 

109 1 12419 5282 
26576 
10422 
10101 

ı78fl 
2349' 

6433 15813 
15524 ' 4848 
18673 24032 

8519 
19945 
10392 ··-218'• 14739 18143 22574 
11456 
9125 
27164 

883 
26689 ı99ıt' 2663 1 28308 

24390 5980 
24915 12185 
20791 22072 
24816 2093 
26318 23367 

2552 
22796 
28340 
22354 
28065 

19808 
27118 
27398 
11700 
16416 
13840 

286' 
ıs73S 
24811 
zı:J!JI 
255Bo' 
13760 

210 19466 
8883 5682 

27159 
28934 
19269 
10794 
27715 
4765 
6642 

14972 
16004 
18301 
13092 
10299 
7741 

24910 
6529 

26060 
18626 
23984 
25060 
23282 
18578 
6948 

16593 
3556 

17980 
10314 
1817 
2773 

11445 
2311 

19185 
26347 
10135 

118 
24267 
2929 

25888 

Mükafat 
50 bin liralık büyük miikiılal • 

yüz numara arasında beıer yİh 
olarak taksim edilmi§tir. 

18699 28565 11646 21141 
18365 6639 7063 -~~ 
18210 3509 14356 Z54i"' 

9865 26641 25152 ııst 
25786 16187 9025 ~ 
21116 25596 13007 83" 
14204 6834 755 3611 
29122 18229 18001 ıse• 

3828 3793 16814 srlJ 
22076 17046 7483 ıı2'1 
14752 24334 1918 1291' 
27195 14713 28584 1~ 
23464 1894 7648 ı4233 
20838 10389 29466 2011' 

625 4645 23965 253111 
9418 12029 12689 21sı' 

22821 21058 3714 2138S 
16228 21276 26931 2900': 
5197 13642 ~ 29249 t32'1f 
7265 25792 15664 1&1 

16283 587 20816 761' 
6171 3248 2562 11661 

9150 26320 22131 2s1" 
25144 16178 7260 74f/J 
14152 17720 23087 62~ -····· ··23283 .......... 958"""' .. i"i648"'"" 1363' 

13023 16172 16753 23601 

12229 3946 19656 16166 
18833 12209 21797 27~ 
13256 17039 29563 t66Ôf 
10512 635 717 26629 
29965 15402 19588 73'JJJ 
10315 7992 4124 1119' 
21833 22898 6656 1264' 

c 
pıl 

tem 

lim4 

j 

ko 
f md 
biri 
gım 

B 
mil4 

dahi 
ma .. 

Loı 
ların 
Dessic 
F aka 
~tmcl 

ita~ 
cek H 
düşe 

As 

l'ehe 
tır. İv 

lıaıka. 
bir kol 

; 

rnühim 
beklenı 

göre, 
bilecek: 
timdi 
Söyle 

lng 
nıeael 

Brita 
evvel 
kil e 

-Ceı 
Tüi 
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Habeşistanda yağmurlar 
başladı, fakat harbe tesiri 

henüz şüpheli! 

Geçenki 
Bilmecemizi 
Kazananlar 

(Dünkü nüshadan kalan kısırn) 
DOLMA KALEM 

Beyoğlu 16 ncı mekteb 83 Eşref, Bey
lerbeyi Çamlıca caddesi 58 de (isim oku
namamıştır), Beşiktaı Şairnedim cadde • 
ıi 11 de Neda Gülseren, İstanbul 44 üncü 
mekteb (isim okunamamıştır). 

(Baı taralı l inci yüzJe) 

Habeş delegeleri talimat istediler 
Cenevre 11 <A.A.) - Habe! delegasyonu, balyan delege]erile ya

pılacak müstakbel müzakereler hak kında Adis-Ababadan talimat is • 

temittir. Burada Habe_ş kabinesinin toplantısına ağlebi ihtimal bu ta • 

Jimat talebinin ıebeb olduğu beyan edilmektedir. 

İngilterede yeni zecri tedbirler istemiyecekmiş 
Londra 11 ( A.A.) - Yarı resmi mehafil, Edenin zecri tedbirler 

komitesini toplantıya çağırmak hususundaki ısrarının, İngiltere tara • 

fından, mesela Süveyş knnalmm k:ıpatılmaaı gibi bir takım yeni ted • 

birler teklif etmek niyetinde bulunduğuna atfedilmemesi lazım geldi • 

ğini söylüyorlar. 

Bu münasebetle, İngilterenin son 

ınilerinden bazılarını g c1·i çağırmı! 
dahi olsa, yeni tedbirler alınmasına 
maktadır. 

günlerde Akdenizdeki harb ge • 

olmasının münhasıran ekonomik 

mani teşkil eyliyeceği kaydolun -

MÜREKKEBU KALEM 
Kabataş lisesi 2/Ç den Nevzad Feh • 

mi, Üsküdar 17 nci mekteb 5 ten 25 7 Ru· 
kiye, Kabataş polis R. Türkel oğlu F. 
Tiirkel, Şişli Küçükbahçe sokak Saadet a
partımanı 1 9 da Filip. 

BÜYÜK SULU BOYA 
Ankara İltekin ilk.mektebi 4/ A dan 480 

Sabiha, Uşak Gazi okulu S ten Veysi, An
kara Demirtaş mahallesi Hacımusa B. Cad. 
30 da N. Ceylan, Kurtuluş kız mektebi 
4 Üncü sınıf l 2 F. T, Kadıköy Moda Cad. 
166 Ali T erzioğlu. 

KOÇUK SULU BOYA 

Cephelerde son vaziyet 

Heybeli Hahasyunus sokak 4 te Fahri, 
Merzifon İrfan mektebi 4 ten 306 Nezihe. 
Lüleburgaz 2 nci mekteb 1 14 Sami, Mer· 
zifon İrfan mektebi 4 ten 269 Şükrü, Çen
gelköy Bekar dairesi Defterdaroğlu sokak 
6 da Nevzad. Londra, 11 - Halihazırda İtalyan

ların Condar ve Koram taraflarından 
Dessie üzerine yüriimeleri bekleniyor. 
Fakat yağmur]arın bu yürüyüşe tesir 
etmeleri çok muhtemeldir. 

İtalyan mahafiline göre Dessie gele
cek hafta zarfında it al yanların eline 
düşecektir. 

Asmara 11 (AA) - Havas muha -
birinden: 

italyan kuvvetleri Dessie yolu üzerinde 
Kobboya girmişlerdir. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma 11 (AA) - Mare al Badog -

Jio 182 numaralı resmi tebliğinde bildiri -
Yor: 

«Bir taraftan Eritreli ve milli kıt'aları
rnız, harb planımızı tatbik etmek iizere, 
hareketlerine devam ederlerken, diğer ta· 
raftan Azebo ve Galla muharibleri, yeni
den düşmana yetişerek, Cormat suyunun 
cenubunda Habe§ dümdarlarını mağlUb 
etmişlerdir. 

Bu çarpışma esnasında dütman. muha· 
rebe meydanında dört yüz ölü bıraltmıt· 

tır. İitinam olunan silih ve mühimmattan 
başka, beygir ve katırlarile beraber tam 
bir kol esir edilmiştir.» 

Alman mambalanna göre 
At'mara 11 (AA) - O. N. B. ajan

aı husuşİ muhabirinin radyo ile yolladığı 
telgraftır: 

Şimal cephesinden gelen son haberlere 
bakılırsa, İtalyanlar sistematik bir şekilde 
ilerleyişlerine devam etmektedirler. Bu i
tibarla, Adis-Ababaya giden yolun bütün 

mühim noktalarının yakında işgal edilmesi 
beklenmektedir. Burada tahmin edildiğine 

göre, artık Habeıistan, harbi kabul ede
bilecek bir tek orduya sahibdir. Bu ordu 

timdi Hanar civarında bulunmakt .. dır. 
Söylendiğine göre İtalyanlar şimal cephe-

İngilizler 
haklıdır,, 

lngiltere kabinesinin önümüzdek 

ıneaeleleri mevzuu bahseden sala 

Britanya tarafından Boğazların ye 

evvelce vaki itirazların Almanyanı 

kil etmesinden ihtiraz makıadi)e y 
ınektedirler. 

sinde Habeş ordu lan tarafından el' an meş
gul bulunan son mevkileri de tahrib et • 
meğe hazırlanmaktadırlar. 

Askeri muharririmizin 
mutaleaları 

LOSYON 
Fatih 13 üncü mekteb 3/ A dan 545 

Muhsin, Haydarpaşa hastanesi Bandırma • 
lı Seyid, Beyoğlu Rus sokak 20 A. Var • 
varyan. 

MUHTIRA DEFTERİ 
Dün gece gelen telgraflar arasmda lstanbul 34 üncü mekteb Cevdet, Bey-

mühim bir haber yoktur. 48 saat ev - oğlu 47 nci mekteb 54 Ferda, Şişli Ha • 
vel gelen haberler de cenup cephesin- laskar Gazi mektebi İstavla apartmanı 
de başladığı bildirilen İtalyan taarru- 318 de Koço, Beşiktaş Akaretler 46 ncı 
zunun devamı ve inkişafı hakkında da mekteb Mes'ud, Uzunköprü Boyacı sokak 
hiç bir malUmat ge!menıi~tir. Dünkü 4 te Cemal Tınmaz, Balıkesir orta mekteb 
haberler arasında görülen «ltalyan 2 den 205 Müşenef, Salihli avukat Hayri 

Başarancan kızı Saadet, Ankara Kalecik 
bayrağının Adisababaya general Cra- ilk okul 5 ten 92 Muzaffer Erkan. 
ziani kuvvetleri tarafından dikileceğİ\)> ALBÜM · 
hakkındaki mütalea ve tahminler Afyon lisesi 2/ A dan 55 P. Çenege), 
mevsimsizdir; fakat şimaldeki İtalyan Malkara topçu 1 O batarya baş Çv. Yusuf, 
ordularının bu hedefe bu mevsim için- Tarsus postane karşısı 1O1 de kahveci Ah
de varamıyacaklarına kanaat getiril • med oğlu Abdüsselam, Sökede bakkal 
miş olduğunu ifade etmesi itibariyle Ooyranlı Süleyman oilu Mchmed, Vefa 

d dikk t d w erkek lisesi 1 / A dan 465 Sabahaddin Gür· e a e egcr. 

1 1 ı h . , tekin, Fatih Çırçır Hacıhasan sokak 1 de 
ta yan arın son afta ıçınde Gon - M"th Ha . "-- · 282 H lid r _ .. . .. .. , ı at. yrıye ....::81 a e, ._,..n • 

dar uzerıne motorlu kıt alarla yaptık- gelköy Cumhuriyet caddesi 5 7 Mübeccel. 
ları sür'atli (ve akın deyebileceğinıiz) KART 
hareketin bundan t!Onra ela ayni Samsun Pazar camii karşuıı kahveci Ha-
sür' atle devam cdebi1eceğini ummu - fızda~ Tahir, lzmit Yeni Turan mektebi 
yo~z. 5 ten Celil Erdi, T anıus Misakı Milli mek· 

Çünkü bu kolun şarkında hare - tebi 143 Abdüsselam, Adapazar Kuyudibi 
kat yapan İtalyan kolorduları motörlü Cad. zahireci HüSTev Yaman oilu Nihad, 

Elaziz aakeri merkez hastanesi heaab me• 
olmadıklarından ayni sür'atle ilerleye-

muru oğlu Bürhan. Yalvaç malmüdürü oi-
mezler. Motörlü kolun yalnız başına lu Nahid. Adapazarı Büyük Cazi mektebi 
ilerlemesi ise kendisi için tehlikeler 266 Aziz, Samsun. Çarıamba merkez o • 
doğurabilir. kulu 298 Ali Fuad, Konya kız muallim 

Bu itibarla diğer kollarla hareket mektebi tatbikat kmnı 4 ten 40 Sada O • 
birliği yapması iktıza eder. Bu kolun kan, Samsun lnhisarlarda Muatafa oğlu 

Tömer, Bursa Ho,k.adem mahallesi Sağlık 
benzin, yiyecek ve cephane ikmali i§i- şok.ak S te HalUk Ege. Samsun, Çarpınba 
nin hayli müşkülata rnaruz bulunması merlıez mektebi 81 Yap.r, Ankara Çan • 

da bu hususta ayrıca müessir bir iınil- kaya ilk okulu 84 Mehmed kın Hikmet, 
dir. C. D. Adana 5 Kanunusani mektep 406 Nahide, 

"Türkiye 
diyorlar 
(Baı taralı 1 inci yüzde) 

i içtimaında münakaıa edilecek 

hiyettar mehafil ezcümle Büyük 

niden aıkeri bir hale ifrağına kar§ı 
n istifade edebileceği bir emsal te!· 

apılmtf olduiu huıuıunu iıaret et-

Aynı mehafil, Türkiye hükumetinin dürüst ve mu .. 
ahedeler ahkamına mutabık bir usul takip etmek 
gibi bir liyakat göstermiş olduğunu ve Almanyanın 
tarzı hareketi Türk noktai nazarını tamamile muhik 
bir hale getirdiğini ilave etmektedirler. 

lngiltere hUkOmetinin noktai nazarı 

Lüleburgaz ikinci mekteb 3/38 Nebahet, 
Samsun, Çarşamba merkez mektebi 288 
İsmail, Tarsus Nurocağı mektebi 342 Ali 
Dönmez, Alpullu ilkmekteb 5 ten 33 Ne
zihe, Salihli Belediyede Rağbet kızı Me
lahat, Maniııa orta mekteb 2/4 ten 652 
M Savaı, Samsun. Çaııamba merkez ilk 
okul 49 Alp Onat, Ankara Kurtuluı ma
hallesi berber Fahri vasıtasile Kenan Gü
nay, Ankara birinci orta mekteb 2/B den 
129 Can Oktay, Ankara inpat uııta mek
tebi 32 Kemal Akpaz, Ankara Demirli _ 
bahçe Duruk ıokak 6 da Mihriye, Bursa 
Muradiye F ınn sokak 6 de Ferid, Yalova 
Atatürk Cad. lrnnduraeı Kemal Şahin, Ba
lıkesir belediyesi müstahdinılerinden Sü -
1eyman vasıtasile Doğan, Suaığırlık Bür • 
haniye mahalleıi Me5tan oğlu lamct. Kü ~ 
tahya liseden 62 S. Oral. 

İnebolu vapuru 
faciasının mesulleri 

lıtihbar edildiğine göre, Büyült Britanya hükUmeti Tiirlı teklifini 
tetkik etmeden evvel Ren ihtilôlmın biraz tava%zah etmuini arzu et • 
mektedir. 

Notamız Milletler Cemiyetine tevdi edildi 

( Baı taralı 1 inci yüzde) 
ceza kanununun 38:i üncü maddesinin 
son fıkrası ile Oenizyollan i~lctme tefi 
Zekeriyanın da 240 mcı madde ile 
duruşmaları yapılmak Ü7cre evrakları 

Cenevre ı ı (A.A.) _ Havu ajansı bildiriyor: ağır cezaya verHmi§tir. Zekeriya tel _ 

Türkiye hükUmeti, Lozan mukavelesini imza etmİ§ olan devletlere sizle verdiği emir üzerine vapurun 

gönderdiği notanın bir suretini Milletler Cemiyeti umumi katibi M. haddi istiabisinden fazla yolcu alarak 

A 1 t d. t · ı· batmasına sebep olmakla suçludur veno e ev ı e mış ır. · 

T .. • ~· h""kA • B " 1 .. .. .. "d . T"" k" Cezası üç aydan üç seneye kadar 
urıs.:ıyc u umetı, ogaz ar ıtatusunu yenı en tanzım ve ur ıye • h · · M h Al" kad 1 

• • • • • A • • • • apıstır. e met ı ve ar as arına 
nın emmyetım ve tıcarı seynisefer serbestısını temin etmek üzere dd it d b ' k 

. . uyan ma e a ı ay un eş seneye a-
pek yakında yenı ıtilaflar akdetmeğe hazır bulunduğunu bildirmekte- dar hapistir. Adnan 
dir. 

Sayh 11 

Piyango talihlisinin 
avucu kaşınırmış' 

(Baı taralı 1 inci yüzde) Gene vazifeme devam edeceğim. 51) Ji .. 
Hiletin üçüncü parçası dördüncü Vakıf 

hanı önünde seyyar bayilerden biri tara
fından hüviyeti meçhul bir adama 31 O lrn
ruşa satılmıştır. Kadıköyünde mütekaid 
bjnbaşı İhsan da tam 20 bin lira kazan-

mlı!hr. 

Müıerrel ev yaptıracak 

ra maaşım var. Babam bahriye miitekoi -
,didir. 76 lira da o tekaüdiye alıyor. Gül 
gibi gt:çinip gidiyoruz, bundan sonra da " 
ha iyi geçineceğimizi umuyorum. Evi de 
yaptırıp içine girdikten sonra iyi bir hayat 
temin etmiş olacağız. 

Bu para mes'ud bir yuva 

Üçüncü hukuk mahkemesi daktilosu , kurmamıza kaJidir 
Müşerref heyecan içindedir. Dün kendisini T okatliyanda çalışan ve 20 Lin lira ka-
tebrik eden gazetecilere demiştir ki: zanan iki kız da ellerine geçen servetin bü

- Şimdiye kadar bileti mübaşir Salih- yüklüğü karşısında heyecanlarını gizliye .. 
le ortaklaşa alıyorduk. Hasta olduğum i • . memektedirler. Bunlardan Vartohi Mi • 
çin son keşidede bileti Salih almış. nasyan: 

Bu sabah kalktığım zaman mütemadi • - I Ienüz parayı almadık. Bu para e " 
yen avucum kaııınıyordu. Anneme: limize geçer geçmez bankaya yatıracağıx. 

- Anne.. Bugün galiba bana Tayyare Paralarımızı annemiz idare edecektir. 
piyangosundan para çıkacak dedim. Armaveni Jamgoçyan da benim fikrimde-

Öğleden sonra Sultanahmedde teyzem- dir. Henüz evlenmek düşünmüyoruz. Fa • 
de ziyafette idim. O sırada gazete satıcı· ,kat bu paranın bizim mes'ud birer aile yu• 
lan avaz avaz: «Tayyare piyangosunda vası kurmamıza kifayet edeceğine kaniiz. 
kazanan numaralar» diye bağırıyorlardı. Badema pastanede çalışmıyacağız. On bin 
Bir Son Posta aldım. Bir de ne göreyim, ,lira serveti olan hiT kız elli kuruş yevmiye 
benim biletin numarasına cı200ıı bin lira ile elbet te ötekine berikine hizmet etmez 
çıkmamış mı? ,demiş arkadaşı Armaveni de VartohiY,i 

Hemen fırladım, daireye koştum, on • tasdik etmiştir. 
lar da beni arıyorlarmış, işte görüyorsunuz Bu piyangonun bir de f:.ulunamıyan ta• 
ya, avucumun kaşınması boş değilmiş, pa- lihlisi vardır. Eminönündeki gişelerden bf. 
ralara kavuştum. ,ri ismini ve adresini vermeğe mezun olma· 

Bu para ile ne yapacağımı soruyorsu • ,<lığını söyliyerek bir iki yüz bin lira talih". 
nuz, evvela kiradan kurtulmak için Sultan- lisi ilan etmekte, bir de pek eaki bir resim 
ahmedde üç, dört odalı güzel bir ev yap- teşhir eylemektedir. 
tıracağım. Bu resim sahibinin elyevm Meserret o-

Bir defa evi yaptırıp başımızı soktuk - ,telinde oturan Jzmitli Osman olduğu söy!' 
tan sonra bir piyano veya radyo almayı 1lenilmişse de Mesenet otelinde böyle bir 
düşüneceğim. ,misafir bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Biri 22 diğeri 18 yaşında iki kız kar • Dolmabahçe sarayı beltçilerinden Ah .. 
deşim var. Onları evlendireceğim, sonra medle Ali Fettah ta 15 bin lira kazanını.-
da kendim evleneceğim. lar. yedi yüz elli§Cr lira paylaşmışlardır. 

Lozan muahedesinin Boğazları 
eden hükômleri askerlikten tecrid 

(Bq taralı 1 inci yüzde) 
Cenubu şarkide, sahil ile Bozcaada 

ICarşısmda eski İstanbul Burnundan 
bed ile Marmara denizi üzerinde sa • 
hilin hemen Karahiga fimalinde Uin 
bir noktasında nihayet bulmak üzere 
sahilden yirmi kilometre huudde çizil. 
mi§ olan hat arasındaki saha. 

Karadeniz Boğazı (İstanbul hak -
kındalU usulü mahsusaya halel gelme· 
mek fartile, madde - 8): Şarkta, Ka· 
radeniz Boğazının şark sahilinden on 
beı kilometre mesafede çizilmiş bir 
hatta kadar İmtidad eden mıntaka: 

Garbde, Karadeniz Boğazmın garb 
sahilinden 15 kilometre mesafede çi -
zilıniş bir hatta kadar imtidad eden 
mıntaka. 

2) - Emir Ali aduı müstesna ol
mak üzere bütün Marmara denizi a • 
dalan. 

3) - Adalar denizinde Semadirelı:, 
Llmni, lmroz, Bozcaada ve T avpn •· 
dalan. 

Madde : 6 
latanbula dair olan sekizinci mad

de ahkamı mahfuz kalmak prtile, 

gayl'i aıkeri hale ifrağ edilmiı mınta • 
kalar ve adalarda hiç bir istihkim, 

daimi topçu teaisatı, tahtelbahir itli • 
yen aletler ( talteJbahir, aefıtin müates· 
na) ve askeri tayyare teaisatı ve hiç 
bir ünü bahri bulunmıyacaktır. 

Buralarda inzıbatın muhafazası i • 
çin elzem bulunan ve silahlan, top 
müstesna olmak üzere, tüfek, rovel • 
ver, kılıc ve beher yüz nefer için dört 
hafif makineli tüfek (Füzil mitnı1-
yör) den ibaret bulunacak olan polis 
ve jandarma kuvvetinden baıka hiç 
bir kuvvei müselleha tavakkuf etinİye· 
cektir. 

Cayri askeri hale ifrağ edilmiş mın
takaların ve adalann kara sularında 
tahtelbahir sefinelerden baıka hiç bfr 
guna tahtelbahir işliyen ilet bulunmı· 
yacaktır. 

Balada mezkur fıkralara rağmen 
Türkiye, Türk topraklarının gayri as
keri hale ifı:ağ edilmiş mıntakalann • 
dan ve adalanndan ve onların Türk 
donanmasının demir atmak hakkına 

malik bulunduğu kara sularından ku -
vayı müaellehasının transit suretile ge
çirmek: hakkını muhafaza edecektir. 

Bundan başka Türk hükumeti Bo
ğazlarda, tayyareler veya balonlar va
aıtasile denizin sathını ve ka' rını tarnıı· 
ıud ettirmek salahiyetini haiz olacak
tır. Türk tayyareleri Boğaz sulan ve 
Jürk arazisinin aayri askeri hale ifrai 

edilm~ nııntakalan ii.:lerinde uçabile· 
cekler ve oralarda her tarafta kemali 
serbesti ile karaya veya denize inebi· 
leceklerdir. 

Kezalik Türkiye ile Yunanistan gayri 
aalteri hale ifrağ edilmiş rnıntakalıu -
da ve adalarda ve bunların kara su .. 
lannda, buralarda tahtı silaha alınacak 
efradın, mezkur mıntakalar ve adaJar 
haricinde, talim ve terbiyeleri için İcab 
eden hizmet harekatını icra etmek sa• 
libiyetine maliktirler. 

Türkiye ile Yunanistan kendi ara • 
z:ilerinin mezkur mıntaka ve adaların-

da her türlü tarassud ve telgraf ve te -
lefon ve vesaiti ziyaiye muhaberatı sia· 

temi tesis hususunda haizi serbesti o • 
lacaklardır. Yunanistan gayri aıoıkeri 

hale ifıağ edilmiş Yunan adalarının 
kara sulanndan donanmasını geçire .. 

bilecek ve fakat bu sulan Türk.iyeye 
kar§ı üasülharekat olarak ve yahud by. 

makııadla bahri veya askeri tahşidat 

için kullanamıyacaktır. 

Madde : 18 
Boğazların ve civar mıntakaların 

gayri askeri hale ifrağının Türkiye i -

çin askeri noktai nazardan bigayri 
hakkın bir tehlike teııkil etmemesini 

ve Boğazlar serbestisinde ve yahud 
gayri askeri mıntakaların emniyetinin 

ef'ali harbiye ile tehlikeye düşmeme .. 
aini arzu eden tarafeyni aliyeyni aki • 

deyn ahkamı atiyeyi kabul ederler; 

Eğer serbestii mürura müteallik ah• 
kama ika edilen bir tecavüz, nagihani 

bir taarruz, yahud herhangi bir filiharb 
veya tehdidi harb, Boğazlarda seyrü • 

seferin serbestisini veya gayri askerf 
mıntakaların emniyetini tehlike}'e ko~ 

yacak olursa, tarafeyni iliyeyııi aki -
deyn ve herhalde Fransa, Büyük Bri • 

tanya, halya ve Japonya bu hususta 

Cemiyeti Akvam meclisinin karar ve -

receği bütün vesaitle onu müşterc·kcn 

menedeceklerdir. 

Yukarki fıkrada muhaner hareke • 

te sebeb olan ef' al nihayet bulur bul

maz, Boğazlar nizamı iıbu mukavele 

ahkamı ile muayyen olduğu veçhile 

yeniden tamamile tatbik olunacaktır. , 
Boğazların gayri askeı:i hale ifrağı .. 

na ve serbcstisine taalluk eden ahkô • 
mm bir cüz'ü mütemmimini teşkil eden 
işbu hüküm, tarafı tıliyeyni ukideynin 
Cemiyeti Akvam ahidnamesi mucibince 
haiz olabilecekleri hukuk ve vezaife 
halel iras etmez. 
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TEK KOLLU CEMAL GİŞESİ 

Her zaman olduğu gibi bu tertibin 
·en büyük ikramiyesi olan 

200.0 LiRA'yı 
z· 

l0483 numaralı bilet hamili sayın 
müşterileri İstanbul adliyesi S ün-
cü hukukta memur Bayan Müşer-

ref ve ortağı Bay Mehmet 
Salibe verdi. 

Tek kollu!... Daima tek 
kazandırır. 

Adrese dikkat : Eminönü köşede 
tek kollu Cemal 
gişesi sahibi Ce
mal Güven. Tel: 
24093 

Posta adresi : İstanbul Eminönü tek kollu Cemal 

-.,, .... 
cıa 
..: ı-,; 
t)"'°i · .. 
i.J 

Gemi Makine Mühendisliği 
tahsili için Almanyaya 

gönderilecek talebe 
İMTiHANI 

Denizyolları İşletmesi Miidürli!ğünden: 
Gemi makine ~.Ghendis!iği tahsili için eV'ıelce imtihanla seçilip İdare
miz hesabına Almanyaya gönderilmesi tekarrür eden talebeden birisi 
çekilmistir. Bunun yerine diğer bir talebenin seçilmeıi için yeniden 
bir mü~abaka imtihanı açıl~ııttır. İmtihan 25 nisan Cumartesi günü 
öğleden İonra ve 26 Nirnn Pazar günü sabahtan alqama kadar yük
sek Deniz Ticaret m "k .ebinde yapılacaktır. Tahsil ve imtihana alın
ma •artları öğredlmek üzere en ~en 22 Nisan ak.amma kadar İdare

siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve yıkan
malda çıkmaz. Y ega.ne zararsız 

ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul ,! ______________ _. 

~ ' istersen okamaı ... 
Okumazsan 

FAZIL Cil iLACI 'nın 
• 

çil, leke ve sivilceler üzerindeki 
kat'i tesirini bilmemiş, öğren

memiş olursunuz. - , 
Kayıb - Silivrinin F ete köyüne aid 

ıesmi köy muhtarlık müh'rümü kaybettim. 
Yenisini yaptıracağımdan hükmü yoktur. 

F ete köyü muhtarı Ömer Damlı . mize müracaftt olunmal:dır. (19~1) 

~ - •"' ·~~~"~;~;~-~~~~;~~~;a:w:•-.... • 
BANZOPiRiN .. kaı<ıleri HER veRoe40KuRvş 
"'e i:e s· "eô'~uf 4-ri°ıNı ft:;..izLER. .UGAM SÖKTÜRÜR. ÖKSÜRÜGÜ HEMEN GİDERİR 

Nef(İyat Müdürü: Selim Ragıp 
Sahipleri: A. Ekrem, S. Raaıp, H. Lütijl 

Nisan~ 

BEYAZLAN 

Mes'ud bir teeadUf 
netlc:••I bir kimyagerin · 

k•tfl 

Slhirll 
yeni bir cevherin 

temaalle 

Parisli -bir kimyager, lcazaen çıplak koluna biraz «beyaz oksijen» dö~ 
üzerine cildi beyazlatmak ve nazikleştirrnek için ani ve şayanı hayret bir k~ 
meydana geleceğini tasavvur edemezdi. Bir lahzada cilddeki lunşı.klıklar, I~ 
gayriaaf maddeler zail olarak yerine beyaz, açık ve taze bir beıere kaim o~O. ~ 

Bunu, bir çok kadınlann yüzünde tecrübe ederek cildlerini 3 ila 5 levııı d J 
beyazlatıp yumuşattı. İşte hususi bir imtiyaz olarak bu «beyaz oksijen• _ .JI 
kıymettar cevherle beraber yeni T okalon kremine karıştınlmıştır. Beyaz r~ 
(yağsız) T okalon kremi, hemen cilde nüfuz ederek bütün gayrisaf maddeleJ'I ,pi 
ve siyah benleri izale eder ve açık mesamatı kapatarak tene o ana kadar bıl1 ti 
mıı her hangi bir tuvalet ve güzellik müstahzarının veremediği yumup.k.Jık 
tazeliği temin eder. ,, 1 

Beyaz renkteki T okalon kremine ilave edilen bu «Beyaz Oksijen» e raifJl,,ıi 
fiati artırılmamıştır. Hemen bugünden kullanmağa başlayınız ve emin ve 
neticesini görünüz. 

..Jlt 
Hamiş: Vaki kUlliyetli talep karşısında mevcut nümunelikler bitıJJ.!~ 

Yenileri hazırlanmakta olduğllndan henUz nümuneliklerini almamış olJllllY 
birkaç gUn daha sabretmeleri rica olunur. 

( 

ADEMi iKTIDAR 
VE 

BELGEVŞEKLIOINE 
KARŞI 

-,iH.TIYARLl<:lf 
YOK ED~R f 

- ~ 

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

~--1------~--.......................... ., 
ş MALT 

HfiLASASI 
N ek•hette bulunanlar, k:anıuzlar, iştihaaızlar, zayıflar, emılkll kadıDI"• 
diı çıkaran ve kemikleri ı:ayıf olan çocuklar için emaalıiz de.adlf• 

HER ECZANEDE BULUNU~ 


