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italyan Ve ingiliz Orduları Karsı KarŞıya 1 
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ltalyanlar, Boğazlar ltalyanlann dün Dessie şehrini 
hakkındaki notamızı d Jd ki h b ·ı· 1 nasıl karşıladılar ? e a ı an a er verı ıyor. 

Yansı İngilizlerin 
olan bir Habeş şehri 
ltalyanlann eline 

Musolini zecri tedbirci memleketleri 
alakadar eden diğer meselelerde 
olduğu gibi hareket edecekmiş 

* * * IDgiliz Dıı Bakanlığı ile alikası olan Deyli Telgraf 
" Türkiyenin noktai nazanm büyük bir anlaJll 

zihniyetile tetkik etmemiz lizımdır " diyor 

l ç..1s:1r.ı. w....... kaı.tma ...... 
- Roma, 13 (A.A.),..... Havae ajanel ~1or:. . .. 
• • habe alan malıafil Bo%...-1 ... rejlmmm ,miden tetldkhu talep ede* 
ıyı r • •--- ..L'l ..... eı;.;__ı:~ filainciledirler 

'trGrk notasının reamt ltalyan mahafilini hayrete UUf.'"~•· ·- • 
18ıı mahafil, Muaolininin zecri tedbirci memleketleri allka~r ~en diğer 
bieeeleler ka'lıeında aldığı ihtiraz kayıtlt hatb barek~ten bıttabı ayrılma • 

!'Viir.Alrını tebarüz ettirmektedirler • • le . • • '-' 
ııL:"-:-es.~ • mahafil T.. k ı· eatini ltalyaya brfl zec:rt tedbır r tatbikinin uo
• ıyaaı • ur • • • larak e)Akki etmekte-
prCluğu bnfddıkların yeni bir mantikt netice81 o t 

:l4ltlv 
.. fngiliz •azetelerinin n~.~b. . . 

Londra, 13 (A.A.) - Havu ajanamm mWıabın. bildi~ıyor: lnıiliz 
·-dL. b L n gahedeeinin Çanakkale ve Karanedniz Bojazlaruıda tah· 
~ua ~ m ~-bini· . TürL ------· n--ldmat lmUuiı eneden ahkAmmın .Rl9 isteyen " _ ... mu.11• 
it bir~ b m 1rm-lırtadar • Matbuat bilh·- Almanyum hattı hare
•1111,1e hir111:at ıeZı-. Türk ~inin dürii9t bir tarzdlı ppdm'f olma

.... litii ~e aJdeYlemektedir· 
... .,..td: . 
1'Ceçen haziranda llaLeıt...-. ,ap.ian Y&ill ne Avr~pe nızamına vu-

Aan darbe olmamıf olealydı her halde Tfirkbre bu talebi bu kadar erken 

1&Ptnazdı.)) y·· k tal b. ·ıe bazı diieT devletler 

d .. t••' uş u. 

ltalganlar artık 
mukavemete 

maruzkalmıgorlar 
Loadra 1 J (Son Poeta) - Habııittanda timali prbt tara- fiyor: 

&ndald hal,an kuvvetleri Gonclar0 dan hareket ederek Ha· A.Jlardaa IMri ~ imparatoru Haile Seluiyenin bruslha 
bet • Sucılaa luadudu Uwiacfe huhman C•llabat tehriai ifPI et• • Dwie ,.lali .........,. eline dütmüttür. 1~ Ko
adflerdir. C.Jlabat ..mwa yana ~- ..._ .Suclaıta. .._ ... iaı l'ı Mr. ..... .ar•atle ilerlemeje devam etmifler. ı... 
aittir. ltalpa bnetled Habeflere ait bmı ifsal etmif bulu· men Wf .Lir eapl ile bqdapnanutlar. nihayet Habe,,...._ 
b1IJ'O'llar, tebria ~ ait ._ 1nsi1iz -~?' igali el· ~ Dwie"Ji npbıd..- Habet payitahtı oJaia Adla· 
..... , ş.a.rin iki "- bin"biriadmı aynchr ve iki laam ara- b b . 

L.... --..::ı. d-!....-t.-: vaaiıe mevcuttur a ayı meVlllD ~eden ve yaimur batlamadan Wa)e kuar 
....... .,_.._ ~· • verdiklerini a.tes-!-l"""""dir 

Ml.ıltJlaıt•m ._.un. ltalyaa ve lnsiliz Mlı:eri kuvvetleri kar- l 8 ~. 
iıllıi-. selmit bulun... ta1Jaa orchalanam 1>-11a•41e ıu.a lııir teftldniftaa ._. A-

rorun brargllıı ltalyuların elinıle :::::- -- :rllrl .. ... lılt ........ _..., ..... 
14 (Son P-.) - United P-0

in muhabiri ..._ '(O..- 11 lncıi ,a.le] 

vaziyette! 
Kum~n 70 milyon 
'ı.. lirası açıf! olduju, 

lıaber veriliyor 

angı ev et er nereleri 
almak istiyorlar? 

Bir F~sız mecmuasına göre Almanya, Bulgaristan, 
ltalya, ispanya ve Macaristanın planlan 

-c:...ı.....-.. 
• ._. ... 6:3 ..... ... ........ ama ..... ... -----

Bu gazete kanuni yollar takip eden ur e ı ~. . . 
farafından takip olunan usul ~raeın<!-ki tezadı tebarüz ettinnektedır. , F.-. -..., .. ,_ .............. 
. Morninı Poet pzeteai ele diyor ki: . .-.ı ve......_ Fl'anmı mecmuu•• l'MllNltili renm "(Yazısı 11 inci sayfadadır.) 
. Tiirkiyenin Balkan antanh azasından bulunmasa müzakereleri _ltafaylaf'" Türlı:lyede pek eski zamandanbe • 
liracakt1r. Diğer taraftan böyle anlaŞıliyor ki. e\l'Velce Karadeniz ile Akde- •İgo~a _muamelesi yapmakta oıa:: Yunan Başbak 0·· ıd .. 
biz araeında «aerbest büyük yolun» müfrit taraftan ol~ Rusya tarafın .. fenika •11orta kumpanyuının AVUI- anı U 
~ da muhalefete uğramıyacaktır.» (D~~ t 1 ncı uyfamizdadar) turyacla dar bir vaziyete düttüiü ve D • • -:-:v:---:--::-: .. :-:: .. ~:......._ _____ _ 

...,_ - - - - +- .. 4"' ··- 250 milyon Avusturya tilini açık ver- emırcıs yatagında olu bulumnuftUr. General Metaksu Boaazlariô--Mlldif aasmı Temin diii babe«='iın.; ..,., Başbakan oldu. ~inede defiP!dik yok 

Etmemiz Niçin ~aıınutu ? Avrupada kış 
geri geldi 



2 Sayf"' S O N P O S T A Nisan 14 
~ ==================================================================~~~~~=============================~======================~;;~~~:=::ti 

'Resimli Makale a Erkeğin midesi a Her •• u -----------------~ Söz tin ısas 

Çanakkaleyi 
Niçin 
Tahkime mecburuz? .. -
Türkiye Cümhuıiyct hükumetinin ha

rici aiyasetinin mümeyyiz vastflan: 
içte sulh, dışta sulh istemek, yurdun istik
lal ve müdafaasmda son derece hassas ol
mak, imzasına ve taahhütlerine sadık kal

maktır. 

Bu prensiple hareltet eden hükumet 
şimdiye kadar kom~ulariyle ve bütün dün
ya ile devarnh bir sulb tesisi için elinden 
geleni yapmış, bütün imza ve taahhütlerine 

sadık kalmıştır. 

Fakat istiklal ve memleketin müdafaa
sında son derece hassas olan Cümhuriyet 
idaresi, sekiz on seneden beri husule gelen 
değişiklikleri ve bu değişikliklerin vatan 
müdafaası bakımından haiz olduğu ehem
miyeti gözönünde bulundurmaması müm

kün olamaLdı. 

Bütün beynelmilel muahedelerin mer
iyetini Milletler Cemiyeti tekeffül etmi~tir. 
Beynelmilel bir muahede imza edildiği za
man bundan Milletler Cemiyeti haberdar 
edilir ve bu suretle onun garantisi 

olunur. 

temin 

Lozan muahedesinin de mer'iyetini 
Milletler Cemiyeti tekeffül etmiştir. Halbu
ki Milletler Cemiyeti bu taahhüdünü ifa 
edemediğini bir çok tecrübelerle İspat et

miştir. 

Japonya muahedeleri ihlal ederek Çini 
işgale başlamış. hareketinde serbestiyi 
muhafaza için Milletler Cemiyetinden de çe 
kilmiştir. Milletler Cemiyeti bir iki mü

0

za
lc.ere ve muhabereden başka bir şey yapa
mamıştır .. 

İtalya ile Habeş arasında bir harp zu
huruna mani olamamıştır. Bu iki devlet 
Milletler Cemiyeti azası oldukları halde 
cemiyet bu azası üzerinde müessir olama-
mıştır. 

Erktğin kafası midesindedir, derler. Kcx:asını kazanmak is
teyen kadınm ille dii}üneceği ıey onun karnını doyurmak, 
midesini memnun etmektir. 

Bizde kadınlar bu nazik meseleye hiç ehemmiyet vermez
ler. Yemek pİfİrmek onlara ağır bir İJ görünür. Aıhanelere a

bone olup evin yemeğini d!.§ardan teminetmeği bir marifet sayar. 
lar. Yorgun argın evine dönen erkek, aıhanelerin kötü yağtyla 

pişrnit yemekleri yemeğe mecbur edilmekten tabii memnun 

olmaz. Bu hopıuhuzlu.k evdeki geçimsizliğin baflangıcı olur. 
Bu geçimaizlik büyüye büyüye evi yakmağa kadar gider. 

(sOz 
Peşte radyosu 
Ilanıa~k 
Ediyor! 

Peştede işıklar, radyoya 15 frank ka

dar bir para vermek suretiyle sevdiklerini 

genç kızlara, seranad ve romanslar çaldıra

biliyorlarmış. bu usul o kadar rağbet bul

muş ki, radyo idaresi nihayet, gÜn·de ancak 

dört a§ıkın arzusunu is' af etmeğe ve di

ğerlerini de sıraya koymağa mecbur ol

duğunu bildirmiştir. 

* * • 
Habef imparatorunun tedblrlerl 

Habeş imparatoru tedbirli bir adam-

dır. Bir gün gelip te tahtını terketmesi ih

timalini düşünerek, Avrupanın muhtelif 

yerlerinde villalar satın almış, ve kendisine 

ölünceye kadar yetişecek servet çıkarmı~

tır. 

Bununla da iktifa etmiyerek, hayatını 

iki Amerikan sigorta şirketine 

Kadınlara nasihatım, kocalarınızın yemeğiyle meıgul olu· 

nuz. Evinizde dirlik, saadet ve huzur ıörmek isterseniz, bu 
mühim vazifenizi ihmal etmeyiniz. 

ARASINDA ) 
·--------------------------· HERGüN BiR FIKRA 

Sancı ilicı 
İsmi lazım değil; öldü, gitti, tann

nın rahmetine karışalı otuz yıldan 
fazla oldu. Adalı Şemsi molla merhum 
ona bir de güzel lakap takmıştı: Dok
dor (Kuru sıkı) derdi. O da, adından 
ziyade bu lakap ile şöhret bulmuştu. 

Zavallıcık nasılsa mektebi tıbbiye
den c;1ıkmış, doktor diploması almı_ş, 
fakat hemen hemen bir kurşuncu arap 
kadar bile hekimlikte behresi yoktu. 

Bununla beraber yine de kendisine 
baş vuran biçare hastalar vardı. 

Şemsi Molla, bu adama izafetle şu 
fıkrayı anlatırdı: 

Bir gün kara ciğer sancılan çeken 
bir hasta, doktor Kuru sıkıya müraca
at edip, derdine çare bulmasını iste~ 

mişti. Doktor, hastaya bir reçete yazıp 
verdi ve: 

- Al şunu, birebirdir 1 dedi; ağrı 

Jspanganın 

Yeni reisi cümlıur 
Vekili 

ispanyada meclis, reisicümhur Zamo· 
ıayı iskat ettikten sonra yerine vekaleten 
o işi gören Martinez Barrio gazetecilere şu 

beyanatta bulunmuştur: 
- Ben mürettiptim. derken yazıhane· 

lerin birinde memur oldum, oradan hoca
lığa geçtim. avukatlığa başladım, meb'uıı 

oldum, meclis reisi oldum. Ve şimdi de 
reisicümhur]uk işlerini görüyorum. Hiç bir 
yerde, işleri esaslı bir surette öğrenecek 

kadar uzun boylu kalmadım. Tam meclis 
reisliğinin inceliklerini öğreneceğim 
ıeisicümhurluk etmeğe kalkıyorum. 

lım hangi işde sebat edebileceğim. 

* * 
Yon Hoesch ve Brlyan 

sırada 

Baka· 

Londradaki Alman elçisi Von Hoesch 
öldü. Von Hesch Londraya elçi olmadan 
evvel Pariste sefir idi ve Briyan ile bera
ber sulhun takviyesine uzun boylu çalış

mışlardı. 

. ----
Veremle 
Uğraıanlara 
Yardım edelim/ 

E.Ekrem·Talu 

Ç oğunuzun haberi belki de yoJt 

tur: Memlekette verem saJgınt
nın önüne geçmek için, maalesef nof 
san vesaitle. fakat canla, başla çahşalJ 
bir hayır kurumu, bir (Verem]e Mii' 
cadele Cemiyeti) var. 

Bilhassa gençlere musallat olup, oli' 
lar üzerinde tahribat yapan veremhl 
ne yaman bir illet o1duğunu söyleme' 
ğe lüzum görmüyorum. Cenislik hu • 
susunda dünyada benzerleri ,olmıyaij 
İstanbul mezarlıklarının kara selvilerl 
altında yatanların mühim bir nisbed 
bu amansız derdin kurbanlarıdır. . 

İşte, Veremle Mücadele Cemiyetİı 
Karacaahmedin, Eyübün, EdirnekaP.f. 
sının selviliklerine mümkün merteb~ 
az kurban verdirmeğe çabalıyor. 

Fakat ne ile? 
Dünkü gazetelerde, bu cemiyetin 

bir yıllık mesaisine ait raporun hüla ' 
sasını okuduğum zaman yüreğim p~ 
çalandı. 

\ 

Cemiyet Eyüpte bir verem dispan • 
seri kurmuş.. Eren köyündeki vereni 
sanatoryomunu takviye etmiş .. bir k'al 
veremliye ilaç dağıtmı~ .. bu zayıf n .. 
ticeleri haleleyen kocaman bir hi.isniİ• 
niyetle ferağati kaldırdığınız gibi orlt 
yerde kalan sıfırdır. 

Ve bunu tabii görmeli. Zira vereııf 
gibi bir afetle boğaz boğaza uğra.şmal 
için elde bir hazine lazımdır. O ise k1 
Mücadele Cemiyetinin halktan, bilh~ 
sa zenginlerden hiç bir müzaherel 
gördüğü yoktur. 

Bu para ihtiyacını karşılamak içiff, 
cemiyet, bu ayın yirmi altısında top, • 
lanacak olan kongreden içki şişeleri • 
ne kırkar paralık pul yapıştırılmasınİJI 
teminini İsteyecekmiş. 

birden si

şirketleri Almanya Ren muahedesini bozduğu gorta ettirmıştir . Yalnız sigorta 
halde Milletler Cemiyeti fi'li hiç bir şey 

bu işi yaparken, imparatorun eceli mev-

1 
başlamazdan bir çeyrek saat önce bu 
haplardan birer tane alırsın; bir şey
ciğin kalmo.zl 

• * 
Briyan öldüğü zaman evine ilk. giden 

Hoesch olmuş ve müteveffanın parmakla
rı arasına çok sevdiği menekşeleri yerleş· 
tirmiş. Hoesch'ten sonra eve gelenler Al
man elçisinin başını iki elleri arasına ala
rak hüngür hüngür ağladığını görmütler. 

Bu teklifin reddedileceğini bir ihtl• 
mal olarak dahi akla getirmiyorum. 
Herkesten, azami yardım görmesi g~ 
reken bir kurum varsa, şüphesiz k] 
(Veremle Mücadele Cemiyeti) dir. 

yapamamıştır. • 
udiyle yatağında ölmesini şart koymuşlar- llULMACA 

O halde Milletler Cemiyetinin taahhüt dır. Muharebe meydanında öldüğü takdir
ve tekeffülüne artık güvenilemez. Boğaz
ların emniyetini taahhüt eden Lozan mu
ahedesi herhangi bir yabancı bir devlet 
tarahndan ihlal edildiği zaman MilJetler 

Cemiyetinin vaziyeti kurtaracağı ümit edi
lemez. 

* 
Lozan muahedesiyle boğazların emni

yetini taahhüt eden dört devletin vaziyet• 
)erinde de değişiklik vardır. Bunlar Ak
denizdeki vaziyeti bizzat kendileri ihlal et
mişlerdir. 

İtalya Akdenizde çok kuvvetli tahki-
mat vücuda getirmiş, donanmasını, hava 
kuvvetini nisbetsiz bir surette arttırmıştır. 
Son gelen haberlere göre de İtalys , Ha
beş harbi biter bitmez, donanmasına yeni 
kuvvetler ekleyecek, hava kuvvetlerinj art
tıracak, Sicilya, Sardunya, Rodos ve Trab
lusta tahkimat vücuda getirecektir. 

İtalyanın bu tedbirlerine karşı da İngil
tere Akdenizdeki vaziyetini tahkime karar 
vermiştir. O da muayyen karargahlar vü

cuda getirecektir. Akdeniz kuvvetlerini 
bir kumanda altında birleştirmiştir. MlSlr 
ve Suriye sahillerinde yeni tahkimat yap
mıştır. 

Hulasa Akdenizdeki vaziyet, on on beş 
seneden beri tamamen değişmiştir ve istik
lal ve müdafaa meselelerinde gayet hassas 
olan Türkiyeyi, topraklarından bir kısmı· 
nın müdafaasız kalması karşısında düşün
dürmeğe sevketmiştir. 

* 
Bu iki mühim sebep Avrupanın, hatta 

bütün dünyanın son senelerde silahlanma
ğa verdikleri ehemmiyeti zikretmek lazım
dır. 

Bu silahlanma yarışı, 1914 de olduğu 
gibi, bütün dünyayı bir sürpriz karşısında 
bulundurabilir. Böyle bir hal vukuunda 
Çanakkalenin müdafaa tertibatından mah
rum bulunması Türkiye için gayet tehlike
li olabilir. 

i şte T ürkiye hükumetinin boğazları 
tnh l:im İ\İn yaptığı teşebbüs b ii tijn bu ba
k ııı•l .. rdn n ~ayet tabiidir Türkiyf nin sulh 
ııi' n~et i n i ta~dik eden Avrupa d evletlerin
ce de bu teşebbüsün tasvip edileceğine 
,uphe yok. ur. 

de karısına ve çocuklarına hiç bir şey ve

rilmiyecektir. 

* * • 
Frans•da intihabat aflşlerl 

Fransada intihabat mücadelesine giren 
namzetJerden bazıları çok garip ilanlar 
yapmaktadırlar. Bunlardan bir tanesi §Öyle 
söylemektedir: 

«Gençlerin ihtiyat zabiti olarak senede 

bir kere manevraya gitmelerini kaldırtma

ğa çalışacağım, askerliğin altı aya indiril

mesini isteyeceğim. Devletin, casusluk, 

mukabil casusluk teşkilatlan İçin sarfettiği 

paralarla hastaneler açtırtacağım. ilah ... » 

* * * 

Soldan sağa: 

1 - Bir işte düşünerek hareket etme. 
2 - Bit, dam. 3 - Atlı hücum, nota, 
hacir. 4 - Mazü nakli edatı, ara sıra 5 -
Haya, kısaların aksi. 6 - Çatı, hangi §8· 

1000 ••nede ödenecek borç hıs ;ı Tükürmenin telaffuz kelimesi. 7 
İngilterede eski arazi sahiplerinden o • Bi, insan, inilti. 8 - Çocuklan okşarken 

lup bilahare fakir düşen ve şimdi bir yer· ,söyleriz. Bir melike. 9 - Fikir, tren aü

de haftada dört İngiliz lirasına memurluk rüsü. l O - Annemizin kardeşi, boynu 
eden Harry Carfinkel isimli bir adamın muza sararız. 1 1 - Efrat, yorgunluk. 

2884 i ·1· 1. b Al k Yukarıdan ll§ağıya: 
ngı ız ırası orcu varmış. aca • H 

1 - ançerin e .. i, centilmen. 2 -Jılar mahkemeye müracaat etmişler, ve .,. 
Harrynin haftada 8 şiling vermesine razı . Marmarada bir karpuz şehri. 3 - Yoku
olmuşlardır. Bu hesaba nazaran borç tam ,şun. aksi, ele almak. 4 - Eskiden gayri as
bin senede ödenecektir. ,kerı olan bir Alman mmtakası, lakin, ba

şına bir ş ilavesile irade olur. 5 - Acun. 

* • * 
Hlndlstand• iki kral veklll 
İngilizler Hindistan valü umumilerine 

kral vekili derler, 4 nisan günü yeni Hin· 
distan valii umumisi, Linlitbgow Bomba
ya hareket etmiııtir. Orada sabık vali 
Wellington ile görüşecektir. İngiliz ka
nunlarına nazaran valinin Hindistanda va
zifesi karaya ayak bastığı zaman haşlar. Ve 
ayağını karadan kestiği zaman biter. Şu 
hale na~aran Wellington Hindistandan 
ayrılmadığı ve Linlithgow oraya vasıl ol
duğu cihetle kısa bir müddet için Hindis
tanda iki kral vekili bulunacaktır. Bu gü
ne kadar İngilizler, iki valinin Hindistan
da bir arada bulunmasına meydan venne
mişlerken, nasıl olup ta bu sefer böyle bir 
yanlışlık yaptıklan anlaşılamamıştır. 

• "' * 
Yehudller Aleyhlndekl Kanun 
Nürenberg kanunu denmekten maksat 

bu kanuna göre yahudiler Almanyada re
ye iştirak edemelmektedir'ler. Kanlarinda 
yüzde elli yahudi kanı bulunanlar ise, din
leri yahudi olmamak, yahudice bilmemek 
ıartile, rey verebilmektedirler. 

Almanyada bu suretle reye iştirak ede
miyenlerin miktarı bir milyondur. 

* * * 6 - Bir çalgı, köpek. 7 - Büyükler. 8 - .................... ._ ........... ••••••••••••••••••••••••••••• 

Romanyada Nazım~ 
,Bir adet, ilave, vakti gösterir. 9 - Bir na. 6 - Kan, Li. 7 - Tank. 8 - Aa, 8.b, 
,millet, çocukları gezmeğe götürmek vadi feal. 9 - Kin, Almanya. 1 O - ifa, bi, 
~çin kullandığımız kelime. 1 O - Sabah ,liç. 1 1 - Nez, akran, o. 

Buna benzer cemiyetler, başliô 
memleketlerde dünyanın maddi yar • 
dımını görürler. Hem oralarda, yaşa • 
yış şartları memleket kapılarını vere• 
min basillerine bizimki kadar açık bu.• 
lundurmaz. ... 

Bizde bu mel'un illetin tahribatı 
çoktur. Önüne geçmek için de, onuriı' 
la uğraşanlardan yardımımızı esirge • 
memeliyiz. Teavün, insanlık şi'arıdİr• 
Biz Türkler de hayrı daima sevmİŞt 
hayır ~}emekten haz duymuş alicenap 
bir milletiz. Verem Mücadele Cemi ' 
yetinin adından. sanından, faaliyetin" 
den belki de çoğumuz haberdar değİ" 
liz. İşte ben bu cemiyetin vücudunu 
haber veriyor, onun namına hayır sa" 
hiplerinden yardım istiyorum. 

Oraya vereceğimiz, bir iki lira, so!
gun bir simada ihtimal ki bir tebes • 
süm doğuracak, sakat bir ciğerin ka .. 
namasını dindirecek, gelecek yapraıi 
dökümünde genç vücutlar taşıyan talı'" 
ta tabutların musallalarda dizilmesi ' 
ne mani olacaktır! 

İyilik etmek isteyip de fırsat kolla" 
yan zengin yurtdaşım, işte sana fır: 
satların en güzeli f 

~-1. ~ ""- ~(,.~ ~ Romanyada nasyonal sosyalist fikirle • 
rinden mülhem olan bir hareket ıiddetle na· 
zarı dikkati celbetmektedir. Bu hareketi 

aydınlığı, sigara koyarız. 11 - Yazın ak· Yukarıdan qağıya: ::--.. 
si, harbeden. 1 A ~ 4' - mazon, akın. 2 - Tan, taife. __............ . . . . • • • ..... ,, ... , •• • • • ...... • • • • •·• ··""" 

Almanlar kuvvetle teşci etmekte imişler. Dünkü bilmecenin halli ,3 - Mail, naz. -4 - Ar, ikna. 5 _ Cin, Biliyor Musunuz? 
Rivayete nazaran son seneler zarfında Soldan sağa: ,Akbaba. 6 - Afacan, lik. 7 - En. 8 _ ,, .. 

Romanyada yapılan Nazi propagandaları 1 - Ancak, saat. 2 - Masarif • .3 Seyyal, ala. 9 - AJ, enin. 1 o - Arslan, ' - Markuise adalarından eQ büyiiSll~ 
için Almanlar on milyar ley sarfetmişlerdir. Ani, na, yele. 4 - Ceylan. 5 - Ok, ana, rayç. 1 1 _ Enas. la, o, nün adı nedir:> 

====::c::======'=============================z================ 2 - Fransa su bakımından kaç ~athl 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
«Karamanda Kirifçi mahallesinde oturan yemenici Durmuı 

Alinin kansı Şerifenin dqleıi dökülmiif, o da gidip diıçide ağ. 

zına bir takım dit yaptınm§br. 
Şerife tam 56 ya§mdadır, bir müddet miifkülit çektikten 

sonra yaptırdığı dişlere ahşmıf, onları kullanmağa baılamıf. . 

Fakat bir gün bu diıler Şerifenin ağzım acıtmağa baılamıı; 
bir müddet sonra da Şerifenin ağzmm alt ve fut sıralarından 
tertemiz cl.iıler çıkmağa batlamııhr. 

Bu diflere. peynir diıleri diyenler vardır. Fakat bir kadının 
ihtiyarlıkta böyle diı ~ıkarması hayret uyandırmııtır. » 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

L--------·------------------------------------------------...J 

'maile ayrılır? (Cevapları Yarın) 
Dünkü Suallerin Cevapları 

l - Giyotinle idam edilirken arkada ~ 
şını öpmek istiyen ve celladın münuınall -
tına karşı : «- Budala, sen bizi şimdi ô• 
püşmeğe bırakmıyorsun. Halbuki lıittı~ 
sonra başlarımız sepette öpüşecck tir 1 ı eh• 
yen Fransız inkilapçısı Dantondur. 

2 - Büyük Katerin güzelliği ve işvesilt: 
Osmanlı v ezirlerinden Bahacı Mehrıır-t rı:ı
şay1 kandırmağa muvaffak cılrnuştur. 

3 - Shelly, İngiliz şairlerindendir ~ 
1822 de ölrı1üştür. 



Zecri tedbirlerin bir netice 
vermediği anlaşılıyor 

Fransız gazeteleri lngilizlere hücuma başladılar. Fransız. 
İtalyan dostluğunun kuvvetlendirilmesi isteniyor 

Paris 13 (A.A.) - Tan gazetesi zecri tecl»irlere İftİnk ebniyecejini, İngiliz kabineeinde 
La,~ 1nsi1iz aiyuuma hü· açak ~ ~ ~ hiikümetine bil- Lonclra, 13 (A.A.) _ Deyli Teles· 
aun ederek bu üyuanm Avrupanm clinwini iltemeldeclir. raf ıazetelinin aiyui muharriri, dün 
tinxliki buhnalDa sebep olclujunu Artık kaybedilecek zaman kalma • Edenle Baldvin anamda vukubulan 
tazıyor ve ,dtalyaya karfl finanaal llllfbr· Zira, Fnnam - ltaıyan cto.tlu. telefon muhaverelerinden sonra, 1.,.. 
~e ekonomik secri tecl>irlerin hiç bir iu halen Avrupa ._. için elzemdir. nn kabinenin belli batlı bir aç m • teair,.......... ela udatılmJtbr• Zecri tedbirler tiddetlendirilecek mi) amm toplumuma ve anıuluul nzi. 

Ayni hildbn. secri tedbirlerin pet· Loadra, 13 (A.A.) - Ha'ftl ajan. yeti tetln"k, F.c1enin ltalya haklancla. 
rol ve diis -ilde lzeline tftlÜ • IHlcliıiıor: ld zecri tedbirler •ıeleairıde takip e
lalrdirinde ele ariclr. ........ ki Ha- Son ..........,., Lonclnaa, wrl cleceii talimab tesbit etmelerine inti-
hepmncla ..... _,,. de elde edil- ....... lehinde pne ficldetli ~ mü- ... ohmabileceiini yuınÜtadn'. 
llliftir. caclele ............. Ancak, bbine ..., Milletler Cemiyeti Konseyi Edenin 

a.. ı...m ~ Millet- Wnmdan bir be m•duafanlclr Meri riyuetinde toplanacak 
a. Cemiyeti ..... ·uliyetinin pek fazla tedbirlerin artbnlmuma muarmhr. Loac1ra, 13 (Huauai) _ ...... 
senit olduia ve bunun mümkün oldu- Reunl mahfiller, yalım çok enerjik Cemiyeti lmmeyinin 11 mayıs içtimaa 
iu bc1ar yalım Amıpa itlerine tala • tedbirlerin mBeleir olabileceii, fakat, lnailt-e elif bebnı Mister F.deain ri
Clicl icap edeceii anl•,.ımaya blıfLm • diier taraftan, lnailiz hükUmetinin, Jwıti altmda olacaktır. lngiitere na • 
llllfbr diyor Sfiven Jranalm1 bpemalr gibi yan ... mma lmnaey ~m•ma riyaset eden 

J>eb. ~- Fraam hGkOmetin • ksl zecri tedbiıW tatbikini tuanar aon dit belcam Mister Hendenonclu ve 
._., Fnnenm tt.Jyaya kuta yeni etmediiini liylemeldedialw. bu ri7Wl 1931 senesinde olmuftu. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••• 
Adliye Bakanı dün Emlalc meselesi 

k 
. . Hakkında bir 

spor ongresını açb Sual takriri 
Cezalı sporcuların affı için kongreye 

bir takrir verilecektir 
Ankara, 13 (Hususi) - Sekizinci geresini açarken bir nutuk söyleyen 

~lunaa Wr nutklıle apla=&ıo .. ,, 'tıll Jıa •r• ı'• .. • ......... 
Batkanbia Şiiri Sancolla, ... ,, tir Wı 

ijL'1klan. .,1av1an1m pnenl Ali Amdmp•; aka.et ve Rahmi Apak, kitiplildere Mua etnlmcWd =pleeclipıla 
iWep1erc1en Şerif lzmir, Osman Mü- ıeçen amanlanmm 
enet ldaahal, Hatim Upk, seçilmi.- huelaıte, ..._ " ....,clmlua ....... 
Jwc1ir Bundmı• - wı•mi _.. liyis. 
"- ~ fecleruJonlar raporlenm tel • Bu ........... birinci temm • 
.. enciimeni, nizamname endimmi 8 jmcljr, ikinci tem-mim de bu hare • 
~tle endi,...,ı. •~· keti paifletmek " hmrlandırmak· 

Batta Ciimhur Ba .... nımlZ Atat~ tu. 
olmü: 6zere mmdeket büyükleriDe Cezalı aporculann affı için 
lioııare tazjmetmm eunulmuma mit· Anlan, 13 (a-0 - Spar 
~ ve ..... arumda karar~ .......... cezalı tparCUlum ..... 
rildikten eonra yana uat 9 ~ • • ..,_l'rid IPa buı m tan· 
lnÜ &zere toplantıya 1C1D verilmiftir• lanmD tallrir ftrileceiini haber al-

Adliye Bakanının nutku fmdaa Wr 
Ankara, 13 (ffmail) - Spor kon- dua. 

P k Programı 'i'= Güvercinler 
amu Abide 

Ziraat Bakanı N~illi ve namına a 
Aydında tetkikler yapıyor Frusada harpte mahvolan 

Nuilli, 13 (H1llUll) - Ziraat 
Bakanı Mablia refakatincle bazı 
meb'ular ve liraat mateh•··"•" 
olchaia ........ _ buraya ..... 
llliftir. 

Zirut Bebnı ljleclaa wara 
Nazilli dokuma fabriblllll, p11mnk 
Wah -.,oaaım sezmistir· Seken 
,._uk iatuyonunda yapılen ve 
iyi netice elınen yeni punak 
a..ıerini tetkik etmİf, ilt:MJODUD 
DOlcanlarmm gmamlenm•IJINI .. 
.._ ı&rmlftilr. 

Ziraat Babmnm - .,.ı.ati 
•nayı hereketi pniflerken ile-
ride fabrikalarmmm pmnubm 
luılmamelen için ......- olan 
pamuk ~ıamı ile .. tlrM-cW. 
M&tehe...... etlltlerine devam 
etmektedlrlllr. 

Deha ~ dnem içia 
,... rclma ıidec:ek ...... 
ct.a IWlan sıeçecektlr. 

!0,000 Gllıerein namına 
abide dikildi 

r.n., 13 (H-S) - Bcc.. Lile 
.,mnnde uo•ı• ...... lümet eden 
20.000 pv.ciD ..... bir ...... •• 
plda. Frwaa ............ hbmet eden 

_ ........ ptüriip .--bu ... 
'Y9 - L.ı-vercilllin ıs.ooo i 1916 ........ 
(Venlwa) a pnclerilmit, Alman bom
......... yüzünden 1111hvolmutlar • 

dl. 

kliUtaJda dOnkD mozakereler 
Ankara, 13 ( Huaual ) - Ka

mutaJID bupldl topJentmnda 
hudut ..ıwıerı bltçeli ye huı 
mln"'+'- yapılm•.,... dm la
,....._ bbal ediJmiftir. Kamutay 
,._pmha ,oa& toplaucakbr. 

ltelya ile ticaret mukavelesi 

" lderias .............. tudiki 
iaekkmdald k•nun IAyihuı da 
kamataJID kabul ettiii kananlar 
•• mc1a bul.anmaktadır. 

Afyon meb'usu Finans 
Bakanının ne diifün

düğünü soruyor 

~ -M,iil 
-·-TMı ............ .... 
........... k ......... .... 
•etıeıW ha g6nktl zuarb .... 
yettea kartanuk için ne cllfl
a81dlljlnll Finu Bebnmda IOl'

mUtaclır. 

T&rker, takririncle, .La ıtbı 
emlAk la,.aetlerinin vuatl bir 
hhminle yan yarıya indijini, ya· 
Di eaalAb para ,.tıraD bir bun 
helkm aervetleri y6z de elli ..;.. 
betinde malaToldujmıu, eaalAk kıy
metlerinin her ,en tedenni etti· 
jini .&ylemektedir. 

Afroo. meh'ua, banan lebebini 
halkın emWrini lwnk•l•ra, ..... 
raflara ipotek ettijini, neticede 
borcuna ldeyemedijinden, mella-
nm buhran clollyuile, çok ucuza 
•tmak mecburiyetinde lr••-.ıa
nna atfetmekteclir. 

Ekonomi lllstaşarı 
Ankarayı döndo 

Ankara, 13 ( HUUll) - Eko
nomi Mn.tepn Faik Kaıtotıa 
Avrupada dlndtl. Mllatepr Lon
dreclald temulanmn mtlait neti
celer verdiğini, Pariate Arjantin 

mtlmeuillerile yapılan m&ukere
lere pa.Ulya yortulenndan 10nra 
devam edilecejini, mllzakereleria 
iyi ıafhada olduiımu 13ylemiftir. 

Hindistanda milli kongre 
dun toplllllh 

Bomblıy, 13 (Hmuai) - ffinclia. 
tam muhtariyete bYUflurmak için p. 
htan milli lronlf9 bugün yeni reis 
Nehnmun riyaseti altmcla toplandı. 
Miizakere devam ec&,or. Reis Mehru, 
Gandiden IODl'a Hlndiatanm en kuv • 
vetli ve Gwlinin öliimü takdirinde 
,.. pçmeie - liJabth ..W,et ..,. ......... 

j lrlandada 
Vahim 
Kargaşalıklar 

Dublen şehrinde yüz kişi 
yaralandı; Londrada da 

tezahürler yapıldı 

uzak ~arktakı 'l enıuu: 

T elgraflar hemen heraün Uzak Şark· 

ta veya Mançuk.o ile dat Mogoli.tar 
hududunda bir çarpıfllladan, yahut bu 
çarpıtmalar dolayısıyla alakadar tarafla· 
nn biribirlerine çektikleri protestolardar 
baheediyor. 

Dıt Mogoliatan iki buyük imparatorlu· 
iun arasında olan bir ülkedir. 1924 den• 
beri bir Sovyet cumhuriyetidir. Ve Sovyet 
Rusyaya bağlıdır. Dıt Mogoliatanua fark 
hududu Japonyıaya bağlı olan Mançukoyr. 

Dablin, 13 (A. A.) - 1916 ~ temas eder. Daha ıimalde Rua topraklan 
18111111 katlalemak lizere lrJAnda uzanır ve cenupta, Japonyanın bir hayli 
Cumhuriyet Orduaa tarafmdu hülul ettiği iç Mogolia~n ülkeai göze çar• 
din tertip edilen bir tezahllr _. par. iç Mogoliatanın cenultunda İM Çia 

numda yG's L.:..: kader --·--- topraklan ile karplatanz. 
_.,. 7~-- Geçen )'llm bqlarında Mançuko v• 

IDlfbr. DJt Mogolistan hududu üzerinde çarplflll&• 
Vahim k.,.....&lda~ biten 'fo batladı. Bunlar haziran ile birincitet

Camlıuriyet Orduu t~zalıllrat.Aoa rinde tekerrür ettikten eonra bu yılın eoa 
KomtinUt partisi de iftirak edi- a an zarfında uklattı. Bu yüzden. iki ta• 
yom. raf da topraklanrun taarruza uiradıiaa 

yol llatllne biriken Wk koaatl- iddia etmekte ve biribirine proteetolu 
yaidırmaktadırlar. 

m.tlere karp eleyhtar tealılr- Bu çetit çarpqmalarla eon derece tel.e 
lerde balunmut ve Nlh••• l.lr099 likeli bir YUiyelia inkitaf etmemi. laer a 
yelı komllni.st meb'm Yr.W.. kib beklenmektedir. 
Gallacar'a karp tezahlrat J&P" Sovyet Ruaya. guptan prka ..a- a.a. 
1D1fbr ~ Okyanus devletlerindeD biridir. Alll 

... ~--L _ , _ __._ L - 11- Ruaya)'I Uzak Şarktaki topnklari,yle b.i· 
1 ~tıratlÇIUU'UI 11111& arumda layan Siberya demiryolu. dit Mogolietan•n 

kGrilltil bql81111f sonra nyirciler timal auurlanna yakut bir yerden seçer. 
kendi aralannda claiUfmiye ko- Japoııya iae ..,ktan garba doiru pt
yulmUflm'Clıı'. Helk, elaJID ıeçtlli mektedir. Bu yfizden evveli Koraya ko.,.. 
yol llzerinde bulmwı Glamenin mak t.tedi ve Mançukoyu ilhak etti. Sonn. 
Katolik Maubima komllnittlml Mançuko70 himaye için iç Masoli8tana y. 
""-la çahfl"llbr. 161 etmek icap etti. Bunu müteakip .,. cht 

MOSoliatana geldi ve burada So~ R.. 
Dljtlf mezarlıkta ela dnma ya ile Japonya brplattalar. 

etmif bir çok küme yanlammfbr. Sovyet Ruqa kendisini bilJ6k ~ 
eum.,. uamıda Cumhuriyet • kavuıturan yollan ~ 1111-
PutUi ileri gelenlerinden Geoye -,or. Buna karp Japonp sen'.ıeme pil. 
Gilmere'de yardJr. mnın bu ktibmette kapanchiuu si~ 

•• SUJ»taD dönerek cenuba doira euk• 
Polia, ..,.ı.rta pdcletll ...U. mak lisamuna biaedi)-or. 

mlldalWede buhmmut ye datlt- Cenup tarafında timall Çinin zena1n 
çilleri dağıtm•ğa baflamıfbr. Yk ve iatiamara çok elverifli arazili uamr. 

kadar yaralı varsa da yaralan Japonya garba doğru ıenitlemek.tea 
liafiflU Zlaa va111eçer de cenuba doitu Jilriimeie b· 

_.,.. • .... 1//f/ılt .... Moco&.taa 7w:.clea ..... 
•tefli llMli bU.•• s zm. -.... •timali Jr-dniih>d• 'beıbıraf o-

Londred• im • 
Loaac1ra, 13 (A. A.) _ Lem- Uzak Şarkta Sovyet Rmya Ue Japoa 

..J_ 'da bir k ...n ... t ·-·~•..1.1. d ya aruanda harp tehlikesini -~ 
ura aç ~.... ınan _., lba biricik ümit bu karara bailadır. 
llleden 1011rA, Hayd Parkta ter-
tip edilen ve methur lrl•ndab 
vatupener Sir Ropr Cue
ment'in, ktlllerinin lrl.ndaya nak· 
tine muhalefet eden lagilis hlka
metine karp olu teahllrata iftl· 
rak etmiflerdir. 

İtalya Milletler 
Cemiyetinden 
Çekilecek mi? 

Bir ltalyan gazetesinin 
sorduju sualler 

• • • 

ihtiyat Zabitleri 
Temmuzda 
Çağırılacaklar 
Yalnız bu sf'ne serbest 
meslek erbabının hizmet-

ten istisna edilecekleri 
söyleniyor 

Ankara. 13 (Hmuıl) - Kamata1 
MilJt müdafaa encümeni bugünkü tope 
lantıamda ihtiyat zabitleri kanun llyi • 
huma miizakere etmiftir. 

Roma, tS (A. A.) - Guetta Layihanın encümende aJchiı eo• 
Del Popolo diyor ki: tekle göre Temmuz 936 da bilGmum 

"Milletler Cemiyetinde kala- ihtiyat zabitleri 45 günlük hizmeti 
cak mıyız i' Miltekbel Lokarno yapmağa davet edil~eklerdir. Bun • 
için el birlijine devam edecek lardan memur olanlar JDaaflanm ça • 
miyiz i' Lokorno aiateminde kel- lııftıklan dairelerden tamamen alacak• 

mak ta, yani eald taahhtltlerimizi ıar:~lendiiiııe göre, yalnız bu eene 
muhafaza etmek ve yeni taahhllt- aerbeat meslek erbaba hizmetten iati9-
lere girmekte hiçbir hUIUll men- na edilmektedirler. Bunun tebebi de 
faatimiz yoktur. " bütçeye mevzu ~t bulunmama • 

Ayni pzete, "Cenenecle b- aıchr. 
lacak mıyız,, IUÜnİ tekrar et- Bu meyanda memurlar bulunduk .. 
mektedir. lan ,.birden bafb yerde bir pmizo.. 

na sittikleri takdirde kendilerine har • 
Pan Amerikan Milletler Cemipti cırahtan maada ayrıca i• edilmeleri 

V qington, 13 (A. A.) - Dq eaaıının da kabul edildiği bildirilmek· 
Bakanlıgı, Ruzvelt'in Pan Amerikan tedir · 
konferaım hakkında malatelif IA- ihtiyat zabitlerine y8lmz techizat 
tin Amerika hlk6metleriae g&a- bedeli verilmiyecek, techizatlanru 
derdiği davet mektubuna gelen kendileri temin edeceklerdir. 

cevaplan nepetmiftir. 
Kolumbiya Cumhur reisi, Do

minik Cumhur reili, Guatemala 
Cumhur reili bir pan Amerika 
milletler amiJeti t91kiline alt 
projeler vermlflerdir, 



4 Sayfa 

Şehir Meclisinin 
Dünkü 
Müzakereleri 

Azapkapıdaki 
kavga 

Sular idaresinin bir yıllık 
safi hasılatı 477392 lira 

Laz Dursun 3 kişiyi 
yaraladı, kendisinin de 

elleri kesildi 

Şehir Meclisi dün müzakerelerine 
devam etmiş, bütçe ve nafia encümen· 

.]erinin üç senelik yo] programı hak -
kındaki mazbatası kabul edildikten 
sonra Sular idaresinin 935 yılı plan
çosu hakkındaki tetkiki hesap encü • 
meni mazbatası okunmuştur. 

Bu plançoya göre Sular idaresi 
1935 de 1,203,192 lira hasılat yap -
mış, işletmeye 452,232 lira, idareye 
165,48!) lira, 108,078 lira da satın 
alma taksiti vermiş, 477,392 lirası da 
safi hasılat olarak kalmıştır. 

Encümen Sular idaresinin planço • 
sunu tetkik ederken abonelerin bazı 
şikayetlerini de tetkik etmiş, beş mad
dede toplanılan bu ~ile.ayetler üzerinde 
müsbet veya menfi bir netice almadan 
plançonun tasvibini teklif etmi§tir. 

Planço tasvip edilmiştir . 

Liz Durıwıla yeieni Ahmet 

Evvelki ak • 

Bundan sonra inhisarlar idaresinin 
Şemsipaşada yaptıracağı depo hak -
kındaki mektubu okunmuştur. Bu de· 
ponun yapılacağı sahada bir yol var· 
dır. İnhisarlar idaresi bu yolun kendi
sine verilmesini istemekte ve buna 

tam Azapkapı • 
.....--~~ 

da iki kişinin ağır 
surette yara . 

mukabil belediyeye kendi arazisi da • Janmasiyle neti· 
hilinden yedi metre genişliğinde bir celenen bir kav· 
yol açacağını bildirmektedir. ia olduğunu dün 

Fen heyeti tarafından bir dilek etra· yazmı~tık. Mu • 
fında tetkikat yapılmış, bu isteğin ka· har rir le ri mizin 
bulünde mahzur görülmemi~tir. yaptıkları tahki • 

Meclis bunu da kabul etmiş, mütea- kata göre, bu ha· 
kiben cenaze teşkilatı hakkındaki <Jise ~u şekilde ce· 
mülkiye encümeni mazbatası müza • reyan etmİftir : 
kere edilmiştir. Arapcamiin . 

Bu müzakere bir hayli münakaşayı de Çeşmemey .: · 

mucip olmuftur. danında Yeşildi- Yaralı Aziz 

Mülkiye encümenin mazbatasında rek hamamı sırasında &fÇılık yapan 
bilhassa apartımanlarda zuhur edence- Mustafanın dükkanını gene o ci -
naze sahiplerine ve isteyenlere bir ko- varda kahvecilik yapan Laz Dursun 
)aylık olmak üzere cenazelerin beledi· almak istiyormuş. . 
yece yapılacak bir teşkilat taraf mdan Laz Dursun yanında yeğeni Ahmet 
kaldırılması teklif edilmektedir. de olduğu halde evvelki gece Mus -

Bunun için de muhtelif sınıflar ter- tafanın dükkanına ııiderek Mustafa -
tip edilmekte ve sırasiyle 200, 100, ya: 
60, 30, 15 lira olarak ücret alınması - Sen bu dükkandan çıkacaksın, 
muvafık görülmektedir. Meclis aza • burayı ben alacağım, demiş ve kavga 
larından bir kıımı bu sınıf farklarının çıkarmıştır. Dükkanda ne kadar ta • 
kaldırılmasını ve normal bir fiyat tes- bak varsa hepsini de kırmış ve dük -
bit edilmesini istemişlerdir. Dini mera- kanın camlarını da kırarken bikkle • 
simin de belediyeler tarafından yapıl· rinden yaralanarak gelen polisler tara
mamasını teklif etmişlerdir. Bu itiraza fından eczaneye götürülmüştür. 
karşı belediye reisi muavini Nuri Ahmet de Laz Dursuna yardım et
her ışeyde olduğu gibi bunda da sınıf tiği için o da yaralanmış, o da ecza -
yapmak mecburiyeti olduğunu izah neye götüriılmüştür. Eczanede bun • 
etmiş, bunun üzerine meselenin yeni- ların tedavileri yapılırken Dursun bir 
den tetkiki kararlaştırılmıştır. aralık polislerin elinden kurtulmuş ve 
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ı Şoför/erin Belediyeden 
• 

istedikleri 
Dün şoförler namına bir 
heyet valiye bir istida verdi 

İstanbul şoförleri, Şoförler Cemiye· 
tine bir mazbata ile müracaat ederek 
seyyah gezdirme işinin bir garaj sahi
binin inhisarında bulunmasından şika
yet etmişler ve bu vaziyetin ortadan 
kaldırılmasını istemişlerdi. Şoförler 

lliıan 14 

• 
Istanbul Türk ·Kuşu 
plinörleri dün geldi 

Türk Kuşu sahası gençliğin mütekasif 
· muhitte açılacak 

olduğu 

İstanbulda da tesisi kararlaştırıla:- kikleri neticesinde alakadarlara, açİ • 
Türk .K.U§u için Rusyaya sipariş edilen lacak Türk Kuşunun ya Üniversite ci' 
planörler dün fehrimize gelmiş ve varında ve yahut da lise derecesindf 
gümrüğe çıkarılmıştır. Bugünlerde de bulunan mekteplerin tekasüf ettiil 
Türk Kuşu muallimleri Ankaradan bir yerde tesisini bildirmiştir. Bu sO' 
geleceklerdir. l 1 b 1 I T .. 11 

ret e stan u genç iğinin de ur• 
Türk Kuşu işiyle meşgul olmak Ü· Kuşu ile yakından teması mümkün O' 

zere şehrimize gelen Türk Hava Ku • 1abilecektir. 
rumu genel başkanı Fuat Bulca bura· Fuat Bulca dün akşam Ankara~ 
da bazı tetkiklerde bulunmuştur. T et· hareket etmiştir. 

Cemiyeti de azalarının bu dileklerini B • • k 
polis 6 ncı şube müdürlüğüne bildir- ır çıçe pazarı !Fransız Üniversite

lileri Geldiler miştir. Fakat altıncı şube bu sahada bir açılıyor 
şey yapmak vaziyetinde olmadığı için 

Dün akşam saat 21 de Lamartiııl bir istida hazırlanmış, dün idare hey • Bahçelerimizde yeti§en çiçeklerin, 
eti azaları arasında seçilen bir hey - bazı mağazalar tarafından adeta inhi· 
et vasıtasile belediye reisi Muhiddin sara alındığını ve halka son derece vapuriyle Fransız üniversitesi talebe' 
Üstündağa verilmiştir. pahalıya satıldığını nazarı dikkate a· lerinden bir grup profesör ve doçen .. 

Belediye şoförlerin bu iddia ve di- lan Esnaf Cemiyetleri Müdürlüğü , le~iyl~ bir.lik~e . şehr!miz~ gelmişler~ 
]ekleri etrafında tetkikat yapacağını haftada üç defa olmak üzere çiçek pa· Mısafırlerı, unıversıtemız ve mülkı1' 
bildirmiştir. zarı açmağa karar vermiştir. talebelerinden bir grup karşılamışlar ' 

Şoförler istidalarında hususi otom o· Galatasarayda, Mektep sokağında dır· 
bil1erin de taksi de çahştırıldıkların • açılması tekarrür eden pazar için ha
dan ve bu halin diğer taksilerin kazan· zırlıklara başlanmıştır. 

Gümrüklerin nakli 
Bütün gümrüklerin bir arada, Ga

lataya Çinili hana nakledileceği ma • 
lumdur. 

cına halel getirdiklerinden bahis ile 
seyrüseferden menedilmelerini, değiş
tirilmesi kararla~tırılan taksi otomo -
billeri nizamnamesindeki Landone 
Bordur kısımlarının kaldırılmsaını da 
istemişlerdir. 

lstanbulun PIAm 
İstanbul belediyesi şehrin güzelleşti

ıilmesi ve yeni bir planının yaptırılma
sı için hazırladığı projeyi Dahiliye Ve· 
kaletine göndermiştir. 

Dahiliye Vekaleti bu projeyi tasvip 
ettikten sonra Parisli mütehassıs 
<eProst» la temasa geçilecek ve müte· 
hassısla uyuşulduğu takdirde Prost 
memleketimize davet edilecektir. 

Bir ihtiyar kuyuda boğuldu 
Dikilitaışta Aliusta bayırında 37 

numarada oturan 63 yaşlannda Beya • 
zıt oğlu İsmail dün evinin civarında 
bulunan bir kuyuda ölü olarak bulun • 
muştur. Yapılan tahkikat neticesinde 
fsmailin gece komşudan gelirken yo· 
lunun kenarında bulunan kuyuyu ka· 
ranlıktan görmediği için içine düştüğü 
ve bu suretle boğulduğu tesbit edilmiş· 
tir. 

Bu sabah gelen Bulgar 
muallimler 

Bu sabah saat 8,5 da Çar F erdinand 
vapuriyle Bulgaristandan (100) mu· 
ali im gelmiştir. 

Seyyahlar bir kaç giin şehrimizde 
kalacaklar, müzeleri ve tarihi yerleri 
gezeceklerdir. -------

Tetkik edilen tramva kazası 
Bundan bir müddet evvel Beyoğ -

lunda bir tramvay kazası olmuş, Jan 
Gronberg isminde bir adamın bacağı 
kesilmiş ve nakledildiği hastanede öl· 
müştü. Polis bu husustaki tahkikatını 
bitirerek raporunu dün, bu tahkikata 
el koymuş olan müdediumumi mua -
vini Nureddine göndermiştir. 

Nureddin raporu tetkik edecek eğer 
lüzum görürse hadise mahallinde bir 
de keşif yapılacaktır. 

Bu idarelerin halihazırda bulundu~ 
ları binaların geniş mikyasta bir ant ' 
repo haline getirilmesi ve bunlar arr 
sında havai hatlar yapılması karar • 
lcwtırılmıştır. Bu hususta alakadarlal 
tetkikler yapmaktadırlar. 

Ticaret Odası Meclisi 
Ticaret Odası İdare Meclisi yariô 

toplanacaktır. 

Müzakere edilecek mevzular meYIİ' 
Çiprutun muhakemesi nında, muhtelif kazanç komisyonları' 

Afyon kaçakçılığı ile maznun Ne - na aza intihabı, ticaret maksadiyle A "'' 
sim Çiprutun muhakemesine dün de rupaya gidecek bazı firmaların döYiı 
8 inci ihtisas mahkemesinde devam e- taleplerinin tetkiki, kravat yapan ya 
dilmiştir. satanların vergi nispetlerinin tayiıı1-

Çiprutun afyon ihracı ıçın müsa· hamalların taşıdıkları eşya ağırlıkla • 
ade aldığı iddiası üzerine, alakadar • rınm tahdidi meseleleri vardır. 
lardan istenen rapor okunmuşsa da 
Çiprut raporun metnini iyi anlamadı· MahkOmiyetler 
ğmı söylemiş ve avukatı bulunma - p 1. • hk. k 1 k e~ 
d 

~ · · h k ,. ı·k· . . o ısı ta ır etme ten suçu e m 
ıgı ıçın mu a emenın ta ı mı ıste - . H·· .. b' h · t ı· da · · k .. k im çı usnu, ır ay apıs ve o uz ıra 

mıştır. Muhakeme baş a gune a ış· ~ hk" d.l · tir' agır para cezasına ma um e ı nuş 
tır. 

Bir lira hırsızı 
Kadıköyündc Kurbağalıderede mu· 

kim Hüsnüyeyi kömür getireceğim di
ye aldatarak bir lira dolandırmaktan 
suçlu Kemalin duruşması ceza mah· 
kemesinde yapılmış, suçlu üç ay on 
beş gün hapse, 58 lira ağır para ce • 
zasına mahkum olmuştur. 

* Camlı handa koridorda Hüseyİ.11 
isminde birinin mUıŞambasını çal&d 
T odori dün iki ay hapse mahkum e • 
dilmiştir. 

~~~~~~~~~-

Bir bacaksızm marifeti 
Sirkecide oturan Çemberci Mell ' 

medin 13 yaşındaki oğlu Hasanla ~ 
ğaloğlunda oturan doğramacı lbrahi' 
min oğlu 12 yaşında Mustafa kaY~ 
etmişler, Hasan, Mustafayı küçük bit 
bıçakla yaralamıştır. 

İstanbul konservatuvarının yatı kıs· doğ~u Kasımpaşada Ha;uzdib} yanm
mına ait talimatnamenin tasdikine da· dakı Mustafanm kardeşı Sadıgın kah· 
ir maarif ve mülkiye encümenlerinin vesine gitmiştir. Laz Dursun kahve 0 - Üniversite Rektörü geldi 
müşterek mazbatası ile garp musiki- ~ağ.~nda bulunan S~~ığın,. oğlu A~~zin Üniversite Rektörü Cemil dün An-

Bir adam metresinin 
yüzünü kesti 

Fatihte, Kırkç~mede 49 numarada 
oturan Ömer dört yıldanberi bir ara· 
da oturduğu metresi Müzeyyenin yü
zunu jiletle muhtdlif yerlerinden 
yaralamıştır. 

·----·---·-···~ 
Tepe~ı Şehir 

Tiyatrosunda 
Bu 

s'i'nin memleketimize yayılmasındaki ustune atılmış, Azızı Laz bıçagıyle karadan şehrimize gelmiştir. 
mesaiyi, milli halk dansları üzerinde sol omuzundan ve kolundan ynrala • -------------·-
çalışmayı tesbit eden 77 maddelik mıştır. Kahvede bulunan Hasan oğlu 
talimatname okunmuş, bu talimatna • Bekir de Azizi kurtarmak isterken hı· 
menin yalnız son maddesi değiştiril - çakla parmakları doğranmıştır. 
miştir. Bu sırada da Bekirin arkadaşı Şük-

Bu madde meccani konserlere dair- rü Dursunu yakalamak istemiştir. 
d 

Dursun Şükrüyü de sol elinin par -
i . 

Konservatuvar profesörlerinin rnec· maklarından yaralamu~tır. Vak'a ma • 

cani konser vermeleri muvafık görül- halline gelen polisler bir kaç kişiyi ya-
ralayan ve zaptedilmesine imkan ol • 

memiştir. 
Üsküdar tramvayları hakkında muh

telit encümen mazbatası da okunduk -
tan ve kabul edildikten sonra içtimaa 
nihayet verilmiştir. 

• 
Dört genç denizde 

boğuluyorlardı 

mayan Dursunu yakalamışlar ve knra
kola götürmü~lerdir. Yaralılar hasta -
neye kaldırılmıştır. Aziz tedavi altın· 
dadır. Bekirle Şükrü pansımanları ya
pıldıktan sonra hastaneden çıkarılmış
lardır. 

Çiroz ihrae1 ba~ladı 
Galatasaray lisesi talebelerinden Çiroz mevsiminin gelmesi üzerine, 

Hayri ile arkadaşları Sedat, Ertuğrul ihracata başlanmış ve ilk posta olarak 
ve Reşat Arnavutköy akıntısı civarın· 7fi0 kilo çiroz Köstence tarikiyie Al
da sandalla dolaşırlarken sandalları manyaya gönderilmiştir. Bu sene 
devri1miş, gençler denize dökülmiişler· muhtelif memleketelere ve bilhassa 
dir. Etraftan yetişen sandalcılar ta· Almanyaya mühim miktarda çıroz 
rafından kurtarılmışlardır. ihraç edilecektir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eezaneler ıunJardD': 
le~anbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
(Esat). Bakırköyünde: (lstepan). Be· 
yazıtta: (Sıtkı). Eminönünde: (Benna· 
ıon). Fenerde: (Emilyadi). Karagüm· 
rükte: (Arif). Küçükpazarda: (Hik • 
met Cemil), Samatyada: (Erofilos). 
Şehremininde: (A. Hamdi). Şehzade· 
başında (Hamdi). 
Beyoğlu cibetindekiler: 
Calatada: (Salıpazar). Hasköyde: (Ye 
ni Türkiye}. Kasımpaşada: (Turan). 
Sanyerde: (Nuri). Şişlide: (Necdet Ek 
rem). Taksimde: (Kanzuk, Karakin 
Kürkçiyan, Cüneı). 
Oıküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköyde Modada: (Mo • 
da). Altıyolda: (Merkez). Üsküdar • 
da Çar,ıboyunda: (Ömer Kenan). 

-~--~~~~--

Bir çocuk haşlandı 
Koca MustafapafB Bezirgan oda· 

]arı sokağında oturan Hilminin yedi 
yaşındaki oğlu, odada mangal üzerin· 
de kaynamakta olan su tenceresine 
çarparak sular üstüne dökülmü~. ço
cuk vücudunun muhtelif yerlerin • 
den haşlanmıştır. 

lslahiye gUmrugu müdürluğu 
Gümrük muayene Başmemuru Ce· 

vat, terfian İslahiye gümrüğü müdür
lüğüne tayin edilmiştir. 

İıtilnbul Belediyesi 

~ehirTly.ıtrosu 

111111111111111 
akşam saat 20 de 

TOSUN 
11111 Türkçeye çcvıren 

111 S Morny 
111111111 Komedi S perde 

-----_.;;....------"' 
Kadıköy Hnlede 

Halk Opereti 
Bu akşam 20,45 te 

Zozo Dalmnsıa 

FLORY A 
son operet 
Y ann Frnnsıı 
tiyatrosunda 

Bu akşam saat 21 de yeni repertuarla 

FRANSIZ TIY ATROSUNDA 

M0NiR NURETTİN 
ve ARKADAŞLARI KONSERi 

Bu akşam HALK OPERETİ, Kadıköy HALEDE - FLORY A ..-~ 
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MEMLEKET HABERLERİ 

Urla Cinayeti Davası 
Hakim Ihsan Ziyayı Öldürmekten 

Olanlann Beraetleri istenildi 

Urla cinayeti ıuçhı lan hilDm huzurunda 

Suçlu 

• 
lzmirde 
itfaiye 

Teşkilatı 
lzmir, 11 (Son Posta) - Yalnız 

Türkiycnin değil, Balkanların bile en 

modem tesisatına malik olan lzmir it
faiyesinin daha geniş bir kadro ile ça

lışmasına .karar verilmiştir. Yeni tesi
sat ilave edildikten sonra İzmir itfa
iyesi yalqm ka7.alaruı ve vil~etlerjn 
yangmlnna bile yeti~iı. 

lzmirin binaları latanbulda olduğu 
gibi ahşap olmadığı için yangın, lzmi· 
rin nisbeten az karşılaştığı hadiseler 
arasındadır. Bilhassa lzmirde yeni ya

pıJan binalar tamaınen betonarme ol
duju için yangınlar derhal baatınl -
ınaktadır. 

fnnir 12 (Son Posta) - 9'29 yılın-ıdavanın geçirdiği çok karW'k safha - lzmir itfaiye kumandanlığının ha • 
Ha Urla hukuk hakimi Ihsan Ziyayi öl- ları anlat~f ve .bilh~~aa her defasında zırladığı bir istatistiğe göre !)2() yıTın-
U•· ekten suçlu Urlalı dava vekili Ya- bafka şekılde hır mubayenet arzeden da lzmirde ?8t ld ~ t, ld aurm . 'f d I . . . . - yangın o ugu r.o e 
,...: F hmi ile arkada~lannm muhake • şahıt ı a e erme ışaret etmıftır. Miid- bu rakk 001 lı d 
•d e . . k d . ... l I b . led'k am ''•> yı n an sonra yarıya · safhaya gclmıftır. Mah eme cıumumı, suçu arın u suçu 1f ı - k d . 
mesı son · ı· b' 1__ l a ar ınmiştir 932 lında lzm · d sal oğu Urlalı olmak üzere din - lerine daır sa ım ır JUSnaate varı ama- · • yı ır e 

~~u, iç d 
1 

b 1 du Son dığı düşünce.ile hepsinin de bcraet)c- 116 yangın çıkmış, 20 bina tamamen, 
leyıcıler e o muş u unuyor · 21 b' k 

1 de 
l n Şevki Suner rini iatemiştir. ına ısmen yandıktan sonra sön-

cc se gene savama '"d f . . d" ") .. .. 
iddianamesini 11erdetmiştir. Mahkeme, mu a aa ıçm bafka ıüne uru muştur. 

Şevki iddianamesini serdederken bu kalımttır. 93:i yılnıda 63 yangın, 93• yılında 

Bornovada Büyük Bir 
Mozaik Bulundu 

Bomontla • ..._ .... • 
I . Özel) _ Borııovaıwı fpeldiı-rirlerine ait uar kullanılmışhr. Bugün 

kuy:m~e!künde tüccar Edm.oıı . Jir~ Seferihisar~ giderek mahallinde tetki

nun bağında tariheel kıymetı ~ bir kat yapacagım. 
mozaik bulunmuttur. Bu mozaik '<~ Değirmendcrenin Çile çiftliii mev
pus Pcsselatum» nevinden altı ren . .1 k"nde yer altında hamama benziyen 
b" b 'k'd" 110 metre mu- 11 
ır ta an mozaı 1 ır. kubbeli ve tonozlu bir takım e.erlerin 

83 yangın çıkmlftlr. 935 yılında çıkan 
84 yangında yalnız dört bina tama -

men yanmw, diğerleri söndürülmüş-

tür. İzmir itfaiyesi yangını haber al

dıktan sonra en çok iki dakikada yola 
çıkmadığı takdirde bütün memurların 
birer maaş lan kesilmektedir. 

lmilte Temizfit lfllri 
lzmit (Özıel) - 1zmit belediyesi 

prin temizliği için büyük bir hüsnü
niyetle çalıfmalrtadır. Fakat .gündüz 

aokaklann temizlenmesi çok müşkül 

olmakta, havaya kalkan toz bulutları 

halb iz'aç etmektedir. Bu aüpürme ve 

temizleme itinin daha tehir uyanma
dan gece -beh- kartı yapılması 
çok faydah o1acelrtır. 

Gençlik parb heniz İDfll hatindedir. 

Bu menim içinde bazırlanmıt olacak
tır. lzmitte yapılacak daha bir çok işler 
vardır. Yollar bozuktur, caddelerde bi
rikinti wlar Yaldır. Umumi belaları 

azdır, mevcutlannın da eu tesisatı yok

tur. Belediye ""'ı'i temizlemek tÇtn 
gösterdiği hüsnüniyete bu noksanları 

tamamlamak hususundaki mesaısını

de eklerse lzmit için çok faydalı olacak-
rabbaındadır. bulunduğu da ihbar edilmiftir. Onları 

Bulunan mozayiğin, büyüklüğü da söreccğim.» tır. 
noktasından önemli olduğu ve Ege 
bölgesinde bu kadar büyük mozaikle
rin nadir bulunduğu •nılmaktadır. Bigada Çocuk Sa1ısı Tapuda yui iki tayin 

Mozaiğin ortasında dört aatırhk ~ ~ Bip, (Öz.el) - iç Bakanlıimın Ankara, (Huauıi) - Tapu ve Ka
kitabe vardır. Asan atib müzeleri dı- emri üzerine ,ehriMizdeld mekteplere dastro umum direk.törlüiü memurin 
rektörü Salahattin Kantann mahallin- giden ve gitmeyen çocuklar belediye~ ve levaz.un direktörü Seyfettin. tapu 
de yaptığı tetkikata göre bulunan mo- ce yer yer yazdınlmıf ve neticede ve kadaatro müfettifliiine. yerine de 
zaik, Bornovada malikinele~i olan !z· yediden on altıya kadar 117 çocuk t~pu :e ~aa.tr~ müfettişlerinden Sa-
ınir zenginlerinden ve olimpıyat tarıh- mevcut olduğu anlaşılmı~. di taym cdılmıfbr. 

Hergün Bir Makale: 

lstanbul ve 

Amerilcala yahut Avrupalı herhangi bir 
seyyah Galata nhtunına ayak bastağı u
man, zihninden fU suali geçir:ir: 

- Yeni TihDye nerede) 

Hatta Galata nhtımmda yeni Türkiye· 
yi, hatta onun en büyüle eserini göstermek 
süç dejildir. KeadWine: -Möeyö, yahut 
Madam, burua 1919 da bile Şangbay'ın 
nhtamlardan biriydi. Şimdi ise, Dourea'da 
olduiu aibi bir .atan nlabmıdar. Eier l:>iri
Iİne bir tokat TmUnamz. Türk mahkeme· 

8İne gideniniz. 

Fakat o, ha yeni Tiilkqeyi o kadar 
.evmez. Belki Tmias klül»i kılavuzlnn 
kendi.ine ayap...z.daki pantalonla başı· 

mızdaki ppb}'I. yahut pzete'lerimizin ye• 
ni çehresini sö-tereceldenlir. O, bunlan 
da, Şark PitOl'elkiai aiderea birer kayıp 
Myabilir. 

Sayfa 5 

Türkiye • 
yenı 

Falih Rıfkı ATAY 
nakil vasıtalarının rahatça islıyebıle eii 
bir hale getirebiliriz. Yazlık ka1aba ise. 
Atatürkün evi ile, ııiphesiz en eyi yerinde 
kurulmaktadır. 

Ne Calatayı, ne de Sirkeciyi yıkıp aça 
biliriz. Fakat en büyük ıchirlerde böyle 
mahalleler vardır: Hatti büyük kazanç 
ve İt kısımlan böyledir. Yükler yine Sir· 
kecide veya Galatada bopltıJabilir. 

lıtanbul planım J apmak için hangı şe 
hirci gcli) orsa, ona bir yandan bütı..in weh
rin planını yapmak, fakat dığer taraftan 
yeni T uı1dyc lstanbulunun nüvesinin kuru 
lacağı böyle toplu bir inşa projesini taaar• 
lamak vazifesini vermeliyiz. 

Bunu yazl§ımın sebebi var: ismini pek 
te büyiık kıymetler arasında duymadıjı· 

mJZ mimarlardan biri, bcıı memleketten 

Miaafiriami ..._ ç..ka~ cadde.ine ayrılırken. gazetelerde f(;yle yaz.ıyorda: 

doiru Yee'ı •ir Üpriiıliadea geçirmek, ~ - Gelen ıehirciye biz emir verece-
veya d~ w.nkalanmız üs- ğizl» 

tiinden UÇUl'IDlllk .-4 olu, yeni Tür- Bu emri kendimize veremez miyiz~ 
kiye h•klr-da fikir ri . e hizmet et-
mit olurduk. a- ...ı rr lpn '? Kueurumuz münhani ölçmemek. yal.ut 

cadde i1tilc•meti çizmemek değil, ürltanizm 
l' eni lwiıQı • m 'o eti Ye bYVeti. 

birer puça ._ tanılta oh du. Tanzimat 

J.t.anl,uı.... ela ~ IMr PlllÇMI üatünde i
di. Hiç ..... ,·. eiıer ..... cehdlerimizi 
:yabancı seyyahın itle gördüiü Turkiye kıs
mı üstünde topl ... ydrk. ürbenirm, yapı, 

endüstri, ,.ol, ve bütün masraflanmıza 

bu kmna ha~dilc, eserimizin reklinı 
değeri artmıı olurda. Fakat bu bir eömür· 
ge eseri olurdu. 

Avrupanı• eöınürgelerdcki meduiyet 
eeel'lerini seyyah kitaplarında görmupu
nüzdür. Eski bir Afrika yahut Asya tehri
nin kıyı kısm1n1 yakınız; Palmiye ıölıelc
ri ahında geniı bir ufalt cadde açınız. Hat
ta bu caddeyi. o yakınlarda &Örülebilecek 
bir harabeye baila,yınız. fdareniz. memur
larınız, tüccarluınız, bankala.tınız için ne 
kadar yapı 18.zmıa, bunlara bu cadde ve 
onun hemen yaalanna sıralayınız. Birinci. 
nihayet ikinci kordon 1 İşte size on küomet• 

re uzunluğunda ve yüz metre derinliğinde 
bir medeniyet! istediğiniz kadar kartpos
tal baırtmnız. Ancak aakm i; eohklara MJ>

may-z. 7.hwt kö7 •f1111la,,mtZ. Öbur ta
raf yerlidir. Onlann hali. garp medeniye-

tinin neden buralara Kelmit olduiwna an
latmağa hizmet ettiği için (aydalıdır bile! 

Bız P rıs beledıyesinin üçte ikisi ile 
Fran adan yüz doksan bin Km. kadar hu
yu bır vatanı toptan inşa ediyoruz ve o
nu bır gö teriı sergisi olarak değil, on yelli 
milycmlu'k bir insanlığı mcaud kılmak ıçin 
yapıyoruz: «Bizim peripnhğımız gönülleri 
birleştirmek içindirh> Büyük millr vah
detın inşa islteletinı ıenit yurdumuz ölçu
sünde kurduk. Batkalanna kandırmak ve· 
ya aldatmak deiat kendimizi inandırmak 
İstıyoruz. 

Bütün :bwalu doina oldıuilf kadar, ve 
büa.i.uı bu e9M O.waya ..._ ,,_i,'mek, 
latanbul için olan cehdlerimizi bir araya 

toplamak. "* -- K • t' Ki meden.,e· 
tinin bam bir •erilııi ricuıla getirmek va
zifesind.en kuıtalIDllU eiik Y eımıi Tifkiıre 
biit\ın l.tanlMrtu ne ya.-..ar ne de '*taA 
emcjini ve masrafım lıtenbııla be"MW 
lir: Lakin oaa ayn:dıimuz emek ve maa
rafla, denizden ve karadan birer antre, bu 
antreden ne kadar küçük olsa da, tam bir 
Avrupa parçasına giden mükemmel bir 
cadde, büyük ve ıüzel bir otel, bir tiyatro, 
sonra bir tam yazMı: kuatJa•nı en kısa za. 
maada ............,.._ De.- .._ kllftl alltrele-

ri nereden oa...ıladıd C.-.. wad m •99" 
melidir) .BunJ.n tehir plbc.ı aQ.iem. 
Ne kadar yeni yapuwz vana. bu caddcnia 
etrafına dizebiliriz. lstanbulun ac.zilecelt e
aer1erine giden yonarı, lüzumsuz iıtim1ak 
Ye genifletme masraflanna gitmiyecdc, 

denilen aan'attan anlamamaktır. Eier t .. 
tanbul plancısına, herkes, bütün kendini 

salahiyetli addedenler kafalarındaki film
leri emir olarak verecek olurlarsa, bir plla 
meydana gelmez değil, 1reJir ama, aıla ye
ni Türkiyenin fatanbula cüvud bulmaz. 

İstanbul plina. en aıaiı Ankara plaru 
kadar, hir devlet daavsıdır. 

Kapajıçarşıhlar bir tayyarı 
ahyortar 

Hava Kurumu Kapa}.çarfl fubeai • 
ne mukayyet eenaf kendi namlanna 
bir tayyare almağı kararlaştırmıf ve ite 
beflamlflardır. 

Dun gelen seyyahlar 
Dün limanımıza, lngiliz bandıralı 

'Litita» vapuriyle 45 ve Yugoelav 
baad&ı"aL ((Kraliçe Mariyaı> vapuriyle 
de 170 ıeyyaa gdmiftir. 

Toton eksperleri nizamnamesi 
Tütün eksperleri için hazırlanmıf 

o1an yeni nizamnamenin tatbikine 
dünden itibaren başlanmıştır. 

·--- . ·------"···• ·------
Hadiseler 
8rş1S1nd 

Piyangonun talihlileri 
Piyan&ODUD büyük ikramiyesi. bir 

daktilo. iki de pama ~ ;ıbmt. .. 
Kadın, erkek müsavatın• bir misal d .. 
ha: Piyıuııo erkeklere ~ık.taiı kadu 
kadınlara da çqor. 

* - Bir çomlu olclıııı. 

- Km-· ..trelr -~ 
- Kız. 
- Adını ne •.,d~) 
'L... Müterref_ 
- ilsde DC alam -~.,...._) 
- Adliyede daktilo 1 

* Genç delikanlı pastacı dükl:lruna 
mireı:S.. VMl* ~Kak: 

- Emriniz) 
Genç faftıacalc. 

lerinde adı geçen meşhur Dekatlon 
Yulyanos'a aittir. Eserin fotoğraflan P•ar Ola Hasan 8. Diyor Kit 

- Eatafirullah, yani puta &tecllm 
de .. Fakat çok rica ederim aize zalunet 
olmaam .. B.n k...li .-.1 • .a.. ...... 
"-"-· k...,. lrAiıdıa _.... 

* derhal Kültür Bakanlıjma göoderil
nıiftir. 

Son günlerde lzmir civarında çok 
kıymetli eserler bulunmuştur. Aaarı 
atika müzeleri direktörü bana bu hu
ıusta ~u izahatı vermiştir: 

- « Seferihiaarda kıymetli bir ca
miin tahrip edildiği haber alınmıftır. 
Bu camide mevcut olup tetkik için ba
na gonderilen bir kitabenin kömürle 
alan ı kopyasına .göre, bu kitabe 894 
Meret senesinde Fatihin oilu ikinci 
Beyazit veli zamanına aittir. Cami Ev
ren oglu Yusuf tarahndan yaptınlmıt
tır ve imıasında Roma ve Bizan• de-

Haıan Bey - Vaktiyle, . . . Bir gün, Kızlaraiau, 
•ır Borazan Teftl1c Bey Tevfiii çağırttı •• fakat Ar
yardı .. çok tulaaf Wr adam· naval, Us, Çerkes, Arap, 
••.. pzel taklitler ppar. Ruaa, Ermeni taklidi YAi> • 
th.. mamasına ,.rt koıtu .. 

- Sonra, ne oldu, Ha

aua Bey? 
Hasan Bey - Ne ola -

cak? Hiç! O da masa tak
lidi yaptı, ata da katıla ka· 
tala aüldül 

O, aün evvel böyle idi: 
- ismi ne) 

- Yangoçyan .. 

- Acaip hir iaim, hic hot-ıa tdt· 
mecti 

Bugün de böyle: 
- Jsmi ne) 

- Yangoçyan .. 
e gmd imn, bu 

nm. 

* 
bayıla· 

K•rk biD liıa değerindek.i luzlarun. 
benden ıize bir baba nıuıihati: 

Kara gözlerinize a ık olanlardan 
korkmayın; ak akçf'nıze iıık olacaklar• 
dan korkunl 
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1 a&•Te 1 
Bu Akt•mkl Program 

ISTA.NBUL 
1 7: inkılap dersi. Üniversiteden nakil. 

Esat Bozkurt, 1 8: Dans musikisi ve hafif 
" Tarihi tofrlka " No.15 y AZAN: KADIRCAN Kafh musiki (pin)• 1-9: Haberler, 19, 15: Muh-

P erte V Pş., Giritte yağmalar yaptıktan telff plaklar, 20: fki piyano konseri: Fran- Temmuz ortalarında Hasan, Zaika- Kalbi saf olduğu kadar zekası çok, ce 
cis Poulens (Bayan Gilbert İneelberg ve dan da ümidini kesmeğe baflayınca val olan Haeaa, onu niçindeki bu dü sonra donanmasile(Navarin)e çekilmişti Marcel By tarafından), 2o.3o: Stüdyo or- önce bunun sebeplerini bir türlü anlı- tünceleri oradaki duruşundan, ara• 

Son Postanın Tefrikası: 

kestralan, 21,30: Son haberler. madı; sonra çapraz Salahaddinin yan yan kendine baqlanndan ve u_ı...:~ b .. ....::ı. Saat 22 den aonra Anadolu ajanamın ya 
Fakat Papanın hazinesi tamta • ı Don Jan Dotrif 1Yuaunwu en ~yua ıazetelere mabsus luıvadia aervisi verile- ıçınde <<Hasana hay hay da, bize vay ra kendisine nisbet verir gibi, yafıut • 

kırdı. Malta fÖvalyelerine ve Al • kilisesinde uzun uzun duala~ ~ıyor, cektir. vay mı~» yazılı mektubunu mahalle- de size imrendik der gibi biraz ötede 
aıanlara yardım etmeğe mecbur kal- kendisine Allabtan zafer clilıyordu. BÜKREŞ deki çocuklardan birinden duyunca za- harman yeTinde dövene bi11işlerind 
mıftı. Bunun için onun payına dü- Bu sırada Türk donanma ve Ol' • 6,45-8: Haberler, jimnastik. plak, 13: ten ne vakittir hınç beslediği çapraz tamamile sezm~i. 
feD kısmın da Venedik ve ispanya duau bot durmuyordu. Orkestra, 18: Rumen musikia. 19.20: Salihaddini bir aqam Zaikalann evi- Huanla ilk ve aaıl 8eYdiji kızın b' 
tarafından ödenmesi kararlqtı. Niaanda kaptan Ali Pap Kıbrısa Oa:ıs. 21,0S: (Rumen radyosu} radyo or- nin arkasındaki çayırda yakaladı; bi- birlerine kartı olan 

0 
akşamki d 

ltalyadaki prensler de asker ve yardıma gittikten IODra ~Pertev k~trası, 21,15: (Bükreş) İspanyol muailti- rinci elebatı lsmailin de muvafakat ve lan o kadarla kaldı. iki akşam sOP 
para söndermeyi kabul ettiler. Mai- Pa•a da İstanbuldan çdmııf, Vene- si, 21 ... 0: Plak. 22·30

= · .. .S: Konaerin de- teıfviki ile onun mahalledeki ikinci e'17 ite Hasan tek baflna elinde bir kita 
:r vamı. 2 .. : Nakil konaeri. hafılığuu filin rafa koyup ltendiaine kırlarda dola~nrken kız gene ayni ar 

ta tövalyeleri de bu ittifaka sirmiı- dik donanmaamın yolunu kesmek Ü· BUDAPEŞTE mükemmel. mufassal bir dayak attı. kadafile bir bağın kenannda Ha 

lerdi. . ı;ere Meyia adası civannda yer al • lS,lS: Rus koroeu. ı 9•40 : Macar musi- Hasan o •kpm Salahaddine atDUf ol- kartısına çıktı. Ha11an biraz sararır, 
Şimdi en mühim meselenin halli mı•tı. Ali Pata Kıbnsta yirmi ka • kisi, 21 •20= Piyano kon.eri (Llst), ll: Ha- duğu bu dayak Zaikada hemen teei • biraz moranr gibi 

0
Jdular. Fakat a 

d :r berler, 22,20: Salon orkestrası, 23: Haber- . e kalmı§b: Bu ordu ve onanmaya dirga bırakarak Pertev Patanın ya· nni göetsdi. Erteai gün Hasan Zaika- itte o kadar... Birbirlerinin yüzl ' 
k ku d d kt•? V dik ler, 23,40: Plik (dans}. la • . L---ndan k .... İm man a e ece ı • ene nına aibnitti. BERLtN rın eYllllD UIUllll eeçer en onu• bile bakamadan biri gözlerini kitab 
ve ispanyanın her biri bala kendile- Yemedik donanmasından büyük 20, IS: Ev musikisi (Mozart, Beettıo _ ne bükülmüf, küçücük bır kağıt diiftü. sayfalarına. biri yere dikerek geçip 
rinin kumanda etmeleri arzusundan bir lamlmm Korfuda, diğer bir kıa- ven. ş..aman), 21 ,10: Aşk prkılan, 22.20: Bu kağıtta tunlar yazılıydı: tiler. 
Yaz geçmit değillerdi. Bu yüzden mınm da Ciritte olduiu sancak bey- Hana Bund orkestrası (dana), 23.30: Eğ- «Sizden ço& rica ederim, biraz • • Ertesi aqam kız. Hawıdan 
baıkumand~nı baıka yerden HÇ • leri Ye gönüllü kaptanlar tarafından lenceli balk muaikiai. hırlı olunuz, biz on on bet gün kadar çok erken aene ayni arbd-.tle 

mek gerektı. lstaabula hüer verilmitti. ikinci V ARŞOVA Çamlıcadaki bir ababamıza miaafirli- çıkb ve Ha.anın geçeceği bir keçi 
D "'k D · 16,30: Hafif musiki, ı 7,25: Şarkılar, ie gideceğiz. Gelince airinle gene eeki- lunun kenanndaki bodur mürverle 

u anJu: Selim PerteT Paıaya aöaderdiii bir 18,t5: Danimarka musikisi. 19,10: Mo • ai gibi olacaiızl Şimdiye kadar mek • rin gölgesine ilişti. Bu aktam kızla 
- Çok itim var, baiıflaym! fermanda fÖJle diyorcla: zartın tarltılarından, 19,30 · Muht«lif. tubunuza cevap veremeyifimin tebc- elinde de bir kitap vardı. 
Cevabın~ verd~. h ld .. « ... Düpnan donanması aon dere- 21, 1 O: Senfonik konser (Cherubini, Mo - bini, nihayet aiz de anladuuz. Beni ma- Neden aonra kızlar, Ha..nm 

•. Dük ~ö a.vv•. ıı~ asta o ugunu, cede zayıf ve ıztırap üzere oldukla- zart v. •.). 23,30: Dans plikları. zur görünüz.>> ·, tan sökün ettiğini görünce ikisi . 
boyle agır bır yükü taııyacak kud • b"ld' ·ı ki b her nazan ha • MOSKOVA • • • dizJe .. i.,.e ortak.lama dayadıklan ... b"ld" d" rı ı ırı me e era _. 
rette olmadıgını ı ır ı. karetle görmiyerek kemali basiret 19,15: Çaykovski ve Clinkanın eserle- - 8 - bm üzerine ej:ilcfüer. Ha.an, bunu 

Pata-nın canı sıkılıyordu. -h rinden kon8er, 20: Kon.ser nakli. 22: y,.. Zaiblar Çamlıcadan döneli üç zaktan farbıdinc::e 
0 

da cebinden ~ 
B. d b" .... b' anı"t kadar ve intibah üzere hazır ve mu eyya b d!"- 1 . 

ır en ıre yuzu ır ar . . .. anca UJCr e neınyat. dört gün olduğu halde Zaika henüz kardığı bir defteri açıp Minki o 'k" f LL __ 1 bulunup kaptan Alı Pqa sana mu- BEl.GRAD __ L! d aertleıerek 1 ı tara ın murawuu a • ı~·-· ld ... "b" h c· "tt b Ha.ana ne görünmiif, ne de on IJCJÜz, görmemiş gibi gözlerini deftere 1 

rına baktı ve emretti: ÖKı 0 
ugu gı 1 

emen ırı e u- 19, 30: Viyolonsel konseri. 20.1 S: Ha - on dokuz gün önce ona pencereden at· Adımlarmı eon derece ağırl.ıran 
_ Bqkumandan olarak Don Jan lunan dütman donanmasına hücum herler, 20.50: Halk akşamı, 21,SO: Plak, mıf olduğu küçücük mektuptan bafka san biraz sonra onlann önünden 18 

Dotriti seçiyorum. ve adaları vurulduktan sonra Kcr • 22: Rus romanslan, 22,30: Radyo orkea- bir mektup göndemıifti. Lakin Zai • çerken ilk ve asıl sevgilisinin arka 
Dedi. fu adasında bulunan donanmaları truı, 23•20

= Orkestra. kanın bu ihmaline Hasan timdi pek al- dafı dizlerindeki kitaptan fU satır 
1 üzerine varılıp inhizam ve inkisarla- ViYANA dırıf etmiyor; hatta onun bu halinden Hasana işittirecek bir seale oku 

Don Jan, Almanya ve apanya ff ki el bia I ld .... hal 18,30: Piyano konseri , 19: Muhtelif, hı" b l kal rd ç·· k'" 1..--ladı 
imparatoru olan, Amerikaya hük • rma muva a y • 

1 0 
ugu • 20: Haberler, 21: Radyo orkestraaa, 22. raz memnun i e ıyo u. un u UC1.i' : 

d l k t , d .• · h"ç de Venedildiler elincl~ bulunan kale- 35: Haftanın haberleri., 23: Haberler, Hasanın bahara yakın kendi kendine me en, mem e e ın e gunefın ı . ... . .. • 
b tın d .... .. ı· k ...... _ ş rl lerin· kolayca alınabılecegı fUphesız 23, I O: Kuartet, oda musikisi. 24,25: Dans. kurduğu o tatlı hülyalar yav~ yavaş a a ıgını soy ıyere ogunen a k d 
Kenin piçi idi. Şarl Ken bu çocuğu olup ... » .................................... ·---·-···· ....... gerçe leşmeğe yüz tutuyor u. 

Pertev Pata bu emri alır almaz r ?'aikalann Çaınlıcay• gitıiklerinin evlatlığa da kabul ettiği için itiban . e·ır Doktorun haftasında Haaanın ilk ve astl sevoi-
i , ld' D h · · hemen yola çıktı. Bu donanma ikı e 

yüKse ı a a sonra onun anneaını GUnlu··k lisi olan uzunca boylu, esmerce kızlar 'kAhl d .... d ·· l • d yüze yakın harp gemisinden mürek- Salı 
nı a a ıgı a soy enıyor u. · gene 

0 
semtteki akrabalarına uzun 

Don Jan ayni zamanda Şarl kepti. . Notlarından (*) boylu bir yaz misafirliğine gelmişler-
Kenin yerine ispanya kralı olan Türk .donanmaaı Girit aularmdakı di. 
ikinci Filibin kardeıiycli. düpnan gemilerini fll'tmaya tutu • Dili tutulan bir 

1565 te on sekiz yaıında ve Mad- lan yapraklar gibi kaçınyordu. Su- Sinir ha$lası 
rit sarayında bulunuyordu. Bir süa da liınanının ağzına vardıiı zaman Gece bir hasta evine çağnldım. 
ansızın ortadan kayboldu ve Mal • kalede ve civar köylerle kasabalar- Evdekiler hep telaş içinde, genç 
talılara yardım için aiden İspanyol da büyük bir telif aörünmüttü. 1'1 a• bir kızları var. On iki saattenberi dili 
donanmasına girerek harbe gitti. kat limanda Veneclik donanmasm • birdenbire tutulmuş. konuşamıyor .. 

Sorulan suallerin bazısma işaretle ce
l(ral onu pçlükle teri setirdi. fki elan bir İz yoktu. Onlar, Lndiya ka- vap v.ermek istiyor. Çok sıkılıyor. Ba-
yıl sonra amiral öldü. Yirmi iki J'&. lesinin çok güzel ve mabafualı olan ğırmak istiyor. Fakat sesi de çıkmıyor-
pnda bulunduiu aaracla Endiilitte- limanma sıilDIDlf huhmuyorlardı. muş. 
ki Jar • :.a.. 1 • b lla Muayene ettim. 

arap enıizısyon .,_ence enne Pertev Pqa hızlı Jiclen ir Ç On altı yaşlarmda olan bu genç kız 
kartı ayaldanmıılardı. Muhamme • Türk kalitumı Girici adasının Pl'P henüz büluğ çağına girmiştir. Sinirleri 
dülmansur kumandumclaki İsJan • taraflarına, Ma~ burnunun öte· gergin ve aaa babanm da hiddetli mi-
cılar iki yıldanberi her tarafta la • lewine kadar 1ollı,....k cliipnan hak- zaca hu yavru üzerinde tesirini yap-
panyol ordularmı bozu1orlar. Zafer luacla .......... toplujor, bir taraf . llllf.· muayenemi yaptun. Bu, isteri 

h_~ _ buhranı geçiren bir hasta idi. 
-üatüne zafer kazanıyorlardL IKİnc:İ tan ela Giritteld ~ ft babaları Sorduğum suaHere evvela cevap 
Filip bunların üzerine yolladıiı yağma ecli1orclu. Han1a bleainclen vemıek imtemedi. Tatbik ettiğim usul-
150,000 kitilik ordunun lmmancla- çıkan Veneclik Ukerlerile olan ltir lerden ve elektrik tat.,.abndan gayet 
· b 1 • Do sür'atli •• ma.bet bir netice aldım. •mı U genç senera a vermıı ve n çarpıpnacla cliifman Miylk zararlar- Hasta evvela iunini aonra da benim 

Jan bu İsyanı pek kanlı bir tekilde la yeaniden kaleye kapanmağa ismimi tekrar etti. Büyük durgunluğun 

Fakat, bu sefer kız, temmuz ak -
şamlarının kavruk ekin kokulu har
man yerlerinde Hasa'?ı, kendi gibi u-

ı zunca boylu, esmerce bir çingene kı -
zile birlikte düvene binmİR harman sü
rerken ve etraftan bir çok şehirli, gü
zel kızlar onları gülerek seyrederler -
ken görünce tavrını değiştirmiş: o da 
yanındaki arkadaşile uzaktan dakika
larca bu harman yerini mahzun mah
zun seyretmi~i. Sonra bir aralık Ha -
sanın kullandığı düvendeki uzunca 

boylu, esmerce çingene kız düvenden 
ınip te onun yerine ayni düvene 'e -
hirli kızlardan biri kurulduğu zaman 
Hasanın ilk ve asıl sevgilisi de yanın
daki bir arkadafile birlikte sanki onlara 
mat biraz ötedeki ~ka Mr harman ye
rinin düvenine binmiş, sanki: 

- Siz binersiniz de biz binemez 

Saçlar111 kökieriııi ku:vvetlendiriı:rl. 
DökU.lmesme mani olur. Kepekle 
izale eder. Neşvonomasını koiar 
Iaştırarak hayat kabiliyetini artb· 
nr. Latif rayihalı bir saç ekshidff, 

lnglllz Kanzuk Eczanesi 
Beyoğlu - İstanbul .•. 

bastırmıftı. mecbur olmuıtu. ve tutukluğun bağı bu suretle çözülme· 
Bu zafer onun büyük bir harp •· Pertev Paaa Adaİar denizindeki ğe batladı. 

. . ) 1 mıyız. Kayıp _ Silivrinin Fete köFüne 
Der gibi onlara caka satmıştı. Fa • t köv muhtarkk mühiiriimii .b 

_.__ ol--•- • .-L- 1- s-- Ertesi ..hah evleriae aittiiim za-~ı ..-aa tanınmasına ~ 0 Veneclı0k adalan"le kale ve --Lirler" k dia
. . reaaı ,, 

kat, Huan o aüıi kızın. en mı ae- y eniaini yaptnacajıından Mılmıi wnlıı:lllll"'l 
._ r-u 1- man vak'ayı kendisi anlatb. Bir kavga 

U. • M _.__ -.. sonunda ve korku ile bu dil tutukluğu. çen sene filya tarlasında gördüğü o Fille ""76 ......., Ömer- D ..... 

Do . J k ~-. • • b'·..::L b" nı vurmUf, ora yarıma .... uua -
• n an enwaı ıçın Uyua 11 • nun meydana geldiğini anlattı. 
fırsat telakki ettiği bu kumandayı ı nubunda olan Seriıo adalanna da lhk ını banyolan açık kır gezinti-

baldırı çıplak tulumbacı stajyeri Ha -
eandan ae kadar da ba.şka bir Ha.an ol
muş; batında ejipsiyen bir fes, 81Tttn
da yakası açık; ritlie bir apor fanilası, 
bacak.lannda tliaieti yandan düimeılii 
kısa bir spor pantalonu, onlantı altın· 
da alaca spor çorapları, ayaklannda 
alang)e fotinler1e Hasan fiıncli ne ka

'aeYinçle kabul etti. hücum ettikten aonra Navarin lima- leri ve kuvvetli gıda biraz kan ilaçlan 
Uzunca boylu, kemer burunlu, •a- nma çekilmifti. ile sinirlerini takviye ettim. Bir sene-

, den beri bu hidise bir daha tekrarala-kıpldı, gerek aıker Te gerek kadın- ( Ariaar oar ) madı. 
lar tarafından sevilmekte ol!lD bu .. --·····-··· ...................... -···--· .. - •---------------
Jirmi dört yatındaki del"kanlı ayni lst"9lbul Asliye 6. H. Mahkeme-

sinden : nyas tarafından Yedikule 
.zamanda zeki ve cesurdu. Her za • Kazhçeşme demirhane caddesi 135 
man kumandanlarla daDlfu·, ken • NOI.U evde iken, ikametg!hı belli 
diıine söylenen fikirleri dikkatle olmayan kansı Veso aleyhine açılan 
dinle ·, sonra kararım Terirdi. boşanma davasında müddeialeyhin 

E ;:er o ölecek olursa kumandayı ikametgahının meçhuliyeti htrsebile 
arzuhnli 10 gün zarfında cevap ver

l>apa amirah Mark Antuvan Kolo- mek nzere ve 15 gün mOddetle Ha-
na alacaktı. nen teblığine karar verilmiş ve arzu

Tü .. lder üzerin~ bir in önce gitmek halin bır nOshRSı da mahkeme divan
İçin } eyecanlı biı.· çalııma. baılamr§- hanes ne talik kılınmış olduğundan 

36 -32 ; NOLU dosyasına il!n tarihin-
tı. nin ferdn~ındau itibaren 10 gün zar-

Ha tal ı:a r ger..mitt aylar geçmİ§, fa- fında Cc\ap verilmesi ltızunıu tebliğ 
kat h .. n ··z müttefik donanma hazır- yerinde olmak Qzere nan olunur. 
lanmJt delildi. Hatti '-tkumandan 1 (606) 

( *) Ba notlara keeİlt lakla,.._, , •• 
lwt bir al.büme Japlfbnp koUelui,.. dar değişmişti. 
, ....... Slkınh •m•-rda iN notlar Onun ilk ve aal aevgiliai, çocukluk 
lair doktor silai imdadznııza Yelifebilir, ka '---------------...:1 masum arkadafı bu manzara rşınn· 

Yeni bir gaz vapuru da şimdi ne 1tac1ar pişmandı. içinden: 

Sokoni - Vakum Oyl Kompani ta· - Ah, diyordu, ben geçen yıl filya 
rafından yeni yaptırılmış olan son sis - tarlasında ona ne için fena halde f!U· 
tem gaz gemilerinden «Sokoni» va - rat edip te oradan kaçmışım. Sonra 
puru ilk defa boş olarak lstanbul lima- bu ilkbaharda kırda kendisini görün~ 
nına gelmiştir. neden görmemezlikten gelmişim~ O .. 

Dün saat saat 17 den 20 ye kadar nun o günkü baldın çıplak halinin ge
Galata rıhtımında bulunan bu vapur- lip geçici bir heves olduğunu nasıl dü· 
da kumpanya tarafından bir çay ziya- fÜnememİf te fimdi benim çocuklu • 
feti Vel'ilmİf ve vapur davetlilere gez- ğumda çok detjn, unutulmaz hatırası 
diriha•ir... otan bu d~tlbniıyı efterehpttriQlflm 1 
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"Son Posta,, nın Tefrikası: 54 Yazan: A. R. 

Emine Kadın Cemile Diyordu ki : " Seyit Kasımın Kızına 
Gelince, Yemende Bir Tanedir. Son Derecede Güzeldir,, 

- Ne biliyorsun?.. kabilelerimiz arasında en şerif olan yade, b~ka meziyetlere de maliktir. 
- Ne gibi? .. - Siz orada eğlenirken, ben de (Seyit Kasım Hamyani) imamlığını 

pencereden dinledim. ilan eyledi. Fakat, imam Hamideddi- - Mesela .. Eşi az bulunan bir şair-
- Çalgıları, şarkıları işittin mi?.. nin oğlu Yahya, buna rıza göstermedi. dir. 
- Hepsini işittim; ya seydi. Babasının varisi olarak imamlık mev - - Tuhaf şey. 
- Emine kadın!.. kiine geçmek istedi. Bu iki zat arasın- - Sonra.. Pek küçük yaşında, o-
- Neam, ya seydi? .. da dehşetli bir rekabet husule geldi. kuma yazma öğrenmiştir. Zaten Ye -

menlilerde, okuma yazma bilmiyen, 
pek nadirdir. 

- Burada cariyeler erkekten kaç- Emine kadın, söyledikçe Cemilin a-
mazlar' öyle mi?.. lakası artıyor; adeta, başındaki içkinin 

- Öyledir, ya seydi?.. buharı dağılarak, gözlerinin önünde - Allah, Allah ... 
-Seyit lbrahim Efondinin kaç ca- hadisat canlanıyordu. - Tam, yüz yetmiş üç defa kur'anı 

kerimi hatmetmiştir. riyesi vardır?.. - Sonra, Emine kadın? .. 
- Durunuz, hesap edeyim ... Rabia, - Sonra, ya seydi ... Yemenin, en 

Şerife, Hatice, Azra, Behice, Fattum, müteassıp Zeydilerini ve İsmaili ka - - Sesinin güzelliği, her tarafa şan 
Gülnar, Selame, Rehinde ... Bir <le kü- hilelerini teşkil eden Sa'de havalisi, vermiştir. 
çük kız var, amma ... Adını unuttum .. Seyit Kasıma sadık kaldı. Diğer mıııta- - Olur şey değil. 
Hülasa, on bir, on iki cariyesi vardır. kalarda da Yahya hüküm sürrniye baş- - En garibi şurasıdır ki; sizin lisa-

- O küçük kız dediğin kaç yaşla- ladı ... Araya bazı kimseler girdiler. Bu nınız olan türkçeyi de, gayet güzel öğ-
ıında... rekabeti ortadan kaldırmak istediler. renmiştir. 

- On, on iki yaşlarında... Fakat, bu hususta hiç bir muvaffakiyet Cemil, yerinden fırlamış: 
- Hayır ... O olmıyacak... göstermediler ... Nihayet, buna bir ça- - Ne söylüyorsun, Emine kadın ... 
- Kim olmıyacak? re düşündüler. Seyit Kasımın bir tek Allah aşkına, bu söylediğin hakikat 
- Şey .. Canım .. Yani, başka bir şey kızını İmam Yahyaya zevce yapmak mı? .. 

soracaktım. suretile bu iki aileyi birleştirmek ar - Diye bağırmwtı... Emine kadın, 
- Ne gibi, yani?.. zu ettiler. tavrını hiç bozmadan büyük bir ciddi-
- Bu akşam bizim karşimıza, beş Cemilin alakası, büı:ıbütün artmıştı. yetle mırıldanmıştı: 

kız çıktı. Bunlardan üçü, çalgı çaldı. Dirseklerini diz kapaklarına dayamış, - Tamamen hakikattir; ya seydi?. 
İki•i de, oynadı. Acaba, bunlardan çenesini avuçlarının içine almış; ne- - E, türkçeyi kimden öğrenmiş? .. 
başka cariye yok mu, dernek istedim?. fes almaktan bile korkarak dinlemiye - Bir zabitin karısından. 

- Olmaz mı, hiç ... Sizin karşınıza başlamıştı. Cemilin sabırsızlığı artmıştı. 
çıkanlar, yalnız böyle. eğlenceler için- - Seyit Kasımın kızına gelince.. - Demek ki .. Şimdi, bu .. Seyit lb-
dir. Ötekiler, başka i~ler görürler. Bu kız, bütün Yemende bir tanedir. rahim Efendinin evindeki kız ... 

Cemil, lakırdıyı döndürüp dolaşti - Çünkü, emsalsiz derecede güzeldir. - İşte, bu kızdır ... Seyit Kasımın 
rıyor; asıl öğrenmek istediği şeyi sor- - Yaaaa?.. kızı .. Meliha ..• 
mağ~ cesaret edemiyordu. Fakat, o a- - Evet ... Fakat; güzelliğinden zi· 
~1 ~renm~ is~d~ ~y; hlr~~u =========~====================== 

(Arkası var) 

gibi içini yiyordu ... Nihayet, artık bü- 35 yaşında b•ır kadın 
tün cüretini toplamış ve sormuştu: 

- E.. Bir de ut çalan cariye vardı. 
Fakat o, bizim karşımıza çıkmadı. 19 Yaşında Sarışın Bir Kızın 
Perdenin arkasında kaldı. 

- Haaaa, anladım, seydi ... Lakin, 
o ut calan cariye değildir. 

- Yaaaa? .. 
- Evet. 
- O halde, İbrahiır. Efendinin kızı .. 

Yahut akrabası .. Filan ..• 
- Hayır... Hayır ... 
Emine kadın, derin derini içini çek

ti. Söyliyeceği şeyin ehemmiyetini art
tıran bir tavırla, çehresine büyük bir 
ciddiyet verdi. 

- Hayır 1.. O, ut çalan kız, ne ca -
riye .. Ve ne de, lbrahim Efendinin ak
rabası değildir. 

- Ya, kimdir? .. 
- O.. lbrahim Efendiye teslim e-

dilmiş olan kıymetli bir emanettir. 
- Emanet mi? .. 

- Evet. 
- Tuhaf şey... Ne münasebetle, 

Jbrahim Efendiye emanet bırakılıyor. 
- Bu, çok uzun bir meseledir, ya 

seydi? .. 
- Canım.. Şöyle, kısaca anlat. 
- Ya, seydi !.. Biz, Zeydi mezhe-

bindeniz. Bizim mezhebimizin en bü
yüğüne, (imam) derler ... imam, ade
t..ı bizim manevi hükümdarımızdır ... 
Mademki, sordunuz.. Ve mademki, 
Seyit lbrahim Efendinin de dostusu • 
nuz, size açık söyleyim ki .. İınam, bi
zim bütün varlığımızdır .. Vali, kuman
dan, hükumet, hatta sultan ve halife; 
bizim için ikinci derecede kalır ... On
lara olan rabıtamız. tamamile zahiri
dir. Manevi merbutiyetimiz, tamamile 
hakiki "'ahibimiz ve efendimiz olat~ 
iınama aittir. 

Emine kadının büyük bir ciddiyetle 
söylediği bu sözler, Cemile hayret ver
mişti. Üzerine ipek bir acem halısı se· 
rilrr. iş olan sedirin köşesine ilişerek, 
gözlerini büyük bir dikkatle Emine ka· 
dının gözlerine dikmiş: 

- Sonra? .. 
Demişti ... Emine kadın, derin derin 

içini ,. ktikten sonra devam etmişti: 
- Pun<lan iki sene evvel, imamı -

mız, (Seyyidina 1-famideddin) ve • 
faı etti. Usul ve a<letimiz mucibince, 

Nişanhsını kaçırıyor 
Mahirane Hiyanet 
3 S ya~larında bulunan Ba· 
yan Sacide, 19 yaşlarında 

bir aanşın kızın zengin, bir 
tüccar olan nişanlısını a -
yartmağı ve aı;ıkına rakip 
olmağı kurmuştu. Bayan 
Sacide zeki ve dessas idi. 
Maksadına nail oldu. Çün· 
ltü, o da rakibesi kadar 
tenç ve şayanı arzu görün· 
meğe muvaffak olmuştu. 

O, Biocel tabir edilen 
her bcşereye gençlik ve güzellik veren 
kıymettar bir cevherin Viyanada keşfe • 
dildiği hakkında yazılan makaleleri oku· 
muştu. Cilt için elzem bir unsur olan işbu 
cevherin T okalon kremi terkibinde bu -
lunduğunu öğrenince hemen her gün mun
tazamen Tokalon kremini kullanmağa 

başladı. Bir ay zarfında buruşuklukları ta-

Viyana Üniversitesi protesörü doktor 
K. Stejskal, bu kıymettar cevheri dikkat· 
le seçilmiş genç hayvanların cildinden is • 
tihsale muvaffak olmuştur. Her akşam 

mamen zail oldu ve cildi her cenç kızan yatmazdan evvel cild için elzem bir un -
cildi kadar taze ve açık bir hal aldı. sur olan Biocel T okalon kremi kullanıldık-

Cilt, Bio:el cevherini kaybedince yü • ta her kadın, bu çizgi ve buruşukluklardan 
zün adaleleri zayıflar ve buruşukluklarla kolayca kurtulabilir. Solmuş cildini genç • 
çizgiler meydana çıkar ve cilde bu cevheri leştirebilir ve 1 O - 20 yaş daha genç gö -

iade edince bunlar tamamen zail olur. rünebilir. 
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Anadolu Kulübü Üsküdar Halkevi 
Sporcularını Ayartıyormuş 

Üsküdar Halkevi sporcuları 

Üsküdar Halkevi faaliyetini arttır
mı;Ştır. Bu eve kayıtlı üye sayısı 
1 ~00 dür. Bu üyelerin mühim bir kıs
mını talebeler teşkil etmektedir. Evin 
spor, musiki, edebiyat ve temsil ~ube
leri olmak üzere dört kolu vardır. Mu
siki heyetini musiki muallimi Kerami 
idare etmektedir. 2:J nisan çoçuk bay
ramının yaklaşması münasebetile 
gençler Ceza Kanunu isimli eseri tem
sil etmeğe hazırlanmaktadırlar. Bu 
temsile 40 kişiden mürekkep olan mu
siki heyeti de iştirak edecek ve iki ge· 
ce halk bu m üsarnerelerden para ver
meden istifade edeceklerdir. 

Evin spor kolu dağılmak üzeredir. 
Çünkü, iddiaya göre Anadolu klü

bü muhtellif teşebbüslerle bu kolun 
bazı unsurlarını kendi kadrosu 
almak istemektedir. 

ıçıne 

spor sahasında zayıf kalacaklardır. 

Hakim huzurunda 
yapılan kongre 

Hakim huzurunda kongra akdeden Al· 
tınordu idman Yurdu mensuplan ldartı 
hey'etine, Reşid, Şevki, Şevki, Yusuf Mr 
lihi intihap etmiş ve bir o kadar daha Y .. 
dek aza seçerek şu kararlan almıtlardır: 

l - Kongra Hey'eti umumiyesi hali • 
0

hazır nizamnamesinin ilgasina ve YurdUll 
eski ve tarihi nizamnamesinin yeniden tat• 

bik ve meriyete vaz' ını, 
2 - İdare hey0 etinin 937 Haziramnt 

kadar bir sene bir ay müddetle va:zifedaı 
olmasa. 

3 - Bir senedir hiç işlenmiyen PY~ 
mazbut kaytlann islahına, 

4 - 26/ 4/ 936 Pazar günü için mef 
suh idarenin kongra ilanının feM.ine., 

5 - Yurdun bilumum CJYa Levaziına\ 
ve sairenin mefsuh idareden tesellümüne .,, 

Bu unsurlar gittiği takdirde evın yurdun hayati ihtiyaçlarının hıllline ~ 
spor kolu pek boş kalacak, mektep verilmiştir. Hak.im huzurunda cereyan .,.. 

talebeleri de spor kulüplerine gırcme- den bu muamelatın muvafıkı kıunuı oldıl' 
dikleri ve munhasıran Halkevleri spor ğu hakim tarafından tasdik edilerek içd 

kollarında çalıştıkları için ister istemez maa nihayet verilmiştir. 

, 
BiR 

TU~AN 
MAMULATI 

I 
• 

Gümrük Muhafaza Genel Kamutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 
1 - Gümrük muhafaza örgütü için 600 takım çift kütüklü •• 

askı kayışlı palaska 24/ 4/936 Cuma günü saat on d6rtte 
pazarlığı yapılacakbr. 

2 Tasınlanan tutan 2580 liradır. 
3 Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 İstekliler % 7,5 teminatı olan 194 liralık vezne makbuzuv-~~ 

banka mektubunu kanuni belgelerile birlikte muayyen aau••-
komisyona ielmeleri. (1811 
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Boğazların müdafaasını temın etmemız 
için ne lazımdır ? 

) be kudretleri ve sür' atleri artmış, hareket 
(Baf taralı l inci yüzde . sahaları genişlemiş; taşıdı.klan silahlarla 

tine istikamet vermiş olmakla tanınmış sı- bombaların hem miktarlan çoğalmış hem 
Yasilerin kalemlerinden çıkmış bu nev'i de bunlar keyfiyetce daha çok tekemmül 
yazılarda milli ve beynelmilel hukuk. is
tinat edilen esbap ve delail, neticei mantl
kiye vuzuh kat'iyyet ve nihayet ifade se· 
lam;ti bakı~larından buna benzerlerini 
bulmak mümkün değildir. (Siyasi tarih)
lerin eski elastiki ifadeli yazılan arasında 
çok defa bunalıp kalan ve bunlann ne g1-
bi esaslara istinad ettiklerini vüzuhsuzluk 
te2adları arasında kolayca kestirmekte 
güçlük çeken insanlar bu siyasi notayt yu· 
1 d d ~ ) her birisini Karı a say ıgımız unsur ann 

etmi~lerdir. 
C) Kara kuvvetleri: 
Keza bu üç devletin kara kuvvetleri 

yekunu 706 • 849 insandan ibaret iken 
(bu rakama müstemleke kuvve~leri dahil 
değildir, yalnız Fransanın 929; ltalyan ve 
İngilterenin 92 7 deki ana vatan kuvvelle
ri mevzuubahstır.) Bu yekunu 1934 sene
sinde 1 . 1 81 . 1 06 miktanna yükselmiş bu
lunuyordu. Ayni zamanda bu kuvvetlerin 
ellerindeki her türlü silah ve malzeme de 
tekemmül etmiş ve evelkilere nisbetle kıyas 
kabul etmiyecek bir kudret kesbeylerniş-

cami bir nümune olarak okuyacaklardır. 
Bu notanın en kuvvetli tarafı da 1 7 mil
Yonluk Türk kitlesinin iradesine tam ma· 
nasiyle tercüman oluşundadır. Bugünkü tir. Yukarıda hulasaten verdiğimiz rakam

ların yalnız 19 34 sensine kadar olan artışı 

göstermekte olduğunu bir daha kaydede
lim; bu nokta çok mühimdir. Çünkü asıl 
silahlanma yarışı son iki sene içinde son 
hızını almıştır. Binaenaleyh devletlerin bu 
günkü deniz, hava ve kara kuvvetleriyle 
19 34 deki kuvvetleri arasında muazzam 
bir fark vardır. Ancak elimizde istinad e
decek yeni vesaik olmadığı cihetle bu son 
iki senelik farkın büyüklüğünü rakamla 
ortaya koymak imkanını, maalesef, bula
mıyoruz. Bununla beraber bu farkın 1 9 2 7 
ile 1934 arasındaki 7 senelik farktan da
ha üstün olduğuna şüphe yoktur. Hele son 
5 - 6 aylık siyasi hadiselerden sonra muh
telif devletlerin bu silahlanma yarışına bir 
kat daha ehemmiyet vermiş olduklarını 

hergün gazeteldrde okuyup görmekteyiz. 
Şu hale nazaran 19 3 7, 19 38 senelerinin 
dünyayı karada, denizde ve havada di
şine, tırnağına ,kadar silahlanmıe bulacak
larına hiç şüpha yoktur. Bu vaziyet karşı
sında bizim de en tabii hakkımız olan ve 
hiç kimseye karşt tecavüz! bir mahiyet ar
zetmeyen boğazların müdafaası meselesini 
ciddi bir surette nazarı dikkate almamız 
tabü ve hayati bir mesele idi. Bu hayati 
mesele, istiklale kavuşması uğrunda on 
binlerce evladını feda eden Türk milleti-

varlığımızı elde edebilmek için bundan on 
beş yıl evvelki istiklal mücadelemizi; yur· 
durnuzu bugünkü mamur va1iyete get~r
rnek için de senelerden beri katlandıgı· 
rnız ve dahasına da seve seve katlnacağı
rnız fedakarlıkları hatırlayarak bu varlığı 
istikbalde yeni bir teh1ikeye rnaruz bıraka
tnıyacağunızı bizimle beraber bütün dün
yanın da tabii görmesi iktiza eder. 

Notamızın asli mesnedini teşkil eden 
192 3 senesindeki Avrupa (siyasi ve aske· 
ri) ahvali ile bugünkü (siyasi karışıklık
ları) ve (silahlanma yanşı) ındaki hız1 

görmek için dünya ahvaline şöylece bir göz 
atmak bile kafidir. 

Biz bu mevzuun askeri kısmına temas 
edeceğiz. Bu maksatla -alakadar devlet• 
lerin Akvam Cemiyetine vermiş oldukla· 
n resmi raporlara istinaden- aşağıda 
zikredeceğimiz rakamlar silahlanma yarı
şının henüz bugünkü hızını bulmadığı 
19 34 senesinde bile ne raddeye varmış ol
duğunu göstermeğe kafidir: 

A) Deniz kuvvetleri: Akdenizle alaka
sı olan İngiltere, Fransa ve İtalya devlet
lerinin 1927 senesindeki deniz kuvetleri· 
nin yekunu 565 parça gemiden ibaret iken 
t9 34 senesinde bu yekun 72 7 ye yüksel
miştir. Bu yedi sene zarfındaki fark yal
nız 142 parça geminin artmış olrna!lından 
ibaret olmayıp bunlar keyfiyet itibariyle 
de eskilerinden kat kat üstiindürler. Top
ları daha çok adade, daha büyük ve 
kudretli, sür"atleri daha fazladır. Yeni de
nizaltı gemileri (Tahtelbahir) eskilerine 
nisbeıle daha büyük bir nısıf kutur seyre 
(hareket saha~ına) malik ve çok daha 
ludretJi silahlardır. 

B) Hava kuvvetleri: 

192 7 senesinde bu üç devletin tayyare 
ınevcutları yekunu 4300 iken 1934 sene· 
sinde bu yekun (5 700) e çıkmış bulunu· 
Yordu. Ayni zamanda bunların da muhare-

••• 

nin varlığını ve Türk yurdunun bütünlüğü
nü korumakdan ibaret en (mukaddes bir 
hak) ka dayanmaktadır. Senelerden beri 
demiryoHariyle örüp fabrikalarla bezet-
mekte bulunduğumuz ve onu bir mamure 
yapmak ba~lıca emelimiz olan ana yur
dun, uzak - rakın, herhanıi bir tehlike 
ye maruz kalması ihtimali karıısında bir 
tek kalp gibi helecanla çarpan 1 7 milyon 
Türkün yüreği Cümhuriyet hükumetimiLin 
bu son siyasi te~ebbüsünü, kendisinin 
başlıca dileiine hakkiyle tercüman olmuş 
bulunması bakımından, minnet ve şükran· 
la karşılamaktadır. · C. O. 

Yunan Başbakanı Öldü 
(Baı taTalı 1 inci yüzde) tır. 

hatte görünüyor ve son hastalığı tama- Paria elçili Atinada 
rnen geçmiş bulunuyordu. Atina, 13 (A.A.) - Yunanistanın 

Doktorlar, muayene neticesinde, Paris elçisi Politis mezunen Atinaya 
başbakanın gece bir nüzul isabetiyle gelmiştir. 
vefat ettiğini tesbit etmişlerdir. Demircisin hayah 

Vefat haberi derhal sehirde yayıl • Atina, 13 (Hususi) - Müteveffa 
rnış, büyük bir teessür 'uyandtrmıAJtır. Demircis 1871 senesinde Atinada 
Başbakan muavini Demircisin ailesine doğmuştur. Yunanistanm en maruf 
taziyetlerini bildirdikten sonra hemen hukuk alimlerinden idi. Bir çok Al -
~araya giderek vaziyet hakkında kral man üniversitelerinin doktor ünvanı -
ıle konuşmuştur. nı haiz bulunuyordu. 

Metakau kabinesi Ayni zamanda Atina üniversitesin-

SON POSTA 

Fen iks Sigorta Şirketi 
Müşkül Vaziyette 
(Baı taralı 1 inci yüzde) 

Bu para bizim paraıİuzla yetmiş 
milyon lira etmektedir. 

1t 

A vrupadaki Gayri Memnunlar 
Miroir du Monde mecmuasından: imek emelinde olan bir anlaşmaya ya~ 
«Muahedelerin tekrar göı·den geçi- naşmamak suretiyle, Sırp ve Yunan 

rilmesi ve yanlış tarafların düzeltil - Makedonyasiyle, Garbi T r=ıkya, ve 
mesı ıçın revısıon isteyen devletlerin 

Feniksin bu vaziyeti şehrimiz mali başında Almanya ge1mektedir. Al-
Dobruçadan vaz geçmediğini, ve Ada• 
lar denizine bir mahreç istediğini zım
nen ifade etmiştir. 

ltalya 
rnuhitinde de alaka ile karşılanmışhr. manya şimdiye kadar arazi ilhakı 
Türkiye ~mbesinin lktısat Vekaletine müstesna olmak üzere diğer istedikle
mevdu yüz bin lira teminatı Yardır. rini Versay muahedesini değiştirerek 
Feniksle muamele yapmış olan bütün yerine getirmiştir. halyaya gelince, Garbi Afrikadaki 
müşterilerin yüzde elli hukuku da Hitlere nazaran Almanya nüfusu _ maceraları, fta1yartın Arnnvutluktan 
Mili ~üsseransa sigorta edilmiş oldu- nun fazlalığı dolayısiyle hali işbaa nazarlarını çevirdiğine dt>Jnlet et
ğu için kumpanyanın bu vaziyetinden l 1 · mez. Zira, Arnavutluk ltaJya-gelıniştir. Taşan insan arı yer eştıre-
ve Türkiyede muamelatını tatil etme- d k b" nın sark sahillerinde İtalvn irin cek, onlara gıda temin e ece mün ıt • J :ı 
si ihtimalinden Türkiye mü,şterileri o araziye ihtiyaç olduğu gibi, bundan mükemmel bir emniyet vasıt<ısı -
kadar müettessir olmıayaclakrdır. d f "lt "çı"n Belçı·k,., J~ başka Alınan sanayiini işletecek ipti - ır · ngı ere ı " ve -ıo-

Esasen Feniks kumpanyası muame- dai maddeleri temin etmek de lazam- landa ne ise İtalya için de Arnavutluk 
lelerini tatil etse bile hukukunu ve ve- d ayni şeydir. 
caibini başka kumpanyaya devrede - ırŞ. h ld İtalya Arnavutlugy a muslihane bir u a e Almanya genişlemek ihti-
cek, bütün borçlarını o""deyecektir. d h""lAl t kt d" 1'l'>(ı' >7 · yacındadır. Gerçi Hitler 192() senesin- tarz a u u e me e ır. · - - -

Feniksin lstanbul sube0 inden he- ) · d y 'tt"f k l d • " de Mein Kampf isimli eseriyle, ilk de- sene erm e yaptıgı ı ı a mua 1e e -
nüz bu hususta kendilerinin malumatı f ] d l k ll F 1 lerı"nden baska geçen martta da, bir a mağ up e i ece mi etin ransa o - T 

olmadıgyı ve Viyanadan hu hususta k ] .. · · l t · tt'kt duğunu söylemişse de, bugiin artık ta ım ma ı ımtıyaz ar emın e ı en 
telgrafla malumat istenildil7,i haber ve- l A k · baska, Arnavut ordusu ltalvanın tek-"' nazar arını vrupanın mer ezme ve T J 

rilmiştir. Bu malumat bugün gelecek- k · · · nı"k nezaretı· altına gı"rmis, ve Draç li .. 
şar ına çevırmıştır. T 

tir. Avrupanın merkezinde Alman ır- manının in~ası İtalyanlara verilmiş • 
Diğer kumpanyalar nezdinde yaptı- · 

kına mensup milletler oturmaktadır . tır · 
ğımız tahkikata göre Feniksin iflası 

Avusturya, ve Çekoslovakyanın şi - Macaristan 
mevzuu bahis değildir. 250 milyon mali olan Bohemyadaki Almanlar gi-
Avusturya Şilini açığı olduğu tahak- bi, gerek Avusturya ve gerek Bohem- Muahedelerden en ziyade şikayet 
kulC etmekle beraber Avusturya hüku- ya, Alman ordusunun taarruzuna ta- eden Macaristandır ve Trianon mua -
meti bütün mHlt Avusturya müesse - mamiyle açıktır. ah edesin in herçibadabat değişmesini 
selerini kumpanyanın açığını kapamak Ve Alman ordusu bir kere istemektedir. Filhakika Macarlar bu 
üzere borç vermeğe davet etmiştir. Avusturyayı istila etti mi Tiryesteye muahede mucibince Bürgenland'ı A .. 

Avusturya mali müesseseleri kum • inmek zaruretini duyacaktır. vusturyaya, Slovakyayı, Çekoslovak· 
panyaya bu 2:i0 milyon şilini verecek- İtalyanın, Alman arzulannn karşı yaya, Transilvanyayı Romanyaya, 
lerdir. Kumpanya da bunu 20 sene· Avusturyayı himaye etmesinin asıl Batchkayı Hırvatistana bırakmışlar· 
de ödeyecektir. sebebi işte budur. Bunun içindir ki 1- dır. 

Şimdiki halde vaziyet bu merkez • talya, Habeşistan ile harp halinde ol _ ~u. dört yer ~a.carlann Alsas Lö .. 
dedir. Asıl vaziyet bugün kumpanya duğu halde bir milyon iki yüz bin ki- renıdır. Ve her hırı namına yapılan 
merkezinden gelecek izahatla tavaz • !(!İYİ şimal hudutlarında silah altında abideler, Budapeştede p.arlamento 
zuh edecektir. tutmağa lüzum görmüştür. meydanında (arzumuz veçhıle bu ara· 

Bu hususta ecnebi mahafili ve mat- Sark hudutlarına gelince, Lehistan ziler bize iade edilmezse, Orta Avru .. 
buatı da şu malu ... matı vermektedirler: ~ d d d Ih 1 · h 11 d.l ·s olmaz) ile Almanya arasın a on sene mü - pa a su mese esı a e ı mı .. 

cc1882 senesinde tesekkiil eden Fe- 1 k d"l b" d · · A ında dı"kı"lmı"stı·r 
T det e a te ı en ır a emı tecavüz mı - manas T • 

niks şirketi, A1manyadan İraka ve Le- sakı 1944 senesine kadar, Almanya _ İtalya, Macaristan ile son zamanlar• 
histandan İspanyaya kadar gcniş]iyen nın eski metalibini ileri sürmemesini da bir ittifak muahedesi imzalamakla 

bir müessese olmuştur. tazammün etmektedir. Bununla be- hakikaten miişkül bir vaziyete düş .. 
Avrupadaki paraların bir çokları raber Almanya, Dançigden ve kori _ müştür. 

kıyrıe(lerini düışürünce, Almanya., dordan vaz geçmiş değildir. Rir taraftan Almanyamn, yayılma .. 
Çekoslovakya, Macaristan, Lehistan, Almanyanın gözü bilhassa Beyaz sını hukukan ve prensıp itibariyle 
Yunanistan, Bulgaristan, Romanya • Rusya denilen Okraynadadır. Orayı doğru bulm~zken, r:vı~carist:ı~ın eski 
daki şubeleri mühim zararlara girif - zaptetmek için de ya Lehistan, yahut topraklarını ıstemesını tasvıp eder 

tar olmuştur. başka bir yol bularak Baltık devletle _ mahiyette bir ittifak aktetmesi, Duçe· 
Tahvilat faizlerinin yüksekliği ve rini çiğneyip geçmesi icap edecektir. yi güç cevap bulacağı ırıüşkül bir sual 

sermayelerin bloke kalması zararı bü- Her iki halde de Almanyanın F ran- karşısında bırakacaktı~. 
yütmüştür. sız ordusuna karşı garp hı•dutlarım ispanya 

25 mart günü Mösyö Şoşing Ro
emniyetle tahkim etmeden böyle bir 

madan gelmeden Avusturya kabinesi 
maceraya atılması tasavvur edilemez. 

fevkalade bir içtima aktederek, hariç -
te Avusturya ekonomisini sarsacak o- Bulgaristan 
lan Feniksin bu vaziyetini tetkik et - Bulgaristan da, Almanya kadar a-
miş ve Avusturyayı büyük malt bir fe- leni olmamakla beraber Nevilly mua
laketten kurtarmak için tedbirler dü - hedesini tadil etmek fikrind~dir. Ma
şünmüştür. Avuturya devlet bankası lumdur ki Bulgaristan Nevilly mu -
Fen iksin vaziyetini kurtarmak için ya- ahedesiyle, Yugoslavya, Romanya, 
pılan tekliflere red cevabı vermiştir. ve Yunanistan lehine topraldarından 

Bu hususta büyük bir telaş göste - bir takım fedakarlıklar yapmıştır. 
ren halka, sermaye dolar üzerine yatı- Cemiyeti Akvam siyasetine uygun 
rıldığını, ve doların düşmesi üzerine hareket ettiğini beyan etmesine rağ -
ziyan edildiği işae edilmiştir. men Bulgaristan Balkan antantına 

Şirketi spekülasyona sokan şirketin girmemiş, ve statükoyu muhafaza et

İtalyanın Habeşist~ zaptetmeğe 
kalkması, İspanyayı da uyandırmış ve 
ispanya da, saha itibariyle ehemmiyet
siz görünen bazı topraklan F ransadan 
islemeğe kalkmwtır. Bunlar şunlardır: 

Evvela Rifin cenubunda bir iki ka-
hileyi tahtı idaresine almak için hu -
dutta ufak bir tashih, 1934 de işgal e .. 
dilen Yfui ile Rio de Oro arasında u
fak bir koridor, ve gene Rio d~ Oro i1c 
Manretanie arasında bir hudut tashihi, 
ve l(anarya adasındaki balıkcıhua bir 
melce temin etmek için Agucre ya .. 
rımadasında bir liman l 

müessis ve müdürlerinden müteveffa 
doktor Berliener'dir. Maamafih vazi • Boğazlar Hakkındaki Notamız 
yet tavazzuh etmiş değildir.\) 

(Baı taralı 1 inci yüzde) 
Metaksas krala kabinenin istifasını 'de Roma hukuku profesörü idi. 1917 

'akdim etrniş ve kral tarafından yeni senesinde meb'us intihap edildi. 1 H24 Avrupada kış geri geldi 
~abinenin teşkiline memur edilmiş - senesinde umum partiler nadıına (Baı taralı 1 inci yüzde) 

Deyli T elegraf gazetesi diyor ki: 

«Boğazların gayri askeri bir halde bulunmasının büyük bir ehemmiyeti 
yoktur. Çünkü gayri askeri mmtakanın dışında harp levazımı bulundum • 
luyor. Ve Her hangi bir gerginlik halinde bunlar sür'atle civarlara ycrlcşti
rilebiri. Boğazların ağı toplarla ve maynlarla sür'atle tahkim edilebileceğini 
makul olarak farzedilebilir. Herhalde Türki.>;enin noktai nazarını biivük 
bir anlayış zihniyetiyle tetkik etmemiz lazımdır.ıı 

tır. General Metaksas başvekil \'e cümhur namzetliğini koymuşsa a 0 soğuklann birdenbire geri dön
h.ariciye vekili sıfatiyle yemin etmiş - zaman Pangalosun diktatörl~ğünü mesi herkesin neşesini bozdu. 
tı~: Kabinenin diğer azası kendi mev- ilan etmesi üzerine riyasete ~ıleme- Parl•te 
kıınde kalmıştır. di. Geçen teşrini evveldenberı başba - Paris, 13 ( Hnsusi) - Bugün 

.. DeAiklik olmıyacak kan mevkiini muhafaza etti. Pariste ve civannda kar yağ-
Üğleden sonra gazetecileri kabul e- mışbr 

d~n başbakan Metaksas, Demircisin ltalyan V8 lngiliz Orduları . Berllnde 
zıya d d 1 b ıd· k 1 Berlin, 13 (Hususi) - Hava-ın an o ayı teessürlerini i ır - karşı arşıya 

· • lar birdenbire sogv udu. Dereee ~ış, hükumetin partiler dışında ve üs-
tundeki bugünkü mahiyetini muhafa- (Baı taralı 1 inci yüzde) .. ~~!:~~ .. ~~~~.~---~-~~.~: ...................... .. 
~a edeceğini söylemiştir. Yeni Başba- Adisababa Üzerinde İtalyan Tayyareleri .rar gazlı bombalar atmışlardır. 

an Partilerin muvafık görecekleri ka· Adisababa, 13 (A.A. )- Havas ajan- İtalya Cenevreye Bir Memuru 
ı-ar d d · Mahsus Gönderiyor 1 a verebileceklerini ilave eylemiş- 11 bil irıyor: 
tir . Dokuz İtalyan tayyaresi bu sabah saat Cenevre 13 (Son Posta) - İtalya hü-

1-1""'-" l f 1 O da Adisababa üzerinde uçmuştur. kumeli, buraya On üçler komitesi namına 
Ullumetimizin taziyet te gra 1 ı · z b · li C sulh i .. iyle mesgul olan reis, Madariaga ile 

Ankara, 13 (A.A.) - Yunan baş- balyan Tayyare en e ır az .. b k Bombardımanına Devam _görüşmek için bir memuru muhsus gönde· 
a anı Dmircisin vefatı dolayısiyle Ediyorlar recektir. Bu memuru mahsus müzakereye 

Türkiye Cümhuriyeti hükumeti tnzi - Adiııababa, 13 (A.A.) - Üç İtalyan giri~mek salahiyetinden mahrumdur. Va-
Ye telgrafı göndermiştir. bombardıman tayyaresi dün Norralu şeh- zifesi. Madariaga'yı dinlemek ve teklifle-

Cenaze merasimi bugün rini bombaya tutmuşlardır. Habeşler bu rini Sinyor Musoliniye bildirmektir. Muka-
Atina, 1 :i (A.A.) - Ba~bakan De- :ıchrin gayri müstahkem oldu~unu bildiri- bil teklifleri ileri sürmek ve bunlar üzerin· 

mircisin cen&,esi yarın sal\t 17 de kal-
1

yorlar. de konuşmak salahiyetini haiz olmayan 
dırılacaktır. Kilisede yapılacak mera~ . Üç ölü ve beş yaralı vardır. , bu memur henüz taayyün etmemi~ olmak-
simde kral bizzat hazır bulunacaktır. l General Ras Nasibunun ~'.r r~poruna ll~ beraber Baro~ Aloizi~in b~ memuriye
Yarın için resmi matem ilan olunacak- _göre, beş tayyare Sassabaneh uzerıne tek- tı deruhte etnıeıı bekleruyor. 

Fransız gazetelerinin neşriyatı 
Paris, l :3 (A.A.) - Hava! ajansı bildiriyor: 
T emps gazetesi, A vusturyanın yeniden silahlanmasının Boğailenn yenı

den askerlestirilmesi hakkındaki Türk talebinin ve Almanyanm aldığı ka • 
rarlar netic~sinde Macaristanın yakında yeniden silahlanması tehdidinin 
Avrupa nizamı için teşkil eylediği tehlikeyi tetkik etmektedir. 

T emps gazetesi, Avusturyanın muahedeler haricinde ve hunların ihlali 
suretiyle aldığı karar ile Türkiyenin nizami yol ile yaptığı talep arasındaki 
farkı bilhassa tebarüz ettirmektedir. 

İran gazetelerinin neşriyatı 
Tahran, 1 :~ (A.A.) - İran gazeteleri Boğazlar hakkındaki Türk notası· 

nı çok müsait bir tarzda karşılamaktadırlar. 
İran gazetesi ezcümle diyor ki: «Aziz komşumuzun gayelerinin tahak • 

kukunu iştiyakla temenni ederiz. Cihanın bugünkü karısık vaziyetinde 
her memeleketiıı kendisini tehdit vetehlikedcn siyanet için müdafaa vesa· 
itine müracaat etmesine bir şey denemez. Türkiye notasında münderiç 
munsifat)e ve kafi delfülin Lozan muahedenamesi akitlerini ikna edeceğini 
ve sulhperver bir devletin hayati menfaatlerini temin etmesine ymdım edi
leceğini ümit ederiz.» 
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ADAPAZARI 

Beterlyete beli olan Ferelerl imha ediniz .. 

FAR 
Fare zehlrl macunu 

Bir parça ekmek veya pastırma veya 
yağlı gıdalara sürülerek farelerin bu
lundukları yere bırakınız. Bilhassa 

sıçanlar derhal ölür. 

Fare Zehiri 
1 

Fare zehlrl butdaylar1 

Farelerin bulundukları yerlere serpiniz. 

ı 
Bilhassa küçük farelerle fındık 

fareleri derhal ölürler. 

25 kuruştur 25 kurUf 

MACUN ve BUCDA Y iKiSi BiR ARADA 
Bazı fareler buğday zehirinden ho~lanır ve bazıları macunu yemek ister. Bazı 

fareler sabah yediklerini akşam yemezler. Bunun için farelere her iki çeşidi As•p•N KENAM 
v~rmek lazımdır. Bunun içindir k.i her ikisini istimal eylemek çok muvafıktır 1 1 
ve bu suretle farelerin ana, baba ve silsilesi muhakkak ve kat'i surette ölürler Halis ve hakiki tabletleri aıhbabaill 
ve korkmazlar. ikisi bir arada 40 kuruştur. soğuktan ve bütün ağnlardan kond 

Haaen deposu: Ankara, latanbul, Beroııu iSMiNi! DlkKAT 

o • 

TÜRK TiCARET BANKASI 1 
ŞIE!:DUIRlJ •• 

1 KOYLU 
Tamamı ldenmı, sermayesi: 2.200.000 T. L. 

00 oo 

BU TUN 

EN MÜSAİT ŞARTLARLA: 
Ticari krediler Te ninat mektupları 

itibar mektupları Teminat mukabili krediler 
Emtia üzerine avanslar 
Senet iskontosu 
Senet tahsilatı 

VADELi 

l{umbara hesabı 
Cari hesapıa·r 
Tediye emirleri 

MEVDUAT 
VE 

Faizleri her ayın birinde Odenen 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

1 .... _1z_a11_at_ı_çı_n_•_aa11 __ •_&1_'8_•e_r1n_e_m_1r_a_c_a_at_e_111_nı_z. __ 1, 

Kereste işleri ile _demir ve ahşab imalat ve taahhüdah 

Merkezi: 
lstanbul Şubesi: 

ANKARA 
Dördüncü Vakıf Han 

Şubeleri: Ankara, Adapazarı, Bandırma, Bartın, Biga, Bolu, Bozöyük, Bursa 
Düzce, Eskişehir, Gemlik, lstanbul, lzmit, Kütahya, Safranbolu, Tekirdağ 

----------------------------------------------------------------

. Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 
-----·------------------------------------------------~-· . . 

Kuştnyo yastık 7n kuruşa kuştuyn
nün kilosu 75 kuruştur. Kuştuyo şilte, 
yorgan, yastık takımı 20 liradır. Kuş
tuyone mahsus kumaşlar bulunur. 

Çakınakçılarda, Saııdulyacılnr so· 
kağuıda Kuştoyo fabrikası. 

Satış yerleri: Ankanıda Yerli Mııl
lur Pazarı, fstanhulda, Beyoğluııda 
Kıırlnıan ve Lazaro Franko l\lahduın
hın ııııığuzaları tzıııirde: HisıırönOn· 
de yorgancı Muharrem Usta l\Iah· 
dumlım. 

, •ÇOK D}KKAT • ' 
F'cmil Adet bezleri yerine başlrn 1 
nrnrka verirlerse almayınız. Çlinki 
Femil emici ve muhafaza edici be·I 
yaz ve kırmızı iki tabakadan ya- ı 
pılmıştır. RUtlln dOnyu medeni ka

dınları yalnız Feınil kullanırlar . .1 
·················-···-··--································ 

Son Posta Matbaası 
Nqriyat Müdürü: Selim Rqıp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Raaıp, H. Lütfi 
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BIÇAGİNI ılJ /ı 
KULLANIYOR liJıılJ 

.-.-.-. 1986 Paris Panayırı ----· 
16 Mayıs • 2 Haziran 

ACUNSAL ve ARSUJLUSAL olan bu sergiye ille gidiniz. 36 Millete 
mensup 8.000 kişi eşya ve mallannı teşhir edeceklerdir. 

Ey SATICILAR .. Gelecek yUzbinlerce müşterilerle bu sergide 
temas edebileceksiniz. 

Ey ALICILAR . Bu sergide san'at ve istihsalAtın en son~ 
• raat, keşfiyat ve tekemmuıatı bulabilecekslnis. 

Her ttırlü maltlmat için : Beroııu, Kebrlatan aokak No 41, 
lstanbul Şambr dö Komers Franaeze mUracaat. 

. 
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Kadın yUılerl 

tecrübe tabtaaı 
olmaktan 

kurtulamadı! ..• 

H 1 O krem• er:n bir biri ayır .•. . .,. 

değil. Size en ta ınmış kremi 

KREM PERTEV'i 
getirdim f .•• 


