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Sulh mÜZ esi tehlikeli Davamıza hak verenler 
bir hava içinde başladı! gün geçtikçe artıyor 

---------------------~. ------
İtalyanlar lngiltereyi Tevfik Rüştü Aras dün 

tehdide başladılar: "Süveş Partide notamızın ilk 
sizde ise Tana bizde!,, akislerini anlath 

lngiliz gazetelerine göre, askeri 
zecri tedbirlerden başka çare yok! 
Fransızlar, ltalya ile dostluğu kuvvetlendirmek ve 

zecri tedbirlerden vazgeçmekten bahse başladılar 
C 14 (H 

") _ ftalya namına Milletler Cemiyetinin On Üçler 
enevre, ususı 1 H ı..- Ih . . .. k l 

1: · . • • s· ·· Madariaga ile talya .. a~ su u ıçın muza ere er-
Komıtesı reısı ınyor k · ~ b ı k 1 B Aloı'zi bugün Romadan hare et ettı. Yarın a~am ue u unaca o an aron 
M d 

· ·ı ·· ·· ktir Madariaga bugün Habef murahhası Volde Mar-
a arıaga ı e goruşece · 

Yan ile görüştü. . · 13 l k · · ı 
B ·· ·· ı d •onra Madariaganın vazıyetı er omıtesıne an at -

u goruşme er en .. . ·· k · 
- ·· · et alınması bekleniyor. Vazıyet muza erenın devamı-
aııası ve ona gore vazıy . _ 
._ ·· · ·· k devam edecek aksi takdırde ne yapılacagı kararlaş-••a musaıtse muza ere • 

tmlacaktır. ki d" F ka .. edb" 
1 l\ğlebi ihtimal 18 ler toplantıya davet ~il~e er ır. a t zecrı t ır-
lerin tefdidi hakkında henüz tebellür etmıf hır kanaat yoktur. 

Uzlaşma teşebbüsü suya düşerse ... 
Londra, 14 (A.A.) - Eden yarın öğleden sonra Ccnevreye gidecektir. 
Selahiyettar mahafil, lngiliz dele • 

sasyonunun bilhassa İtalyan • Habeş 
lhtilafı için bir hal çaresi bulmağa uğ
p,aoağmı beyan etmektedir. Aıac:ak. 
uzlaşma teşebbüsünün suya düfmesi 
~akdirinde lngilterenin ha~tı haro~eti
hin ne olacağı hakkında hır "ey soy • 

lenmemektedir. 

ıngilizlere göre askeri ve bahri 
tedbirlerden başka çare yok .. 

Daily Telgraf gazetesi Roma Ha: 
beş latanda ezici galibi yetiler ve hatta 
Negüs ordusunun altından vka!~~m.ıya
cak derecede maölup olacagını umıt c-
•...ı. 
uıyor. 

Romanın besleyebileceği ümitler her 
ne l l Haı..... .. istanın fethi o ursa o sun, ~ . A lı el .ı ·ı zecri tedbirler me.ele-
lt I A d 'ki manevi ve uya- r 0 a.-arı ' • 
~a yanın vrupa a · · tetlcilı etmelıte olclufu habet oerilen 

Şı nüfuzunu arttırmamıştır. aınıF 6 6 L Alb s 
.t ·• k ıu raıurz Gf aıııanı er aro 
ıtalya samimi bir muza ere arzu . . . . . . . 

•· Ce ed · ıalerin yeniden tehır eclılebıleccğı hıç de zanneclılmı· 
goıtermezse nevr e ıT . . . 
., Ek "k A tedbirler ihtilafa hır nihayet vcrmeyecektır . 
.,or. onomı zecrı ___ ,...... G . kal A 

V 1 ba 
uda müessir olamıy~~ır. erı an yegane va • 

.. e petro am rgoe b · ı· ki ıııta askeri ve bahri zecri tedbirlerdir. Fakat u zar~retı te• ım etme e 
buna m·· t t L1jfinde bulunmak ayrı ayrı şeylerdır. 

uracaa e~ *' 1u· l f'k . . be t f tın" l • D ha b.da h tu""rlü askerı un ıyon ar ı rını r ara e ıf o an 
a ı yette er . b · ik" ı 

jevletler hele A vrupanm bugünkü vaziyeti dol~yıaıyle u ~evı. te ın ere 
t-er a . d muarız bulunuyorlar. Mılletler Cemıyetı azasının 
,. zaman an zıya e k h" b" t il" h""'-" · · 
t k 11 k "f ··--Lereti olma sızın ıç ır ng ız u~umetmın as-
• am ve o e tı m~· · ı 

k "' bah i .. tedbı'rler tatbikine karar vermesı tasavvur o unamaz. 
crı veya r zecrı . 

Her halde bugünkü ahval ve r1erait altında böyle bir ihtımal mevzuu bahao-

lamaz. 

ltalyanlara göre: oava ltalya ile lngiltere arasmda 
Roma, 14 (A.A.) - Hava• ajansı bildiriyor: . . 

S
. - hf 11 anlaamazhğın Milletler Cemıyehyle ltalya ara· 
ıyaaı ma e er, 3' v .. 

ıında değil, lngiltere ile itaba ar.aıın~a ol,~ugu mutaleaıındadırl~r. 
·n l M Ed · yeni zecri tedbırlerın mcr ıyete konmasını haklı goı-·uun ar • enın, . . . . 
te k k d. le M. Edenin İtalya aleyhınde yemden ıttıhamlarda 

rme ma •• ıy J ·ı f'. 
:L ı d .. ·· ı kte ve ltalyanın, ngı tere mena nne tamamen vu un ugunu ıoy eme . 
L •· ki b b r bütün tehditlere mukavemet ve kendı men-
TIUrmet etme e era e ' . 
fa ti . . ..d f decegvini ili.ve eylemektedırlcr. a erını mu a aa e 

" lngiltere Avrupayı bir sergüzeşte sürükliiyor ,, 
Yarı reami Giornale d'İtalia diyor ki: . . . . 
Ortada tamamiyle tavazzuh etmit iki nokta vardır: Bırııı Sankıı-

)'oncu cephenin sarıılmıı olduğu ve diğeri de bir İtalyan v~ hatt~ ·~~I
ra • Milletler Cemiyeti ihtilafının değil fakat ltalya - lngılter~ ıhtıla-
f b h Oıdugv udur Eden ltalyayı petrol ambarıoıu ıle ıulh-
ının mevzuu a ı · 

tan birini tercih etmek karıııında bulundurmak istiyor. Fakat bu yol 
Milletler Cemiyeti yolu olmaktan artık çıkıyor. Eden ltalyaya kar,ı 

ne yapacak? Avrupa için ne gibi bir aer,Uze't hazırlıyor? Şimdi herkeı 
bunu soruyor. (Deuamı 11 inci Mıylam&Ma) 

Facia kahramam Hayri 

Nişantaşrnda 
tüyler ürpertici 
bir aşk faciası 

Bir hoca sevdiği 
talebesini yaraladı, 

kendisi d öldü 
Facia kahramanı evli bir 

adamdır, genç kızın 
hayab tehlikede 

Hayrinin ~ Zelara 

Evvelki gece Nitantaıında bir aık fa
ciaıı olmut. bu facia bir genç kızın ağır 

eurette yaralanması, bir gencin de ölümü 
ile neticelenmiıtir . 

T alebefİ_nİ Seven Hoca 
Terzi mektebinin dikiş hocalarından 

Hayri 26 yaıında bir gençtir. Hayrinin 
Zehra adında bir kansı ile Güney isminde 
iki buçuk yaııında da bir luzı vardır. 

(Devamı 11 inci ıayfamızda) 

F eniks Sigorta 
Şirketinin v;;ıziyeti 

.. . 
ŞıRKET ıN OıREKTuRLERı 

TEVKiF EDiLDiLER 

Şehrimizdeki şube vaziyet 
lkhsat Vekaletine bildirdi 

Dünkü nüshamızda Avusturyanın 
en büyük sigorta şirketi olan «F e
niks)> in 70 milyon Türk lirası açık 
verdiğini ve bu yüzden lstanbuldaki 
şubesinin de tatili faaliyet etmesi 
mevzuu bahsolduğunu, yazmıştık . 

( Dffamı l l inci •aylamı.Ja) 

r-----------------------------------..... 
S. Rusya : Gazeteler «Boiazla Yunanistan: Gazeteler bize hak vs-

rın en emin k · · 
Türkiyederi.n diyorlar. 

lngiltere : Bizi haklı bulan gaz 

melde beraber 
adalarının tahlıdminil 
iıtiyorlar. 

' teler Boiazlar hak Almanya 
kmdaki garantinin tat 

; Gazeteler 

doğru bulmakta, 
bile edilemiyecek bal 
geldiğini anlatıyor 
lar. 

Bulgaristan: Bulgarlar Boiazlan Fransa 
tahkim etmemize iti 

«Türk aiyueti, baki 
ki emniyet aiyueti 
dir.» demektedirler. 

: F ranıızlar hareketi 

raz etmiyecelderini, 
fakat Adalar denizin • 
de mahreç isteyecek -
lerini bildiriyorlar • 

Ankara, 14 (A. 
A.) - C. H. Partisi 
Kamutay grubu bu
gün öğleden sonra 
Dr. Cemal Tunca -
nın başkanhğmda 
toplandı. 

Dıtif1eri Bek 1 

Dr. Tevfik Rüştü 
Aras Boğalar hak
kında devletlere ve
rilen nota üzerine 
arsıulusal matbua -
tın intibaları etra -
fında partiye malu
mat verdi. 
Notamız ltalyaya 

verildi 

mizin dürüstlüğün 
den bahsederek Ata 

~ürkün eserini tekmil 
lecliğini IÖylüyorlar. 

Roma, 14 (A. Çanakkale boiazından bir l'Örünüı: Çanakkale telıri 

A.) - Havas ajansı bildiriyor: Res· ltalya hükumetinin bu notayı bü .. 
mi bir tebliğin haber verdiğine göre yük bir dikkatle tetkik etmekte oldu· 
Türkiye ijşgüderi Boğazlar statüsü - ğunu söyleyen resmi mahafil, hük6 -
nün tadilini isteyen Türk notasını dün metin aksülamelleri hakkında izahat 
Suvişe tevdi etmiştir. (Devamı 11 inci •aylamucla) 

13ün Uğursuzluğu 
Bir Rum kadını mahkemeden nüfus kağıdındaki 

çifte 13 rakamımn değiştirilmesini istedi 

1313 senesi 13 un tarihi 

1323 yapıldı 
F oti isminde bir rum kadını 

mahkemeye müracaat ederek doğun· 
tarihinin 1313 olduğunu ve yanya-

na gelen bu iki 1 :J rakamının fela

ketine sebep olduğunu bildirmittir. 

Kadın bugün :m yaşındadır. Bu 
:m sene zarfında başına gelmedik 
şey kalmamıştır. Kendisi bütün 
bunları çifte ] 3 rakamının uğursuz
luğundan bilmektedir. Nitekim mah-

kemeden de nüfus tezkeresinin te
vellüt hanesindeki 1313 rakamının 

değiştirilmesini istemiştir. 

Mahkeme meseleyi tetkik etmiş 

kadını dinlemiş, neticede F otinin 

doğum tarihi 1323 olarak değiştiril· 

miştir. F oti bu karardan fevkalade 

memnundur. 

1 3 rakamı but ün Hiriıtiyanlık ale
mince meş'um addedilmektedir. Bir 
çok otellerde 1 3 numaralı oda, bir 
çok vapurlarda 1 3 numaralı kamara 

yoktur. 
Bu rakamın uğursuz addedilme· 

sine iki sebep gösterilmektedir: 
Evvela HnvariyyCın'un 12 tane 

olması, lsanın bunlarla 1 3 etmesi ve 
böyle bir 1 3 !er içtimaında tutularak 
çarmıha gerılmesi. 

Saniyen bir lskandinav efsanesine 
göre 13 üncü iliı.h Ladi'nin fenalık 

ilahı olarak gelmesi. 
Avrupada bu batıl itikat ile mü· 

cadele cemiyetleri kurulmuıtur. Re
simde bunlardan 1 3 azalı bir cemiye· 
ti toplantı halinde görüyorsunuz. 



2 Sayfa 

Gazete 
Cemiyetin 
Aynasıdır 

r •• un 

-
D ün gazeteleri okurken adliye vak

alannı kaydeden sütunda §U haber
leri okudum: 

11Kumkapıdaki fınn önünden bir ek
mek çalarak yakalanan hamal Alinin du
ruşmasına dün ikinci ceza mahkeme inde 
bakıldı. «Ben çalmadım ve görmedimıı 
demesine rağmen mahkeme Alinin tevki
fine katar vermiştir. 

* «Unkapanında Lutfünün dükkanından 
iki bavul çalmaktan suçlu sabıkalı Ömerin 
muhakemesine Sultanahmet sulh ceza 
mahkemesinde başlanmıştır. Suçlu suçunu 
ıöyle anlatmıştır: 

- Dört scnedenberi askerlik yapıyor· 
dum. Yirmi gün evvel askerden geldim. 
Bir çok yerlerde it aradım, bulamadım. 

Açlıktan gözlerim karardı. Hırsızlık yap
tığımı bile bile, fakat vicdanım istemeye
rek bu bavullan çaldım.» 

SON POSTA 

Resimli Makale 

Genç kıı.lara niçin evlendiklerini sorunuz. Dörtte iıçunden 
para için evlendikleri cevabını alacaksmı:z. Kızlar paralı, zengin 
bir genç buldular mı, artık iradelerini kaybediyorlar. Para ile 
lükse, rahata, tuvalete kavuıacaklarını umuyorlar. Paranın ber 
mütkülü halledeceğini zannediyorlar. 

Halbuki bir erkekte aranacak meziyetler arasında para biç 
bir kıyme~i haiz değildir, para bir gün varsa öbür sün yoktur-

a Para için evlenenler a 

i:.ski zengin evlatlarına bir bakınlZ, çoğu bugün sürünecek va

ziyettedirler. Paraya güven olmaz. Halbuki tahsili, karakteri, 

istikbali olan bir ıenç, paralı bir ıençten bin defa daha 

iyi koca olabilir. Para ile evlenilmez, erkekle evleni

lir. Erkek bayat arkadapchr, ve evlenirken bu bayat arkadatı 

seçilir. Para erkeği bozabilir, fakat yülueltemez. 

(sOz ARASINDA ) 

Niaan ıs 

Söziin Kı a ı 

Güvercin le re 
"' Ahide 

... _____ E. Ekrem·TaJu 

F ransızlar, umumi harpte, ordunu( 

muhabere hizmetinde iş görüık,I 
mahvolan 20000 güvercin namına biJI 
anıt dikmişler. 

Bu kadirşinashk insanların yüzld. 
rini ağartacak mahiyettedir. Zira öt~ 
denberi, bizler, canla başla uğurumu_, 
da feda olan bizden gayri mahJUka" 
karşı nankör davranırız. 

Çocukluğumda, bilmem hangi bİ 
Fransızca ksraat kitabında bir Araj 
serdarının hikayesini okumuştum. :B4 
serdar. evladı gibi sevdiği atmın çölck 
birdenbire, ölmesiyle duyduğu sonstd 

teessüre dayanamayıp, yanıbaşın~ 
can vermek suretile sevgisini ve bat 
hhğını isbat etmişti. 

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

Bir müddettir g:zetclerden biri işsizler Almanlarla Beşeriyetin 

Ağzına tat 
Veren millet 

Bu masal benim çocuk ruhumoıf 
üzerinde çok derin bir tesir bıraktı \lf 
o gün bugündür, bazı hayvanlara kat' 
şı muhabbet ve hatta - neden gizleyflll 
yiın} - hürmet beslerim. ve işten çıkanlanlar arasında bir anket 

yapıyor. Bu anket deşilmcmi bir yaraya 1 
parmak basmış olacak ki, her tarafta de· 

Frasızları naşıl 

Dost yapmalı? 
rin akisler yaptı. Bir arızadan dolayı bir Fransız muharrirlerinden biri Fransız ve 
doktora giden bir hastayı tasavvur ediniz. Alman milletleri arasındaki düşmanlığı 
Doktor hastanın yarasını muayene eder· tetkik ederken diyor ki: 
ken yaranın deşildiğini ve kanser çıktığını -cc Harplar oldu biribirimize kin 
düşiinünüz. Bu anket insanda hu tesiri u- bağladık. Devletleri idare eden adamla
yandınyor. Anketçi yaraya dokunur do- nn biribirleriylc uyuşmasını beklemek 
kunmaz vücudun her tarafından ağrı ve yanlış olur, zira, onlar mevkilerini, bu düş-
aızılar duyulmağa başladı. manlığı istismar ederek temin ediyorlar. 

* Milletleti biribirine sevdirmek için, biitün 
Dün matbaamıza bir kadın geldi. Bize Almanları Fransaya ve bütün Fransızları 

acıklı hikaycaini anlattı: 
Bu kadın vilayetlerden birinde evlenİ· 

yor, bir çocuğu oluyor. Sonra kocası ile 
birlikte lstanbula geliyorlar. Otelin önün
de bunlan genç bir kadın karşılıyor. Erkek 
hu genç kadınla otomobile atlıyor ve sa
YUfUyor. O gün bugün erkekten haber yok. 
Kadın parasız bir halde sokak ortasında 

lı:abyor. Hayatını kazanmak mecburiyetin· 
de kalıyor. Şuraya buraya hat vuruyor. 
Hiç bir yerde it bulamıyor. 

Aç ve perişan bir halde matbaamıza 
iltica ediyor. 

* Gazete Cemiyetin aynasıdır, derler. 
Bu aynaya bakınca cemiyeti görürüz. 

Biz bu aynaya baktığımız zaman yu

ltarıdaki manzaraları görüyoruz. Ayna mı 
bozuk, biz mi yanlıt görüyoruz? 

-----··--·--····----···· ........ --
Akllh namzet 

F ransada geçen seçimlerden birin
de muhakkak meb'us olmağı kuran, 

fakat haddi zatında mcb'usluğa da 
p.._ liyakati olmıyan bir adam, dairei 
intihabiyesindeki büyüklere bir ziyafet 
vermiş, ziyafetin sonunda: 

- Baylar demip,, ben namzetliği -
mi koydum amma, şimdi kaybedece -
ğimi anladım. Çekilmeyi bir namus 

meselesi addettiğim için çekilmiyece-
-· gım, 

Sofrada yemek yiyenler: 
)ur, kazanırsın» filan diye 
almak istemişler. 

O: 

<<Nasıl o
gönlünü 

iddia ederim ki kaybedeceğim, 
diye cevap vermi,, kazanırsam size 

5000 frank vereceğim. Kaybedersem 
siz bana 100 frank verir misiniz} 

Tabii sarho, kafalarla iddiaya gi
rişmişler, eşraf bir taraftan 100 fran
gı kaybetmemek ve diğer taraftan da 
5000 frangı kazanmak için ellerinden 
geleni yapıp namzedi kazandırmışlar. 

• * * 
Normandlnin Yiyecek Serftr•ta 

da Almanyaya seyahat ettirmeğc mecbur 
etmeli, biribirlerini tanıyan milletler sonra 
kolayca anlaşırlar. l> 

• • • 
Doktor tahtın Kanun•everllll 

Her ay Avrupadaki ihracat bankaları 

müdürleri lsviç.;ede tophmırlar, veı mali 
meseleleri a.lah etmek için çareler ararlar. 
Her ay içlerinden bir tanesi diğerlerini da
vet eder. Bu ay 11ra doktor Şahta gelmiş, 
doktor Ş.ht toplantıyı lsviçrede tertip ~
dcceğine, Ren .ahillerinden birinde bulu
nan kendi çiftliğinde yapmış. Fransız ban
kası direktörü, bu iıe alınmıı ve memnu
niyetsizliğini beyan etmiş ve bunun üze -
rine doktor Şabt: 

- Ne yapayım, demiş. Bir kanun yap
tık. Bu kanun mucibince memleketten dı
§anya on marktan fazla çıkaramıyoruz, siz
leri de on marka izaz ederniyeceğime göre 
kendi çiftliğime davet ettim. 

• • • 
uaır d•h• ~·par- bir daha 

81dUrUrDm 1 ,, 

Penııylanya' da ıöyle bir hadise ecre-
yan etmiı: 

Dört yaşındaki bir çocuk, annesi ken
disinin kibritle oynamasını mencdincc, 
koşup derhal babasının tabancasını almış 
ve annesini öldürmüş. Tabii karakola gö
türülmüş, bunü neye yaptın diye kendisine 
sorulunca: 

- O kadın beni oynamaktan bir daha 
menetse bir daha vururum. diye cevap 
vermİf~ .. 

* • • 
lnglllz lmlA•ı dOz•ltllecek 
Malumdur ki lngilizce başka türlü o

kunur ve başka türlü yazılır. Buna bir çare 
bulmak için, gazetecilerden, muharrirler-

den mürekkep bir hey' et teşekkül etmiş~ 

tir. 

Yazının zor ve kaidesiz olduğunda bü
tün dünya müttefikken, bazı ihtiyarlar \u 
harekete kartı İayan etmitler, «İngiltere 

muhafazakardır. Eski adetlerini terkede
meZl) demişlerdir. 

Aradaki Fark 
Babıali caddesinde bir kitapçı Ara

kcl Efendi vardı. Zarif adamdı. O dev
tin fikir adamları, ricali, kibarı, onun 
dükkanına giderler, çay içerek sohbet 
ederlerdi. Arak.elin en ı;ık müdavimle
rinden biri de üstadımız Ahmet Rasim 
merhumdu. Arakel ona Fransızca ve 
Türkçe en nadide kitapları tedarik e
der, gizlice verirdi. 

Gizlice diyoruz.. çünkü o devixde 
her kitap satın alınamaz, okunamazdı. 
Hele Fransızca okumak affedilmez bir 
suç sayılırdı. 

Bir gün, Ahmet Rasim yine Ara
kelin dükkanına uiramı§tı. Orada, 
hem züppe ve cahil, hem de üstelik u
kala bir adama rastgeldi. Bu adam e
linde tuttu~u iki kitabı mukayese ve 
pazarlık ediyordu. Bu kitaplardan biri
el yazması bir nefi divanı, öteki saç
ma bir eserdi. Kitapçı ilkine iki meci
diye, ötekine ise on beş kuruş istiyor, 
müşteri iae her ikisinin de bu fiata ve
rilmesi için ısrarda bulunuyordu. Ah
met Rasimi görünce, bu adam ona 
döndü ve aordu: 

-Beyefendi 1 Siz aöyleyin Allahaş
kına 1. Şu iki kitabın arasında ne fark 
var? 

Rasim, katlaı:ını çatıp, ka'f11111nda
kini ölçtükten sonra aoiukkanlılıkla: 

- Yirmi beş kurut r Dedi. 

------------------------~· 
llULJIACA 

j J 4 ~ e 1 e 9 10 ,, 

11 L 

Soldan sağa: 

1 - Bir sebze, papaz. 2 - Aralamak
tan emri hazır, san'atkarane. 3 - Her 
inııanda olan tapınma adeti, birinci har
finden sonra bir E ilavesiyle bütün olur, 
renk. 4 - Fazla kalabalık, uzağı göste· 
rir. 5 - Bir meyva, bir erkek ismi, ağa
cın çürümüt parçası. 6 - Bir S ilavesiyle 

cıllk şeker fabrikası, 1602 tarihinde 
Silezyada tesis edilmit ve pancardan te· 
lr.er istihsaline başlanmııtır.» 

Bunu bir Fransız gazetesi yazıyor ve 
Fransanm dünyaya yaptığı hizmetten bah
sederken: 

Be§criyctin ağzına tad veren miUet 
biziz r diye iftihar ediyor. 

• • • 
Eden'ln cevabı 

Eden Cencvreye giderken şimendifer· 
de gazetecilerin hücumuna uğramıf. Kendi
sine, Cemiyeti Akvamda ne ,ek.ilde müta
lea yürüteceğini sormuşlar. Cevap vermek 
i•tcmemiş ve nihayet ısrarlar karşı•ın'da: 

- Biz ilerde ne .öyliyeceğimizi bilıne
yiz, yalnız neler söylememiz liizımgeldiği
ni biliriz! demiftir. 

• • • 
Da11~a11111 b BUrUk Tebloa• 
Dünyanın en büyük tablosu, bir Japon 

ressamının yaptığı Golgothe fa)ıeaeridir. 

Bu tabloda 5000 muhtelif çehre vardır. Bo
yu 195 ve eni de 44 metredir. Tablo rca
sama 225,000 dolara malolmUftur. Ve 32 
senede nihayete ennittir. Şimdi Şilta1ıo o
perasında halka tqbir edilmektedir. 

Hahq reisi olur, rabıt edab. 7 - Annm 
yaptığı, Sovyetlerin umum katibi. 8 -
Beyaz, mektepler. 9 - Nota, uyanduma. 
üçüncü phı.s. 1 O - Battallqtırma, rabıt 

edatı. 1 1 - Usul nota, yemek. 

1 - Bayan, denizde y ... r. 2 - Pürüz, 
Y cmende bir şehir. 3 - Şişelere yapıftı
rılan kağıt, bir Z ilavesiyle çabuk olur. 
4 - Kırmızı, yüzler. 5 - Kahredici, ek
lemekten emri hazır. 6 - Asker kayıfı. 
7 - Beylik, hürmet. 8 - Bayağı, tabaka, 
rabıt edatı. 9 - Ne maniauıa kullanılır, 
hıriştiyanlarm din adJ. 1 O - Yedirme, 
sicim, «sız» manUına aelir. 11 - Pirinç
ten yapılır. 

Dünkü Bulmacanm Halli: 

Onun içindir ki Fransızların bu kıılt 
dirşinaslığı beni mütehassis etti. Yaf.t 
nız, bu minnettarlığm neden yaln.

güvercinlere hasrolunduğunu anlıya"' 
madım. Süvari hücumlarının muvafe 
fakiyetini yüzde eUi nisbetinde olsul\ 
temin eden atlar, hali harpteki bir ot" 

dunun ağırlığını cephelere taşımak hıfl 
susunda feragat gösteren katırlar, gÜ" 

vercinlerden daha mı az hizmet etmİf"' 
)erdir? Bunlara gösterilen kadirşinar 

lık, onlardan diriğ edilsin) 

Anlaşılıyor ki, güvercinlere böy~ 
bir imtiyaz temin eden meziyet, burı• 
ların zarif sevimli ve nihayet kuş ol

malanndan başka bir teY değildir. 
Sempati ve antipati meselesi insan

Jann minnet duygularına bile hakim 

oluyor! 

I"""'' 
~ ~~~t.c. 

-···-·····-·-····-· .. -·······-------······ .... ·-Bili g o r Musunuz? 
1 - Fransa parlamentosunda 

meb'us vardır? 
2 - Hangi memleketin hlkimi en faırt 

la taltif edilir? 
Dünkü Suallerin Cevapları 

1 - Markuise adalan on bir tanedir. Ea 
büyüğünün ve diğerlerine merkez hizme" 
ııörenin adı Nouka Hiva' dn. Anı otu~ 
tulü 40 kilometredir. Hükumetinin nüfutd 
l500' dür. Bu adalar 1658 yılından beri 
Fnmaanın malıdır. 

2 - Fransa au bakımından dört sathi 
maile aynlır, birinciai şimal, ikincisi Mantıı 
üçüncüsü Okyanus, dördüncüsü Akdeniıl 
aathı mailleridir. 

Evlat hır .. -. baba poH• -
Cenubi Afrikada Villier isminde 

bir delikanlı üç ki.iyi öldürerek dağa 
bçmıf. Polisler caniyi bir kaç ay ara-' 
dıkları halde bulamamıtlar. Villier 

gizlenecek yerleri biliyormuf. Nihayet 
Soldan sağa: bir gün, yaflıca bir adam polis müdü-
1 - Tereddüt. 2 - Kene, çatı. 3 k k 

- rünün yanma çı ara sormuş: 
Akın, re, taş. 4 - Mit, hazan. 5 - Ar, 

- Villieri neye yakalayamıyorsu • uzar. 6 - Dam, kim, tu. 7 - Na, adam, 
ah. 8 - Aiu. S.ba. 9 - Zihin, katar. nuz) 
1 O _ Dayı, atkı. 11 _ Erat, taap. - Dağlık araziyi ıyı bilmiyoruz. 

Yukarıdan Bfaiı7a: O da, kaçıyor. 
ı - Kama, nazik. ı _ T ekirdaiı. Adam biraz d~ünmüş; ben o dağ• 

3 - Eniş, uhde. 4 - Ren, ama, §iar. 5 - ları ondan iyi bilirim. Buyurun bera "' 
Dünya. 6 - Darbuka. it. 7 - Eazim. ber arayalım 1 demİf ve sonra gözleri 
8 - Üç, zam, saat. 9 - Tatar, atta. 1 O - y&fllrarak ilave et mi' t 
Tan, tabaka. 1 1 - Kıı, muharip. _ Ben Villierinin babasıyım. Aile• 

min namusunu mahvetti ... 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Fransızların Normandi vapuru Nevyork 
ile Ha" r arasında tam 16 sefer yapmıştır. 
Bu 1 6 sefer esna:anda vapurun içinde yi· 
yecek ve içecek olarak yalnız neler aarfe
dilmiş : 

59 hin tavuk, 2500 sandık meyva, 
200,000 kilo 1t. 700,000 yumurta, 55,000 
kilo balık, 85,000 kilo un, 26,000 kilo te· 
reyağı, 2 1 5 bin kilo patates. 

Mahalle bekçileri her ay kapı kapı dolqıp aylık toplarlar. 
Bu para muayyen deiildir. Ev sahibinin servetine, içtimai 
mevküne, ıönlünün iatedjpıe ıöre değişir. 

Bu paranın tahsili kanuni midir? Bir bekçi yurddaılardan 
böyle bir verai tarhına salihiyettar mıdır? Kanunen tayin e
dilmeyen bir paranın tahsili mümkün müdür? 

malına Nciz konduğunu haber veriyorlar. Bu llClam bekçiye 
her ay on bet kurut verİrmİf. Şubat aybiım vermeınİf. 25 

martt. haciz memurları ıelerek bu adamdan ıubat ve mart 

aylığı olarak iki ayhk para İatemitler, akai takdirde mabnı 

haczedeceklerini bildirmifler. 

Polisler ihtiyarla beraber dağa çık " 
mışlar ve ihtiyar, oğlunu eliyle koy • 

muş gibi bulmuştur. Delikanlı bab~ • 
smı karşısında görünce derhal teshlfl 

olmuftur. 
* • • 

Perl• veramlllere bir aened• 
kaç para verdi? 

1933 - 36 senesinde Paris Verer11 
Mücadele Cemiyetine pul vasıtasiyle 
1,633,000 frank vermiştir. Şoförlet 
bahşişlerini Verem Mücadele Cemiye
tine terkettikleri için kendilerine bah• 
şiş veren müşterilere bir pu1 uzatmak" 

tadırlar • 

İçkilr-re gelince, 1 ,600.000 litre bira, 
130,000 si!le şarap, 25,000 şişe şampanya, 
~ono c:i e likör, 38,0000 şiııe maden suyu 
ıaufolunmıııttur. 

Bu arada g ne gemide, 15,000 sigar , ve 
25 00 ı.igara paketi, dumana ın1ulap 
tmi tir. 

Bu suallerin bile cevabını vermek pçken, Adapazarında 
Orta mahallesinde, Sebzeciler ıokaiında halk, kömür yeri 
müsteciri Ali Gündoğanın bekçi parasını vennekte geciktiği için 

Bekçi parası İçin bir adamın malma a..ciz konulabilcceiine 

biz inanmıyoruz, fakat bize bildirilen h. wılı' a doiruy .. , ha
ciz konınuı demektir. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 



15 Niaan 

-
Erk3nıharbiyeler arasında 
konuşmalar bugün başlıyor 

Laval, Almanya ile müzakereye girişmeyi reddetmenin 
batalı olduğunu söylüyor. İngiliz gazeteleri de Fransanın 

İngiltereyi müşkül mevkie soktuğunu yazıyorlar 

Sırt hama.llığı 
Kaldırılacak 

Snf ı J 

E 
...... = '""' 

Boğazların Tahkimine Niçin 
Lüzum Görüyoruz? 

U mumi siyasal vaziyetin aldığı şekil 

ı ı 1 • B k üzerine Türk hükumeti, kendmle 
ç ş erı a anhgı" sırt , h b L h d . . . · era er ozan mua e esını ımza etmıı o· 

hamallığının kaldınlmasını, lan devletlere müracaat ederek bu muahe· 
h • J d .. "it" •• denin, bir maddesinin tadilini istemi~ir. 

Şe lr er e guru un un Bu madde, Boğazların askerlikten tecridini 

önüne geçilmesini istedi şart koıtan ahkamı havi maddedir. 
Bizimle beraber Lozan muahedesini İm· 

Ankara, 14 (Huıuıi) - lçifleri za eden devletler: lngiltere, Japonya, Fran• 
Babnlıjı ıırt hamallığının men'i yo • sa ve İtalya idi. Bu devletler, ayni zatnan• 

lunda tedbirler *nmuını belediyele- da ve icap ettiği vakit Boğazlar bir teca-

bild• ;_.• B • I ba vüze uğrarsa, yardımımıza koornayı da ka-re ınn.,..ır. unun yerme e ara • . . 
londra, 14 (Huıuai) - İngiltere, lngiliz hükiımeti Almanya ile Mil • Hitlerin ileri ıürdüöii tekliflerin te- ıı, kamyonet gibi vasıtalardan iıtifade bulMetmlışklert~ı. ..h. b' t kası 

1 
em 

• • tu" 1 üzak f •- . . cm e e ın mu ım ır mın a n • 
Fransa, Belçika erkinı harbiyeleri a- let Cemıyetı vuı ıy e m ere • errüabna Iİrifecek deiilim, bu hükU- edilmeaı tavıiye edilmektedir. niyet tedbirlerinden mahrum eden, Trak-

l'&aında konutmalar yann baflıyor. 1- l~rde bulunmaktan aalmımahchr. ~ - meti alikadar eden bir ittir. Fakat mü- Sırt hamallarına tedricen bafka İf· ya ile Anadolu gibi iki memleket parça· 
talyanın da garanti veren devlet ııfa- gıltere <~~evreye v~ prtıyle zakeratı ıistematik bir tekilde reddet- ler bulunacaktır. Bunların memleket- s:ı ın ikiye b3lünmesi gibi bir vaziyet do· 
tiyle bu konutmalara iftiraki beklen- her yol. ıyıdu.» .. ~yeaınden vaz- mek bence bir hatadu. lerine dönmelerinde de fayda gö ..il - ğuran, burada, ne asker, ne top, ne de tü-

Dlif, fakat İtalyanın zecri tedbirler yü- geçmedikçe bugünkü çıkmazdan kur- Bilbaua, Franaa ile Almanya ara- mektedir. f k bulundurmamamızı amir bulunan böy-

2'inden bu konutmalara iftirak etme- tulamat. . . .. .. ıında mevcut bütün meseleleri halle Şehirlerde gürültü lt! b.ir muahedeyi kabul ~tmekliğimizi~ ee-
Jeceği kat'iyetle antqılmıttu. Eden Hıtlerle mı goruşecek) çahtmalıdır. Bundan bqka, ~rlerdeki gürül- bebı, sulha teıne olan dunyayı, bu nıme~• 

Fr ki ıharbi reiı muavi - Londra, 14 (A.A.) - Havas ajan- Zecri tec:l>irler kaldırılı Habefistan- tülerin de bili devam ettiği görüldü - bir an evvel kavuıturmak a~s~, b~ m .. u-
• anıız er D ye haber reliğin .. B •t yk da A • P ~.. d b dair li . naıebetle de barııa olan samımı bagltlıgı-

bl general Şuveyıgut Londraya hare • 11~~ • Almave eilgore, üzak• n an . ~ıl ve terefli bir ıulh nihayet akt- bagun ..ı~b. una tatb~k triedi~l en?'. da- mızı isbat etmekti. Yoksa. memleketin bir 
liet e•--•·tir· bü&Umeü nya e m ereta ecHdikten amıra Avrupanın akibetini ıao ır ıurette ta ı meaı 11te- .. . d .11• hAk' . tt f 
~ • • Dardan dev . . . parçası uzerın e, mı ı a ımıye en era • 

lngiltere diğer taraftan Alman ve diplo~ yo ama karar ~büyük bir emniyetle derpİf ede· nilmektedir. Şo!~rleı:m •ık .. ıık kome gat demek olan böyle bir imza. hiç bir akla 
Franıız ıulh plinlannı uzlattırmak vermıftır. . . .. .. hılir ve ıulhu hazırlayabiliriz. >> çalma~ın, m~tteri!ere. aoz. ~ - başındaki kimsenin hiç bir vesikanın albna 
için tetebl>üılerde bulunmaktadır· Bu sebeple f:denın . Hitle~le sorut- I al larm onune geçilmesı, Şirketi Hayn - koyabileceği bir ıey değildi. 

I .
1 

.. k .. 
1 

kide mek üzere Derime gıtmesı pek az t ya • Fransa ye, Akay, Haliç vapurlannm aabahlan O gün, bugün, aradan on üç acne geç • 
ı Lo ngı tere muş u) mevGaz t ler muhtemel bulunmuttur. Paria, 14 (A.A.) _ Haber alındı- lüzumauz yere düdük çalmalarmm miı bulunuyor. Bir zamanlar, dünyanın en 

n.._ 14 (AA. - e e ' k" d · · 'b" ·· ·· A 1-d · ._, 
r '"., • • • Franaanın Laval uzlaşma tavsiye ediyor ğına göre, Çenuti, Sarraut'yu ziyareti men'edilmeai aynca tavsiye edilmek - sa ın cnızı R' 1 gorunen .. enız, çoıı;. 
~Tiupa vazıyeti hakkında • CI d Ferrand, 14 (AA) da k dia" d F h""kU tedir tehlikeli bir mıntaka olmuıtur. Bu arada. 
ittihaz etmİf olduiu battı hareketin ermon . de Cl · · - ean~?' en ın en, ranaa u • • - muhtemel mütecavizlere karıı Boğazlann 
•--·• . ··.ı.::ı b" _J_!.J_ bırak- Laval «Le Moniteur ennantn ad- metinm Cenevrede nasıl bir hatb ha • A •k . t" . t k ff .. I d d 1 1 ıuıgutereyı mUfAua lr meTIUUC • be b 1 __ 1_ aki .. • 0 merı a emnıye ln& e e U e en ev et er arasın• 
biuu azmakta ve maamafib Edenin lı mahalli 1_azeteye fU yanatta U un- reaet t P edecegını IOl'IDUftur• da da, neticeten harbe kadar dayanabUe-

Cen V:- affak oJduiunu kay • muttur: Fransız başbakanının nutku A k cek ihtilaflar çıkmııtır. Bunlardan Japon· 
llem:ekteclirlmuv «Pariale Berlin arasında bir anlat • Paria, 14 (A.A.) - Batf>akan Sar- VrUpaya arŞI ya, Cemiyeti Akvamdan çekilmiıtir. ltal-
. Obaerv er~esinde Ganin fÖyle ma husul balmadıkça Avrupada ıulh raut yarın radyoda bir nutuk irat ede- yanın vaziyeti ise malumdur. Bu tartlar al-

.. er • fden temin edilmemit demektir. cektir. Panameriken konferan- tında, Boğazlann emniyet mukavelcaini İm· 
..-zıyor: d J •• .. "J k? zalamıı olanlardan ikisinin ortadan çekil· 

- ı·talyada hoşnutsuzluk İngiltere sın a ne er goruşu ece ~:.::;~:~:ir.biu::8!':;:D fi~:.n ~=~ 
Al V 8fİDglon, l 4 (A. A.) - Birle- hedeleri bir taraflı olarak yırtmamıya ve 

mangaya para tik Amerika Panamerikea konfe- beynelmilel teamüllere riayetkar bulunmaya 

gı.ttikçe arhyormuş 'k d. ranaı ihzari komitesine bir proje azmetmiı olduğumuz içindir ki, alakadar 
1. ~ TQZ e ıgor tevdi edeceklerdir. Bu projenin devletlere birer nota vererek bu muahede 

• • .. J Londra, 14 (A.A.) _ Müteaddit bqlıca dört noktası f1Ullardır: ahkamının Boğazlara müteallik olan faalı· 
Deyli Herald muhabınne gore talyacla halk harp tekziplen njmen, l>eyli Telpafm 1 - Amerika camariyetlerf mn kaldınlmasını. bunun için müzakerede 

1 k • t f k • f .X.: • f d L.-:a.._ hulunmıya imade olduiumuzu uzun boyla sonunda meme etin amamen a ır eşeceJSaDI ana I mali muharriri ... ~ hüldUnetinin arumda umumi bir ,amrtik mi- bir cababı mucibe ile bildirdik. Bu tartlar al 
• • L-IL --&!--~- ---•-•- Almanyaya 10 ili 20 milyon lngilD: tarekesi. d "kA 1 h Londra, 14 (A.A.) _ Deyli He • y.etle bitain, umaa: ~- llllllllHllle • lirası ikraz etmek tuanrurunda bu _ tın a ve aıı ar o an üsnü niyetimizin kar-

• • R ubab. · ik tın tamamen fakirlqeceguu ve en .... lund .., .. 
1 
__ ....a..&eclir B 1 __ ..ı• 2 - Har hangi Amerikalı mii· tısında, alakadar devletlerin metalibimizi 

hld gazetesının oma m ırı en, ... . • ltal ihracatının hi ugunu lıOY ~ • u an:uı- tecavize k•rm ekonomı·k z-rl kabul ve hakkımızı yerden göğe kadar 
.. __ .1_.J:I M ltah gı yırım sene yan ç 1 · A lcaBn .......... da" - 7 • ... "' ahiren Roma.dan ıaıucuı en a ~· . ~· • __ , ___ ......._ ...... _ enn, :vnıpanın __ n .. __ ır tedbı.rler. teslim etmemelerine imkan ıöremiyonız. 

• • • meaa11e9ıne meceıuu a111ıu11uu11uu-. >> lan' Ü .. _ ı..ı... -1 lina dahil bul d B laailiz tebaasından Giovannı Giglio • • fi atlarm u- ~ .. m I~ P un U· u kanaat iledir ki verecekleri cevabı em-
~-'--'ede 1 al Giglio, bundan IOIU'a, 1 su aoylemyor 3 - Amerika sulbunu temin niyetle bekliyoruz. _ Seliın Rqıp 

bu gazetede yazdığı bir 11111JUU t • mumiyetle utmuı neticesinde hasıl • edecek daimi bir sistem ibduı. 
1a halkında gittikçe artan bir muhale- olan hofnutauzlujun pek hiuedilir Sudan - Habeş 4 - Avrupaya karp bitaraf 
fet bqladığuıa dair iffB&lt& bulunmak- derecede old~ğunu ve ~I ~~ ted- Hududunda bir durum almak üzere miişterek 
tad B --L--=- diyor ki: biri tehdidinm ltalyada hakikı bir bez- bir Panameriken hareket vilcuda 

ır. u mU111UTu ... •• 1 ekted. 
ccHarp ister zaferle, ister mağlubi • ginlik uyandıracaguıı aoy em ır. lngilizler hududa 5000 getirilmesi. 

Yunanistanda yeni j Türkiyede 23.380 
bir buhran mı ? sporcu var! 

kişilik kuvvet gönderdiler Hull bilhassa gümrük resim-
Berlin, 14 (Hususi) - Habeş - Su- ferinin arttınlmasını meneden 

dan hududu üzerinde olup yansı Habeıe, beş senelik bir tarife mütarekesi 
yarısı Sudana aid olan Gallabot ıchrinde- yapılmasını İstemektedir. 

İtalyanlar Maltadan 
kömür alıyorlar 

La Valette, (Maltada) 14 (A.A. )
Havas ajanıı bildiriyor: 

Zecri tedbirlere rağmen İtalyan ge
mileri muntazaman buraya gelip kö • 
mür alıyorlar. 

ki İngiliz kuvvetine 5000 kişilik askeri bir 

Metaksas kabinesinin Kongrede okuna1!, raporda kuvvet göndcsrilmiıtir. Sudanın merkezi Rumen parlamentosu icra vekilleri heyeti 

d 
. •tı• t reyı· saha yoksullugundan olan Hartumda da askeri tedbirler alın- Ankara, 14 ( Hususi ) - icra 

a emı ı ma d.I k d. mıı ve hazırlıklar yapılmııtır. Bükreş, 14 ( A. A.) - Reami vekilleri heyeti bugün Bqbakan 
I htemel şikayet e ı me te ır 22 Tayyare Adisababa Ozerincle gazete parlamento devresini ka- ismet 1n6nnnnıı reisliği alhnda 

Af a r_:ıa(~ ili:~ General Me- Anbra, 14 (Huauai) - Spor Roma, 14 (A.A.) - Mareşal Badoı:c- payan kararname y nqrebnİftir. toplanmıthr. 
~na, 4. ~~· eai bazı ıi- kongresinde okunan rapora göre bu- lio 184 numaralı resmi teblığindc töylc di- ======='-· -===== =================-

ın kabıneyı t etm • • ..n Türkiyede 232 müseccel ıpor yor: Haliç vapurlan Adalara itliyecek (11a:setelerclen) 
YAii ~rtileri memnun ~emıf=~ . ~übü Te 23380 ıporcu vardu. Şimal cephesinin her tarafında ileri ha-
.. Y enı bafhakan gazetecileri~ g Raporda Cümhuriyet Halk Parti • reketi devam etmektedir. 

turken tenkitlere cevap vermıt: <CE- • • maddA manvei -....L-1-- 22 tayyare dün uzun müddet Adisa-
,... L--L-- • ____ ı. ıınm ı ve ,._........,.. b b .. . d l 
ıer ı>arlimento bir DWU•.. Ç~ •• ka ded.lmekted" a :ı uzerın e uçmuı ar ve bir takım be-
İlltiy0f1'a kabineye ademi itimat reyı tükranla Y. 1 u.haır. ~ull ... yannameler atmı,lardır. 
Verebilir de • t" Raporda, bilbelM Y ugu Buna rağmen, halk paniği müthiş ol-

M .n IDlf ~·. • i verdiği na ifaret edilmekte, apor aahel•n ya • muştur. 
~tabu ademi ıtımat rey . . pılmuı için aarfedilen gayretler anla- · 

.~ırde parlimentonun feshedilıp e- t lmaktad•r lrlandada karışıkhklar 
Clilıniyeceği hakkındaki ıuale de: «Bu 1 

' elik la • Clo"' ... lih" tine Aynca 13 aen o n mzamna - Londra, 14 (A.A.) - Dün Dub • 
• ırub' dan ~~· ~L ae ıye. • mede tadilit yapılmua lüzumu da ile- lende komünistlere kartı büyük nü • 

•ıt ır keyfiyettir » cevauını vermıt ... __,!•--l.6edir · ı tir · ri aüriiuı-~ · mayif er yapılmıtlır. Collegge Green-
Y . . .. .. li- Raporda netriyat itlerine ehemmi • de komüniıtlerin tertip ettikleri bir 
enı kabme -----'- gunu par ·ıd· ... · el k f- _ı 't' k b'I" .. · · Dl b ~kt yet verı ıgı, gen mer ez ve eoe - mı ıng mu a ı ı numayıfçıler tarafın-

ento uzuruna ç ... ca_ ır. f da • 30 k" d da" dm 
H be 

.. .. D-'-atta ruyonlar tara ın n ıpora aıt 1• an gıt ıttır. Halk komünist ha-
• r almdığına gore UC115• -•--leh" da be edil ekted. • 1 . . ... to lan Balkan k yinele tap çuuu-• gı yan m ır. tıp erı tat ve t•te yagmuruna tutmut-Y: ~cak olan ~ıı:.ecek- Dün görüşülen işler lardır. 

tir nanııtanı Metaluaı tema Ankara, 14 ( Huıuıi) _ Spor -- . 

Si A • • e ka 1 takip kongresi bugünkü toplantıaında fut - Makdonalda Amehyat 
d Yası ~rtiler kabme~ h ~ t . bol heyeti tarafından hazırlanan ra • Londra, 14 (A.A.) - Ramaay 

:t:ek~en ~ hareketi enuz ayın por olrunmuf, hararetli müzakereler Macdonald bugün küçük bir ameliyat 
ınıtlerdir.. . . olmuttur. Yann nizamname etra - için hastaneye yatacaktır. Hutalığın 

A 
Harıcıye n)ezareHtı .. t fmda müzakereler olacaktır. . . . mahiyeti bildirilmemekte iae de ame-

tina 14 (A.A. - enuz eey - r tın özl . taall"'k olmad ... 
)'Üt t ' b. h bere göre, ba,ba • yük kiliseye naklolunmuttur. ıya . ~ erme u u ıgı 

e meyen ır a De · • ..... !!_..J_ kaydedılivor 
kan Metakau Mibaiakopubu hari • fa batbakan mırcıae o umunuen --~.--~~·~ı::--~~-...~--
ciye nezaretin~ getirmek niyetindedir. ac>nra 0b~ ~j n~m en büyük A~, ~4 .. <Huauai~ - Demircisin 

Demircisin cenazesi rütbeamı tevcih etmiftir • cenaze.ı büyük meruimle kalclınlmıt-
Atina, 14 (A.A.) - Kral, mütevef· Batbebnm c:enaze9i dün •lqem bü- br. 

- ;;e o ya:ıu, İla:sırlıfına bakılrr:uı uzun bir Hyahate s-ılrt;yor•un 11alıba?. 

- Eoet, Heyhliada;ra •İdiyorum. 



4 Sayfa 

Süngercilik 
Şirkçtindeki 
Hırsızlık 
Kasayı soyan meğer 

sabıkalı bir paşa 
zade imiş 

r 

SON POST~ 

• 

Haklı Değil Miyiz? lnönünde 

Üsküdar Halkevi 
Spor Kolu Azalan Müşterek 
Bir Müracaat Yapıyorlar 

Üsküdar Halkevi spor kolunun 200 

Nisan ~ 

Süblime ile ekzeına 
tedavisi 

Doktorluk yapan ihtiyat 
kadın mahkum oldu Hava sporcu azası vardır. Bu kol sporun 

Bir vlllyet dahlllnde aemte futbol, denizcilik ve güreş şubelerile Üsküdarda Arakyacı Hacı Mebrnel 
göre dellşen vergi Kampı meşgul olmaktadır. Ev Başkanlığı A,- mahaliesinde oturan Süleymanın ka • 

1933 senesinde İstanbul vilayetin- nadolu ~ulübünün bu muhitin spor rısı Fatmanın vücudunda Ekzema var! 
deki binaların tahriri yapıldı.. vergiler 

Temmuzda Tu .. rk Kuşu ihtiyacına cevap verdiği mütalaasiyle mış. 1935 senesinden itibaren yeni kıymet• Ü f}8 
ler üzerinden tahsil edilmeğe başlan- J b bir Nisandan itibaxen Ev spor şubesi- . sküdarda Körbakkalda oturan Iıal 
dı. Faltat nedense Kadıköy cihetinde ta e eleri kampa nin tasfiyesini, futbol, denizcilik ve ycwında Nefise; - Ben bu hasta 
yeni tahrir üzerinden vergi alınmak gidecekler güreşçilik sahalarından başka sahalar- tedavi ederim, demiş ve F atmaya içid 
gecikti. Kadıköy ve civarı halkı el'an --- da çalışmasını emretmip,tir. Bu emir de aksülmen (Süblime) bulunan bfı 

Süngercilik Şirketinin parasını ça· 1330 senesindeki tahrire göre vergi İstanbul Türk Kuşunun açılış töreni Halkevi spor kolu mensuplarını müte- takım haplar vermiş. Fatma hapı yut• 
lıp ortadan kaybolan Abdurrahmanın verdikleri ııibi 2870 numaralı kanunla mayısın ilk haftasında yapılacaktır. essir etmiştir. Evin bütün sporcuları muş ve ölmüş. Tabii sübHrnf 
polisçe yapılan tahkikat neticesinde bahşedilen yüzde yirmi beş tenzilden Bu işle alakadar olmak ve lazım ge • müşterek imzalı bir kağıtla lazımge - ile ekzema tedavi eden Nefise de ~ 
sirkatten sabıkalı ve bir paşazade ol - de istifade edememdttedirler. len ihzaratı yapmak üzere tayyareci len makamlara müracaat etmiye kerar kalanmış, mahkemeye verilmiştir. 
duğu tesbit edilmiştir. Bir vilayet dahilinde bir •emtin di- Vecihi dün Ankaradan şehrimize gel- vermişlerdir. Hakim Nefisenin bir sene hapse kd' 

Abd h d d ı ğer semtten ayrı bir matrah üzerinden · H 
urra man parayı, osya o a - mış ve ava Kurumu İstanbul şubesi nulmasına karar vermiştir. 

h b ı d vergi vermesi doğru değildir. Kadıköy k 1 Evin spor kolu şimdi bir de binici-
ının içinde u unan ve a eta mey - baş anı smail Hakkı ile temaslarına A 

ve civarında emlaki olanlar, yeni tah· lik s,ubesi tesis etmiıııtir. zaya haf -
danda duran kasa anahtarını alarak başlamıştır. T • • 

rir üzerinden vergi vermeleri için daha İ tanın muayyen günlerinde Selimiye J t b ) J • 
çalınıftır. ne kadar bekleyeceklerdir dive soru- stanbul Türk Ku~una en az orta l S an U Ve ZIDlf 

Abd h ı Ad 1 ı 'J k askeri maneş yerinde muallim er ta-
urra man as en apazar ı o - yoruz} me tep mezunu ve orta askeri ehli - J ) J J" h 

d A d k rafından binicilik temrinleri Y,aptırı1- • 
uğu iBçin dlapazarakın ıa aranma ta 1- Haklı Değil Miyiz? yetnamesi olan gençler girebilecekler- maktadır. ıman arı S a 

dır. ugün erde y a anacağı umu - ________ ....;. ___ .;;.., __ .....; dir. d•J• 
maktadır. Uguşturucıı maddeler Lise ve üniversite talebeleri terci - Spor davası e 1 ıyor 

Beynelmilel diş tabipleri inhisarı umum han alınacaklardır. Türk Kuşuna gi - lstanbul Limanının ıslah ve te"'9 
Müdür muavin/iöi ren ve muvaffak olan gençler askeri Cümhuriyet muharrirlerinden Ah- hakkında hükumetle temas etmek. 

kongresi e kıt'a hizmetlerinden 6 ay istifade e- met İhsanla Tan muharrilerinden Fe- zere Ankaraya gitmiş olan liman rot 
2 Ağustosta Viyanada toplanacak . ~...'yuşturucu deceklerdir. T ecrübeler~Mayıs ve Ha- lek Bürhanın mütekabil hareket dava- dürü Raufi Manyas, dün şehrimtd 

ve 6 gün kadar devam edecek olan · -' Maddeler İnhisa- ziranda İstanbulda baslanacaktır. sına dün ikinci cezada devam edilmiş- dönmüştür. 
beynelmilel dif tabipleri konferansı- · ·. rı umum müdü • 1 Temmuzdan itib~ren ise Türk tir . Raufi Manyasın gümrükler müdil • 
na memleketimiz namına profesör riyetinde, bir mu- ı Kuşu talebeleri İnönü kasabası civa - M hk Ah t Ih l B'" h il d k R h ç· · ı· R L\ 

1 k a emeye me san a ur a- rü e ün a şam ı tım ve mı ı lJJ' 
Kazını Esat Devrimin başkanlığı al - avin i ihdas e- rmda kurulacak olan kampa 1• ı:ıtı"rak e- . ~ 

· - • . 1 T nın Tan gazetesınde yazıları çıktıgı tım hanlarına giderek buraları işgal f 
tında bir heyet iştirak edecektir. . .. dılmış, bu vazıfe -

1 
deceklerdir. Ve kamp mekteplerin a- t "h . · t .. d" I"' ~ ·· den idarelerle temas1arda bulunmuf •. 

Kazım Eaat Türkiyede diş tababe - " ye, Galata iş 1 çılacağı güne kadar devam edecektir ~~ı te gazEettenınf neştrıyal ~lu ud~ ugu-
Bank o· k . . nu yapan em ızze ge mıs er ı. lardır. 

ti tahsili ve vaziyeti hakkında bir teb- ası ıre • Kampa ıştirak eden talebelerin iaşe, ' Bu binaların sonbahara doğru bo • 
]iğ yapacaktır. törü Şakir Tura - iskan ve sair masrafları tamamen Ha. Bürhan Felek mahkemeye, Anka- l l 

h ~altılacağı an aşı mıştır. 
Kongreye iştirak edecek,b.eyet, Suat tayin olunmuş- va Kurumuna ait olacaktır. rada yapılacak olan spor kongresine 

fsmail Gürkan, doçent Orhan Okyas, tur. Uyuşturucu Havacılık tahsili için Rusyaya gön- gittiğini ve mahkemenin başka bir gü- Diğer taraftan, Raufi Manyas f!d 
Feyzi, Pertev Ata ile diğer asistanlar- Maddeler İnhisa - derilen talebeler de mayıs haftasında ne bırakılması için evvelce bir istida deniz ticaret müdürü ve mütehas9İI 
dan müteşekkildir. Heyet Romanya tında yapılan bu lstanbul Türk Kuşu şubesinin açılış vermişti. Fonderportenden müteşekkil bir hef.' 
yoliyle temmuz sonlarıda Viyanaya kadro genişletil - töreninde burada bulunacaklardır. İstidası okunmus ve Bürhanm ma- et bu ayın 25 inde lzmire giderek f~ 
hareket edecektir. tnesinin . sebebi, ' mir limanında tetkikler de bulunac~ 

lktısat Vekaleti _ zereti kabul edilerek duruşma başka lardır. 

Üniversitede imtihan işi 
Üniversite imtihan talimatnamesi 

mucibince haziran devresinde lisan 
imtihanlarında muvaffak olarnıyan 
talebe o devre içinde diğer derslerin 
imtihanına giremez. Yalnız Eylul dev
resinde tekrar lisan ve diğer dersler 
imtihanına girebilir. 

Şakir Turalı nin Uyuşturucu 
Maddeler inhisarına..., ait işlerin munta
zam yürümesini temin edilişini gör -
mek istemesidir. 

Mekteplerde müzeler hakkında bir güne bırakılmıştır. 
konferans lstanbul ve lzrnir limanlarının isi~ 

Dün gelen seyyahlar hı hususunda İktisat Vekaletine teV 
Müzelerimizde bulunan tarihi eser- edilen proje tasdik edilmiştir. 

ler ve müzenin tarihçesi hakkında ilk Dün Romanya vapuruyla ıehrimize • . . . • • 
Kısa zaman evvel, bu idarenin ba

fına, gene iş Bankası İstanbul şubesi 
ikinci müdürlerinden Hamza Osman 
getirilmişti Gerek Hamza Osman, ge
rek Şakir Turalı mümtaz iki genç 
bankacıdırlar. Yeni vazifelerinde mu -
vaffak olmalarını dileriz. 

mekteplerde konferanslar vermek ü .. '394 ııeyyah gelmi§tir. Buna aıt kanun hır hazırandan ıtı 
zere dün bütün ilk tedrisat mıntaka Bunlardan 111 ki§i tehrimizde bir kaç haren mer'iyete girecek ve derhal ta~ 
müfettişleri maarif müdürü Tevfiğin gün kalacak diğerleri iııe bugün Romanya· bikata başlanacaktır. 
iştirakiyle buralarda tetkikatta bulun- ya döneceklerdir. Kanun İstanbul ve İzmir limanlarİ' 

Haziran devresinde lisandan mu -
vaffak olamıyan talebelerin o sene sı
nıfta kalacağına ve eylulde tekrar im
tihana giremiyeceğine dair olan neşri
yat üzerine üniversite rektörü Cemil 
Bilse): 

mus,tur. ((General Von Steuben» vapuruyla da lk V k"l . d . . b nli' 
300 Alman seyyah gelmittir. nın tısat e a etı~e. evrını, u 
· rın bir elden idaresını, antrepolarii 

Türk • Fransız hakem 
mahkemesi 

lstanbul müzeleri umum müdürü 
Aziz de bu kültür kafilesine müzele -
rin tarihi, teşekkü1leri ve ihtiva ettiği 
bilumum kolleksiyonlarla başlıca e
serler hakkında izahat vermiştir. 

«- Talimatnamede hiç bir değişik -
lik yapılmamıştır. Binaenaleyh bu ha
ber de asılsızdır.» demiştir. 

Eksik ekmek çıkaran fırmlar 
ÜSküdar be1ediyesi dün Üsküdar 

fırınlarında ani bir kontrol yapmış, 
iki fırında ekmeklerin nizami ağırlı -

Türk - Fransız muhtelit hakem lıktan eksik çıkarıldığı görülmüştür. 
mahkemesi perşembe günü davaları Trakyamn kadastrosu Bu eksik ekmeklerin kaffesi müsade-

Bütün üniversite talebesini telaşa 

diWüren bu asılsız haberi düzeltmeyi 
faydalı bulduk. 

rüyete başlayacaktır. Mahkeme reisi Trakyaya yerleştirilen 60 bin mu - re edilmiş ,fırıncılara da ayrıca ceza 
J\.serle Fransa hükfuneti ajanı, dün hacirin herşeye tercihan toprak sahibi kesilmiştir. 

Yolcularm Bagaj işleri 
Ekspres ve konvansiyonel trenleri

le şehrimize gelen yolcuların bağaj 
nakliyatı meselesinde müşkülata ma~ 
ruz kaldıkları nazarı dikkate alınmış 
ve bu meselenin halli için bir komis -
yon teşkil edilmiştir. 

akşam şehrimize gelmişlerdir. edilmeleri için tapu ve kadastro umum 
Perşembe günü Türkiye hükumeti müdürlüğü Trakya kadastrosunun ya

tarafından f ransız mektepleri aleyhi- pılmasını alakadarlara bildirmitıtir. 
ne açılmış altı davanın mürafaası ya -
pılacaktır. Kadastro fen başmüfettişi Halit 

B d b k 
. Ziya dün bu iş için Ankaradan şehri -

un an aş a cuma ve cumartesı · l · · H ı· z· b 
·· 1 · d ·· b ki d"v (l2 ) d mıze ge mıştır. a ıt ıya urada kal-

gun erı e mute a ıger ava- d ~ '"dd T k ·· d ·ı k .. f ] ı1 k Ü ıgı mu etçe ra yaya gon erı ece 
nın mura aa arı yap aca tır. ç k d h l · · · · · · 

·· · · d 18 d b k l l k. a astro eyet erının tayını ve seçımı 
gun ıçın e avaya a ı mıs o aca - · · 1 ~ ktı H t 1 mayısta ' ışıy e ugraşaca r. eye 
tır. Trakyaya hareket edecektir. 

Resim ve heykel sergisi 
Cumartsi günü müstakil Ressamlar 

ve Heykeltıraşlar birliği tarafından 
Turan barda bir ıergi açılacaktır. 

Bir ölüm 
Adapazarı civannda Hendekte bir 

Bir Japon profesörü geldi 
Vilayet mektupçusunun riyaseti al

tında müteaddit toplantılar yapan ko
misyon, hazırladığı raporu İktısat Ve· 
kaletine göndermiştir. Tokyo üniversitesi, Türk lisanı profe-

sörü ve Tokyo Türk - İslam cemiyeti reisi Raporda; emanet dairelerine bıra-

r 
Nöbetçi 

l kavga esnasında yaralanarak bundan 
25 gün evvel Cerrahpaşa hastanesine 
yatırılan Emin oğlu Hakkı dün ölmüş-

Okulo dün akşam şehrimize gelmiştir. 
kılan eşyanın bir daireden, diğerine 

Profesör memleketimizde 3 - 4 ay ka-
nakli işinin yataklı vagonlar şirketine lacak ve Türkçe bir kaç konferans vere· 
tevdii ve bunun için alınan ücretin İn- cektir. 

dirilmesi, emanet servisleri için, lisan ' ı<Türk Japon harsrn mevzulu ilk kon

bilen memurlar bulundurulması, tren- .ferans bu hafta içerisinde ünivenite salo

lerle istasyonlara, bu hususta yolcu - nunda verilecektir. 
ları tenvir eden levhalar konması, yol- Profesör Anadolunun muhtelif yerleri
culann bağaj ~yası varsa bunların ,ni gezecek ve ilmi ' tetkiklerde bulunacak· 

gümrük amabrlanndan alınması için, ,tır. 

emanet dairesi memurlarının tavsit e
dilmesi gibi tedbirler vardır. 

Kaçakçı kadın 
Dün gece Köstenceden şehrimize 

gelen Romanya bandıralı Daçya va
puru yolcularından Hediye adında bir 
kadının vaziyetinden şüphelenilmiş, 

üzeri aranmış, iki kilo ağırlığında ka· 
cak ipekli kumaş bulunmuş müsade -
rt" e ı ; ;..., i .. •ir. Kadın ihtisas mahkeme-

, '' ] . . '· . scvnerıı mıştır. 

Yalova açılıyor 
Yalova kaplıcalarının açılması ıçın 

yarından itibaren faaliyete geçilecektir. 
Yal ovada yeniden 150 yataklı bir otel 
inşasına başlanmıştır. Açılan temeller
de fazla suya tesadüf edilmiştir. Bu su
ların kurutulmasına çaLşoılmaktadır. 
inşaat bu sene bitirilemiyecektir. 

Akay müdürü Cemil Yalovada ya

pılan hazırlıkları gözden geçirmek üze
re dün Yalovaya hareket etmiştir. 

Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler f11nlardır : 
İstanbul cihetindekiler : 
Aksarayda: (Eşref). Alemdarda: { Ab
dülkadir). Bakırköyünde: (Hilal). Be
yazıtta: (Asador Vahram). Eminönün· 
de : (Salih Necati). Fenerde: (Arif). 
Karagümrükte: (Kemal). Küçükpazar
da: (Necati). Samatyada: (Teofilos). 
Şehremininde: (Nazım). Şehzadebaşın· 

da: (Halil). 
Beyoğlu cibetindekiler: 
Galatada: (Karaköy). Hasköyde: 
(Halk). Kasımpaşada: (Merkez .Sa
rıyerde: (Asaf). Şişlide: (Nargileci -
yan}. Taksimde: (De1la Suda, Ertuğ

rul, S. Baronakyan). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Merkez) : Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköyde Söğütlüçeşme -
de: (Osman Hulusi). Muvakkithanede: 
(Saadet). Üsküdarda Çar§ıboyunda: 
(İttihat). 

tür. Cesedi morga kaldırılmış, ölüm a
Uıkadar makamlara bildirilmiştir. ............................ _.. .............................. . 

TAKViM 

Rumi sene 
1352 -Kasım 

160 

SABAH 
S. D. 
10 35 
5 21 

Öğle 

S. D. 
E. 5 26 

NlsAN 

15 
Arabt sene 

1355 

Resmt sene 
1936 

ÇARŞAMBA 

Muharrem 
23 

-Nisan 
2 

İMSAK 

S. D. 
8 48 
3 35 

İkindi Akşam Yatsı 

S. D. 
9 10 

z. 12 14 15 57 

S. D. S. D. 
12 1 37 
18 47 20 24 

gümrüklerden alınarak liman idareleri' 
ne raptını, rıhtımların mühim mikyat~ 
tevsiini, İstanbul gümrüklerinin Gala" 
taya naklini, bunlardan münhal kalr 
cak binaların antrepo haline getirilrtı~ 
sini, yeniden bir çok antrepo inşasıtl1f 
icap ederse bunlar arasında havai hat 
lar yapılmasını temin etmektedir. 

Hülasa, İstanbul ve İzmir limanla' 
rının mali imkanlara göre, 2 veya 
sene içinde tam manasiyle asri bir ha' 
le getirileceğine ~üphe edilmemekte • 

dir. 

Loid Triyestino umum 
..d .. rü geldi mu u .a 

Loyd Triestino kumpanyasının uoıU 
müdürü Manzetti, dün akşam nCelio ıı "'~ 
puroyla İtalyadan şehrimize gelmiştir. 

Manzetti'nin şehrimize bu ilk gelişid' 
Müdür gelmeden evvel acenteye c;ekt • 

telgrafla lstanbula gelişinin. ~izli .. ~utulf11~ 
sını istemiştir. Bunun sebebını o grenf11 

mümkün olamamıştır. 

i11anbul Bel"diyes.i 

~ıhirTlya trosu 

111111111111111 

T epebaşı Şehir 
• Tiyatrosunda 

Bu 
akşam saat 20 de 

TOSUN 
ılı Ilı TUrkçeye çevireJl 

111 
S Moray 

IUllll\I Komedi 3 perde 

~~~~~~~~~-----" 
Beyoğlu Fransıı 

tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bu akşam 20:45 te 

Zozo Dalmnslıı 

FLORY j\ 
son eovret 
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Konuşma; 

MEMLEKET HABERLER/ Mısralar,, 

d ı. 1 K a k .. Okuduğu.murr. k.itapl.dan bazı par- gitsin gitmesin. bir yığın atk. .afa U.. d man a ına ra og çalan, hele sevdiğimiz manzumeleri. nusralan ... Bay Raif Necdet Kaıtelli-
nye e çay ~e Bataklığı ~~~!..: ... ":'.:;. =u:"t :;u:.~ :!'.!;:· r::::;·:'1~~;z:, 

Yazan: NuruUah ATAÇ 

t . t• ·1 sıne çalışılıyor Kurutuluyor iştiyaktır. Ben buna kaç deia ı:..ı. <<Ş.ni. nu setintikçe DİRl hih..., Ye iŞ ırı me . . ·~· . dnn; fakat hiç birinde de.am edeme- Tutar elinde bdela malrii afitab sana» 
~===--=---:-:---;Ma-;--~d~J;;.= fidanı Da- Serık (~zel) - Sc~ıım bU" . saat dim. Ezberlemek bana, deftet' tutmak- beytinin, önsözde anlattığı esaslarla 

Z. t Od Ekicı·ıere Çav Ve n ama kadar uzagında ve Belkıs haıabesı ya- t kolay gelir. alakasını göstersin. Sözüm iyi anla -ıraa ası ~ kili • •d Ôğr ti _ _J_ bir L __ LLL d an . _ . . y y tiftirilmeŞe ennı e e yor nıııaa ~uazzam DlltZUU!Jl var ~r. Bay Raif Necdet Kastelli devam et- ş.ılsın: Bay Kasteffinın ne oyle beyıt -
ğıbyor, Ekılme e e _ . . Kua .. ııol '!"n~ .ı.. ~ vaktıle miş ve Türk edebiyatında en sevdi~i leri bqenmcsi~. itiraz ediy~m, ne 

--., hır gol halinde ımıf. Şımdı bu havalı- be "tl · mısraları kaydettig~ i defterı, de müdafaa ettıgı eaaaları munakaşa • . baı ki . yı erı, 
nın sıtma me~ . v~ sivrisine ~.rın y&f&Y&n mısralar (1) adlı bir kitab ya kalk~ım. Y~ız .. ö~le beyitler 
kay~ak .. merkezıdır. Cıvarında ~ mut~ halinde nqretmif. Bunla.ın içinde, aldığı bır kitaba. o onsozu yazDUf ol
addıt koyler vardır. Bu bataklığın P- biz dıc bilip hıejenGiğimiz tekrar oku- maana ahi erdiremiyorum. Ahi O 
zünden köylüler .,tmadan ~ maktan .... ndtklanmız, belki ilk de- önsöz! O olmasaydı kitabı~ verdiği 
kurtar8:,mamaktaııhrlu. ~ktan~ bu fa görüp zevkle kar"ladrkfanmız +ar; zevke bir halef gebniyecektı · · · Ama 
bataklagın kurutuhaa llÇlD bt 1 karar bazılanmn da niçin ahndıktanna hay· onu okumasanız da olur· 
verilmiftir. Nivelman yaphnlf, utma ret ediyoruz. fakat zevk hususurftla 

Urfada mücadele kanununun küçük ça..... sasmaz mihak mi vardır~ ... 
maddesine tevfibn cnw köyler ~ı . .Bay Raif Necdet Kastelli kitabını 
L--- .. -·L-- 1--ıyanlar çık tifİ ~ ıun ~~ ç•...,...-- . bastırırk.en her aayfada biraz a yer Bir Köycülük Koopera 

0~ wöeliılrfll • c1a ~ aünlük ~ L-.,.~~ bıraktuaa ne iyi ederdi~ çüıılm h.ofl~- V 8 . Toprakçılık 
. kedi mecbur tutulm ....... da. llfC ~-~ wnadtjımıız ... -.ı nilıayet bot ıor- e ır 

Üne (Özel)·- Ünyenin tabii ee~ takvıye :: ~yakın bir .abada br. I~ .H~Jeden ~~ ~i.Uek miye razı~ da ~izi Birliği K.mulacak 
! . · kaolin madenleri· Bu m . . tedarik edilm• bir bç yuz köylü b- buhnaını bir tiırl9 btı...a...ıyoruz. --~~tlcrınden !':ıa de iktarda kaolin ma· bulundujundan ihracat iti de kolay- nal açmıya .. ,........,._ 12000 dönmn Mesela .farxçenin beffri en güzel, en Urfa (Özel) - Romanyanın Şum-

• ır .. Burada m aimen fiaıdiye b- Iatmıf olacaktır. . IBhmin edilen lıa .... göl nlıtile lir pürüzsüz mısralannı ııöylemif olıın nu knabaeından ana yurda ~ 
Üenı bulunmas~na ~ tifade edileıneınit" Ünye topraklarının çay ve ~dalı- çok kimeelere ı....a edilmip. &ılpe sc- Naili'den ancak üç beyitlik iki mısra eden ltirklerden on bef aile de fehn
~ hu nı"'.100k e~." edenleri üzerin· na yetiftirecek evaafta bulunclugu da nedi verilnüt. ,;..ıli 500 sehimle bu alınmış· 0 da benim ııeçecek oldukla· mize yerleştin1mitlerdir. Bu on. bet a· a"· Ünyenın ".'.'ı:ı.~ bu ,.denin aniafılmlftır. Ziraat odası külliyet • p muhtelif kimseler tesahüp etmek- rım deiiiı... y.., olsaydı kitabı her bi.- ile seksen yedi nüfu~ıan. ibareıtır. Bu
b ~ ~apıl~n tec~u )inlerine faik olduğu l" iktarda çay ve mandalina fidan- tedir. Eşhas tarafından kurut~lmasma rimiz zevkimize göre tamamlal'dık. rada kendilerine kifı .makta~da. toprak 
ut~n ~unya ao ttr ı m . erek bunları zürraa tevzi et- şimdiye kadar imkan görülemıyen ka- Her ne hal illet Y..,..,.a ""'elar'ı o- verilmif, ve ınüıııtahaU Tazıyetıne I~ netıcesıne vanlmı' · . .. lan getırt ··ı h".k"' k .. ı·· k d etile ku- . ed . k" '- k" · !'-=-•· di .. . . · b kıyınetı goz- . . B · · k lan1ar Zi- ra go u umet ve oyu u r kumaktan, ümıt erım ı ~0111 mwe- ÇHUID....-r r~ 

Unye kaolınlerının ~ Kütahyada mıştır. u zıraatı :ap~ca .. _o ·-· nıtulacak, fenni bir ~ide açılan bü- ler benim ~bi bo~nacalrbr. Halkevi köycülük kohı açılmlfbr. 
önünde bulundurula;~n kaolin ima· raat Odasının ~e.ndilenne ~ettiği fe~- yük bir kanalla Köprü çayı ~n i: fakat mıwalan bıttaltıp da Bay Raif Bu .-be iki koklan köylerde g12iler 
kurulması muka~r k iması karar- nt tekiller dah~de bu fidanlan bag- mağa akıtılacaktır. Bu sene bu amelı- Necdet KasteUi'nin önsöziiııü açınca yapmakta Te köylülıer ile çok yakm
lathanesinin Üny e urhu .. -yı·a lanna dikmitlerdır. ~ hitam bulduktan sonra gelecek se- . d - · ·yor O sadece sevdiği mısra- dan temasta butamnelrtadniar. lHt köy B karar enuz r- l Clirek .. - Kadr" J - ·~ ış egışı . , laştı'.ılm~~ır. ~emelde beraber Ün • Ünye Orta~~. .. . 

10~ ..... 
1 

ne iıjin hazırlık yapılacak ..., 1- . (arı toplamak hevesi ile kalma.mış gezisi 5 Nisanda yapıl111'! ~ sebe~ 
mahıyetını i~ . . bu fabri- Güney Tunceli Kültür Direktorlugune dönüm vüs"atinde olan bu mahalle pı- «Komprime halinde bir nevi edebıyat köylü Halkevi spor kufiibam:m 11 Ni· 
yenin coğrafı vazıyetı ergeç "htimalini tayin edilmi,ıir. rinç ekilecektir. Bu işlerden anlayan- tarifıi yapmak istemiş.» Edebiyat tari- sanda vermiş olduğu müsamereye ge!-
kanm burada kurulacaiı ı lar burasının çok iyi bir pirinç mezra- hi bir memleket fikriyatının geçirdiği miflerdir. Köycülük kolu memleketi· 

ası olabileceğini söylemekt~~- safhaları aöatıeren ilimae, bunun mizde bir kooperatifi~ .bir de To~rak-Sıvasta Atlı Spor 
Pirinç zeriyatı ba havalıde bir k~ç «Komprime» hali daJıi. perakende çılar Birliği Jwrmak açın teşebbusata 

senedenberi revaç bulmuş~ur. Fakır biyitler, mımdat'la iktifa ~ez. gir~mi~tir. ______ _ 
olan köylüler ~ - zengın olmıy~ Böyle bir kaç beyit, bir kaç m1sra ~ız~, l Uhaha 
başlam1şlardır. Bu yuz~fon herkes pı- şairinin hüviyeti hakkında ~a bir .~- T.arsusla llüftü n 
rinç zeriyatma ehemmiyet nmnek~e kir veremez. Zaten mul\arrır, &ugun Tımnıs (o.et) - Belediye irmlan 
mtma mücadelesinin gösterdiği şekıl- anlaşıfması zor olan mısralarla «büyük ile \lehrimiz diyanet işleri memurları, 
de fenni zeriyat yapılmaktadll'. inl'hlftbın, teTaklri ve medeniyetin nı- imam ve yatipler belediyede toplana-

niJıi., hunu inciten vezinli satırlar» dan çe- rak müftl intihabı yapmı~rdır. Bu 
Tarsusla Eski Bir Jn~ kindiğini de söylüyor, o halde bir ede- intihapta müftülük: için 21 rey~e 

SaytaYI . . biyat tarihi yapmak iddiasını kendi Mes'ut, 12 reyle Sıtkı, 10 r.eyl~ E~ıa 
Tarsus (ÖzeO Eski fngılız kendine çürütüyor. hocalar miifmJijğe namzet aa.ter.~ 

meb'uslarından eıki eserler arayıcısı Bay R. N. Kaatelli, bHhassa halkın mi,lerdir. Diyanet~ ıiyaeeti bu '8' 
}iller ile bir arkadaşı buraya gelmişler y•ttıiı mutralan aldıjuu eöylüyor. namzetten birisini tayin edecektir. 

Bütün ve Namron yaylasında tetlCikler yap- Çık iyi! Fak.at bill mıaram halk. ar.a.: -.,...-
-« K tüh"" çalıflllalarma hız verm~r. mıya gitmişlerdir. sında y;~ğınr n-1 aiah!'C111.>- Bellı 

Sivas (Özel) - At~t Spor da ~opl: gezintiler ~tadır. Bu iezlııti- • . • ki ağızdan duydiıkD.rı ile ikttt. etme-
fculüp mensupları ~ep T ~ rhafta artmaktadır. li d b Afyon .Ha"e" f(cm11t~ı . mw. dlvanlanlm,. li~an almif. 
fere istirak edenlerın aayııı e • riJmiye baflanılmıttır· Va e u Afyon (Özel) - Halkevınde yenı Kanv.e bJive, fehır şeliır dolaşıp lial -; . · fazla ehemmiyet ve _ .ı:_ pılın .., _ ~ · 1 Sıvasta Atlı spora •. heret göstermektauu. komite seçimi ya rş, l"'r ?.uuı;; .. ıne kın söz arasında zikrettiği mısra arı 
8porun inkişafı için alaka ve ft'ıtıza • F ellmi T okay, Muallim Feyzi, Muaf- toplamak., asıl kaillerini arayıp bul -

e: Konya Erağlisinda Halkevı rım Hami, fcft memuru ~fat. po~ mak şüpheeiz aon damar kıy~i bir 

I •t • BinlSI Yamh11t1r memtJTlJ' Muammer, temt!ftl . şubesme tcttkik:. eseri oliırduı; ne~ ki~. -zmı ın ... ,.. - müfdtiş Hilmi Oma;, Moallmı .. ı~ yan mı...ı.. o cin• lıitiaplarclaru değıl~ 
B. L. e Ereğli: Konyada (Özel) -. Bura hinı, Muallim Ba,ıaa Nuarat, koycu~ diı. 

lr ıseg da bir Halkevi inşa edilecektır. in~- lük ~e Yu.uf Muhar, Bekir Ba Raif Necdet Kaetelli, bir ede -

l"'-tı•yacı Var ata 9 Haziranda baflanacaktır. Bina- Enen Kaya, Ziraat .~~.~ü Tevfik, biyat ~arihi, yani raınamiyle o&felttif 
ll a ılmaıı için memurların ve hal- Hususi Muhasebe Miiduru. Harun ve olmağa meyledecel l>ir kitab yazmak 
I . .. l) Ütsü bahri ve fu- ~ın ~··p ··k yarchmlan görülmektedir. Niyazi aeçilmu,Jerdir. isrediğini y.ine unutaralt anca~ 

. zmıt (Oze - . lmı olan ı.n .u~u 1>ef bin lira sarfediJecek- -hda K• Tft~I . ,,fikri v,e ahlaki Bir wJc. verem> yanı 
fca karargahlarile yenı açı ' Bına açın on . k ı Samftk uJ Ul101\ 8"1 . .... · tab" · ile az ~ «haslet - a-

l • bu}unUfU • 9· d - teaddıt O uma sa on- Ö °' . kD .. Şinası run lft • . . lcağıt fabrikasının zrnıtte .. ··k tır. ına a mu Beledi de bir hal Sandıklı ( zel) - Ha evı ycu- edeh» Glan mıamları ~ğµıı 
f:z "t" k _;k vaziyetinde buyu lan bulunaıcaklar. ~ d . . lük subesine menaup 15 muallim Ku- ~uzu.1 .. u_ mdwiı ı.abul edehili -rnı ın e ono~ Bah . k d Pazar yen e zemını · l . b" . sGy uyor. r.wrı 
Lir . k" f esile olmuştur. rıye- yaptırma ta ır. A b" k.lde ıs- sura ve Ballık köy erme ır gezı yap- ı"ız· yeter ki gerçekten o maksada hiz-'=' ın ısa a v _ ..ı:ı 1 olmak üzere asrı ır se ı B l da kö l··ı ' f , . 
l:ien ve ~rdudan tekaüde eevkew en er betoecln ·ı . . , mıflardır. urakar d"l ·ıy u ehresb.ıt.hoalnle- met edibnif Gleun. B'alaııt maharrır. e-
. b nun için lah ı mıftır. rans verilmiş, en ı ene a ı er . "b" ~r& lriımet için ha,.. 
b semte yerlesınekte, u serme ne gı ı . Btr ok 
~ ' "'nden güne art- 1 İt T lelleleri Allapazlnlda yapılmıştır. ---- ladığını unutuyor. Açın lrimm: ç 
. c ,ehrin nüfuı~nu :.ıı çağına ge- Zil 1 >L_ı Orta mektepten .dafleriylıe tVYPmışlaıdıı:. ~ divan şairlerinden abnmtş, hoşumuza 
tınnaktadır. lzmıtte . orta lzmit (uza) - b. ~oları tz.M.di arkad~ına biir 1 

len vatandatların ihtiyacı ilk ve 0 
- ~:::a,.~·/~li=lr.=bir~-~~~~-:A nndak:·:P"~~~:e:na~kt~~;~~~=·=· ~lW~h~üsaiiij;Jı~a~bal~göst~·;· ~e~.ı:m~i,lcr~dir~· ~~ ~ü(t;)~1~4;,:Z;,,,uyıfa;~~-·;:.;..kur9 __ ,=·---ı . . edilmektedir• r •· . ı ep ı 

mekteplerle temın . ikmal ettik· ~ yapmat. 01• Hasan 8. Diyor Ki: 
kat burada orta mektebi Pmzar 

· ek ieteyenler hu ten sonra liHye (llbn alttadır· 
arzulanna muvaffak olamam 
•- ç·· k' lzmı'tte lite yoktur. Hal ve aar. un ı . taMi)ini 
\takti yerinde olan aileler ı.., -
~as>tırmak için bir çok masrah _ a;ze 

alarak çocuklarını lstanbula ~~~be~-
. d d. 1 BunCJ1U& ır tnek mecburiyetın e ır er. ~ 

h.. •• dd 1 1 "tte bir lise açılacagı .. ,u et evve zmı 

.. b·ı·h e bu ı.cıayianın soylenmiş, fakat ı a ar !T-

aslı çıkmamıştır. h T . 
lzmitte bir lise açılırsa lise ta '! : 

hilmecburiye terketınek ~~l ~tın .. _ 
bulunan lzmit gençliği, bu ku tuolrdmu 

hal d uraessesesinin sıralarını der 
caktır. 

_ Şu, fen deRİlel 

k..... da ilerliyor, 

BeJl 

u..... uinfa, pmcli. de .. 
te1 aıe \ . . . G~p ~limleri, uğrqa . . • Dütünen bir makine i

cat etmif ler. Şatmaz mısın? 

Hınan ~ - O icat yeni 
değil ki. BiZiin matbuat ame
lesinin içinde; niee Böyle tfti .. 
fiinür makineler vardar ! 

Belellfl ıı ıerp.r 
Belediye; havaguı. elektrik. •le

fon gibi lü1u 1 ıeyl.n blluaafwclıuı 
vergi alacakmıı .• 

* - Çat ~rgi, zırrr veıai. püf verıi., 
_ Çat. zurr, püf de De demek) 
_ Çat. ele.ktriii yakıyorum.. Zırrr, 

teleion. cıabyor.. Püf, havasazı musluk· 
tan çıkıy.or. 

* _ Tahaildann yÜJıüne k.apaduu. 

- Kapıyı mı) 

_ Hayu havagazı mwıluğunul 

Jf. 
Belediye budutlan dııından ucuz et 

t141ldiii flibi• ucuz elektrik, ucuz hava· 
pal da plebilir mi) 

* 
ır eleiıaın pWa.: 

_ Alo, aiz misiniz. ıJo,. beDi. u:aml9' 

aına&. •o. ne ol9ı? 
Alolaa. ebilt. talefona ı.eı..IİY• 

_.-.cıu. 

* E.lektriğe sormuştum: 

_ Lıpermeçet mumunu tanır mıaan '> 
_ Tanırım, demitti. selefim .. 
Yakında ispermeçet mumuna aoraca.. 

iım: 
_ Elektriği tanır mısın) 

- Tanırım, diyecek. selefiml 

* Bundan sonra aakın: 
- Soğuk yemek sıhhat için eyidir, 

fazla aydınlık gözleri bozar .. 
Demeyiniz. veTgİ kaçakçılığs yapyor 

di~ eneenize yapıprlu. 



• Sayfa 

Boğazlann Tarihi 
Boğazlar ne zanian bizim oldu, kaç 
sene kapalı ve kaç sene açık tuttuk? 
Akdeniz medeniyetinin baıladıiı ilk çal· ı lar. Konanlıi> mene!derler, vatandqlan· 

.. rdan itibaren Çanakkale ve Karadenia nmla semilerimı.in sidebileceii her yerde 
boiazlannın tarihi rolleri de söze çarpma• harp semilerimiz dolapnaua, rahat ede· 
ia baıladı. Boiazlar iki ticaret havzasını miyecefia. » 
biribirine bailadılar, f&rk ve sarp arum· . Yunaniatan ticaret semilerinin 1erbeat· 
da en tabii köprü oldular. çe ıidip selmui İfİn teminat iatedi. Bul· 

Boiazlar O.manlılann eline tam ma· car murahhaıı maktul lıtanbuliıki. Kara• 
nieiyle 1453 de lstanbulun itgaliyle bera· denizde liman ..bibi olmuı dolay.11yla, 
'l>er ıeçti ve 1841 Hneıine kadar mutlak ıulh ve harp zamaalarmda ticaret semile· 
Lir kapalılık rejimi tatbik edildi. Bu re• rinin eerbestiıini kai»ul ediyor, ve bunu 
jim, gerek devletler hukukunca, ve gerek temin .ıdecek hueuai idarede bulunmaiı 
o zamanki vaziyetimiz itibariyle tamamiyle arzu ediyordu. 
yerinde idi. Zira lıtanbulun iaalinden 22 Romanya ise çok daha zecri hareket 
eene aonra yani 1475 de Karadenizin etra• ederek Amerikanın taleplerine iıtirak edi· 
hndaki bütün memleketleri kendi hakimi· yor, ve iktisadi meaeleleri esbabı mucibe 
yetimiz altına alıyor, ve Karadenizi münha· ,olarak ileri ıürüyordu. 
11ran bir Osmanlı ıölü haline sokuyorduk. Şu vaziyete nazaran ticaret semilerinin 
1475 ten itibaren 221 eene Karadenize hMP ve ıulh zamanlarında serbestçe seç· 
tamamiyle hakim olduk. Ve ancak 1696- meleri umumi bir arzu idi. Ancak bu mü· 
da Çarlık Rueyası Azak'ı zaptederek ea· rur ve uburu teminat altına almak için de 
bile indi ve 1699 da imzaladıiunız. Kar· itilaf devletlerinin teklif ettikleri sayri ae
lofçe muahedesiyle bu hakkını bize tas- ,keri mmtakalar ve mürakabe aiatemi bizim 
tik ettirdi. Gerçi 1711 ve 1739 eenelerin- için fazla bir yük olarak aiJr ba11yordu. 
de Karadeniz tliJtrar elimize seçtiyee de Lozanda tiddetli mücadeleler neticeain 
nihayet 1 7 7 4 de küçük Kaynarca muahe- de lımet lnönü mürakabeyi ortadan kal• 
deıiyle Ruııya kat'i olarak Karedenize yer· dırdı. Saniyen cayri askeri mmtakalarm 
leıti. ,mesahuuu daralttı. Ve mmtaka lıtanbul 

ION POSTA 

•• Parisin zabıta • 
muzesı 

Bütün büyük cinayetlerin kahramanları, işlendikleri 
m,_u_h_itl_e_r_, _k_u_II_a_n_ıla_n_vasıtalarla aynen canlandırılıyor 

Müzedeki levhalann kor
kunçluğu, birçok kimseleri 
müessesenin kapablmaaını 
istemiye sevketti, fakat 
Paris zabıtası bunun fay-

dalı olduğuna kanii 

On dokuzuncu unn ilk ruh.anda yeni ,boğazında 15 ve Çanakkalede 20 kilomet• 
bir takım muahedeler yapıldı. Ve 1829 ee· reye indirildi. Marmaranın cenup kıyılan 
nesinde Edirnede yaptıiımız bir muahede· ıayri askeri olmaktan çıkanldı. latanbul
neticesinde, boiazları bütün ticaret gemi· da kuvvet bulundurulması kabul ettirildi. 
lerine açtık. Harp eemileri hakkındaki ,Bir tersane ve üaü bahri kurmamız temin 
kat'i kapalılık hakkımlZ daima mahfuz olundu. Müzede ilrl eiu1ete 'Ye bataldıanelerdea 
kalch. 1841, 185 6 ve 18 71 tarihli muka- bugün Lozanda .öylediklerimizi tekrar ile· birine ait culı ııabeler 
velelerle İle fflen mevcut olan hali ahten de ri aürüyoruz. Son zamanlarda Pariate açılan za-
teıbit ediyorduk. lımet lnönünün bu mesele hakkmda bıta müizeai, etine tesadüf edilmiye • 

30 nisan 1856 Paria ıulh muahedesi 8/ 12/922 de Lozan konferanıımda 
d 

cek müesseselerden biridir. Burada 
imza edildiii sünde imza edilen 'boğazlar ser ettiii, mütaleay. hadiaelerin bize hak 
mukavelesinde 1841 tarihli muahede hü- :verdiiini gördükten ıonra daha kuvvetli büyük ve methur cinayetler vuku bul-
kümleri aynen ipka olundu. 13 mart 1871 ,olarak tekrarlıyoruz: duğu tekilde, bütün efhasiyle ve mu
tarihli Londra mukavelesine söre de ıulh «Boğazların müdafaa11 ayni zamanda hitiyle birlikte temsil edilmektedir. 
zamanlarında padi§ah iıteree harp gemile- lııtanbulun, Marmara denizinin ve prki E,has balmumundan vücude getiril -
rinin ıeçmeıine müsaade edebilecekti. T rakyanın müdafaası demektir. Şu halde miş, hadiselerin vuku bulduğu muhit 

Mevzuubahs boiazlar meselesi münha- boğazlan tahkim etmemek, Türkiyenin kopya edilmit ve bir bakı§ta herşeyin 
11ran sulh zamanlarına ait olarak zikredi- en hassaı ve en mühim yerlerini anıızın görülmesi ve anlaşılması temin olun
liyor ve Devleti aliyenin, hali harpte oldu- yapılacak bir taarruza karşı müdafaa va· muştur. 
iu takdirde dilediği gibi, hükmedebilece~ ııtalanndan mahrum bırakmaktır. insan burada kafasız cesetler, orta 
ii zımnan anlatılmıt oluyordu. Konferansta temıil edilen devletlerden 

Lozanda boğazlarm tahkim edilmesi hiç biri memleketlerini müdafaa hakkın· lığı kaplamış kanlar, keyif verici ze • 
etrafında ıiddetli münakaşalar oldu. Bu- dan mahrum deiillerdir ... » hirler kullanmaktan yüzlerinin çiz -
rada Amerikalılar mutlak bir eerbeati iste- C. H. Bahan gileri derinleşmiş kafalar, çeşit çeşit 
diler ve harp gemilerinin de boiazıarda Boğazlar hakkında konferans şekillerde öldür~lmüş i~sanlarıa kar~ı
ve Kar~den~zde kay.t11Z ve f&rUaz dolq- Onivereite Rektörü Cemil Bilıel bu ak· ~~aktad!r. ~~es~~seyı kur~~lar h~r 
maımı ııtedıler ve fU delaili ileri sürdüler: tam saat 18,30 da Üniversite konferanı feyı oldugu aıbı gostermek ıçın canı-

ıHarp ~·~ilerinin vazifesi yaln1Z mu· ıalonunda boiazlann ıon vaziyeti hakkın- lerin, cinayeti irtikap ettikleri sırada 
harebe d~iildır. Onlar ayn/ zamanda ser· da çok mühim bir konferana verecektir. ıiydikleri elbiseleri bulup balmumu 
best den1zlerde zabıta vazifesi de yapar· Bu konferanıı herkes dinleyebilecektir. heykellerine gfydirmifler, bunların 

kullandıkları biçakları, tabancaları, giydikleri elbieeler kendilerine aittir. kadar korkunç ki 

------.. ----.. 1------we~--------------·•--t ONUL ISLE·Rı 
Kocasından 
iğrenen 
Kadın 

•On senedir evliyim. iki çocuium 
var. On eenelik evli bir adamın derdi 
ne olabilir deniniz. Benim derdim hep• 
ainclen büyüktür. Kanm beni beienmi· 
yor, hatta benden iirendiiini .&ylOyor. 
lirenç bir halim olduiıınu bilmiyorum. 
Bir hutalıiun yok. Ainm kokmaz. Mea
leiim icabı temizliie de aon derece ria· 
yet ederim. Çok uiraıtım. Ona bu hu· 
JUndan vazeeçiremedim. Kazancımı e• 
line teslim ederim. Fakat cep barçbiı ie

teaem vermez. lı icabı baıka bir memle
kete tayin edilsem arkam 11ra aelmez. 
Yavrulanmın boynu bükük kalmuın di· 
ye aynlmak ta istemiyorum. Siz oı..nız 
ne yapammz)-

Bedbaht baba 
Bö1Je bir vaziyette yapılacak teY ay

nlmalıbr. Kaclm aiainle l'eçinmeie niyet 
......... Ne yap ..... onu mmıı"'llll e • 
........ iz. 

Fabl ortada çocukJu nr. Kadmm 
bprİaİDe onlan feda etmek sinü olur. 
ikisi arumda binama kalmak ta doi· 
ra olmaz. Onun için siz kendinai vazi. 
f..m Japllllf telikki ediniz. Kannızla 
arbk mef8U) olmaynıra. Onu bpriaile 
......... lmalumz. Bütün aevsi, ihtimam 
q lnnvetinizi çocuklarınıza veriniz. 

• • • 
• J 8 ya,larında bir kızım. iki genci bir

den seviyorum. Onlar da beni birbirin -
diıa a..berdar olmak11zın ayn ayn ayni 

fiddetle •Yiyorlar. Biri benim boyum· 
da, benim 11'bi bir pnç. Öteki uzun boy
lu ve Iİfman. İkilinden birini tercih e
demiyorum. Birini bayat arbdafı ola· 
rak aeçaem, diieri bedbaht olacak. Ne 
yapayım) 

Safiye T oeun 
Ne y...ı- ld • lıruan, • ele ta· 

bİlıt bir lmm iki .akle evlenmesine 
müaaacle etmiyor. Z... aiz de da 
l'ençü.iz, Sevpu.i tanıyacak wmiyette 
deiiJainia. Zaman ile h iki ...plen W.. 
ri b.vetl .... , öielsi aayıflu. Tabiat 
kencliJiiinclen t~ ,..... Sis ele ... 
miifldil 'miyett.. ........__ 

• • • 
«22 yapndayun. iki kızla konutu • 

yorum. İkiai de beni çaJsınca seviyor. 
Ben bunlardan birini aeviyor, ötekine a
cıyorum. Acıdıiun luz benden üç yaı 
büyüktür. Beni sördüjü zaman söz yaı· 
larını tutamıyor. Benim için her feda
Urlıia razı. Benden batkUile evlenmi· 
yeceğini söylüyor. Ona acıyorum. Öte· 
ki benden bir yaf küçük. Ciddi bir kız. 
Ben onu seviyorumö Fakat ailem bu kız· 
ların ikiıini de beienmiyor, zengin bir 
kızla evlenmemi istiyorlar. Hatta bu kız. 
)ardan biri ile evlenirsem beni evlatlık • 
tan çıkaracaklarım iddia ediyorlar. Ae
kerlijimi de daha yapmadım, ne ya • 
payım?» 

Ankara: M. R. 
Gönül eilenclinnek, acımak INatb 

..,., evlenmek batka pydir. insan aCJClıjı 
için evlenmez. Evlilik ömür müddetince 
bir bayat arbdatlıPJU'. Onun için a • 
cele etmeyiniz. En-eli ukerlijinizi bi· 
tiriniz. Ondan soma karu verirsiniz. 

TEYZE 

ellerine vermitler ve bu ıuretle hadi • Levhanm biri F ransanın Güyandaki risliler müzenin 
senin tam manasile canlandırılmasına mahkumlannı gösteriyor. Burada ya- iltemittir. Fakat zabıta 
büyük ehemmiyet vermitlerdir. f8yanlara canlı ölü demek yanllf ol - deiildir .. 7:-bıtaya göre bu müze İll 

Burada canlandınlan hadiselerin maz. Bunlan vurup bir aralık kaçarak anlatı ıslaha yarayacaktır· Bun 
biri tudur · l ... _ L. edild!L1 • bafka zabıta mensupları buraya de 

. ormana sapmış ar, ~ıp ı&ıen aı- ed _L eak. . 1 · l 
Pariate sefil ıınıflarm bir kaç frank rada vurularak ölmiltlerdi. kbul;r~ 1 ;:~yet e: ::ı~s: 

mukabilinde keyif verici zehirler kul- Zabıta müzesi cinai bir tarihi olan uBalnıugunudate .. etm t -~er. 
. ' umun n muze yapmaa 

landıkları mler vardır. Buraya devam bir müeaaeaede kurulmu•tur. Bu bi- b' d v 'ld' M d .,.. d 
ed ı k kai · · d" T ır,ey eıı ır. a am ıueau 

.. en ~r o n, erom :"~ aaıreye Uf· na eıkiden bir banka idi ve banka bir dracla balmumundan yapılma hey 

kundurler. Erkekler aıbı ka~lar da dolandırıcı yüzünden iflas etm~. bu )erle dolu bir müze vücude aetirmif, 
buraya devam ederler .. Canlı hır levha yüzden bir eürü rezaletler meydana ha sonra bu müze yanmıf ve için 

bu kadınların bir kaçını zehirlenmİf çıkmıf, bir çok müesaeaeler yılulmıt heykeller de eriyip gitmifti. Fakat 
bir halde ıöeteriyor. Vücutlar iztı- idi. yeni müze cinai hidiaeleri temsil et 
raptan kıvranır bir haldedir. Suratlar Zabıta müzeeindeü levhalar ve mek bakımından bir yenilik tCjfkil 
asıktır. Bunların içinde keyif verici manzaralar 0 kadar canlı ve o diyor. 

zehirin tam tesiri altında olanlar, yarı 
ölü bir halde yere uzanmıtlar ve haya
lata dalmıtlardır. Bunların keyifli hali, 
inaanlan keyiften tikaindirmeie kafi
dir. 

lzmitte Ulu Gazi Mektebinde Kardeşli 
Bayramı Yapıldı 

Diğer bir levha, bir zencinin irtikap 
ettiii cinayeti tasvir ediyor. Ango So
ley adını tafıyan bu zencinin beyaz bir 
aevsilisi vardır. Soley kıskançlık yü -
zünden bu kadını parça parça ederek 
cesedini bir sandığa koymuş, sandığı · 
çimento ile ııvamış, ıonra odanın ka
lın duvarını açarak oraya gömmüş, 
ve duvan düzeltmif, badanalam•, ve 
üzerine kağıt yapıftırmlflı • 

Cinayetin keşfedilmesine ideta 
imkan yoktu. Fakat cani, sıvayı yan• 
lıf kullandığı için günün birinde eıva 
dütmÜf, sandık görünmÜf, ve nihayet 
cinayet keşfolunmuştu. 

Fakat zenciyi mahkemeye verme • 
ğe imkan kalmadı. Çünkü çıldıntııftı. 

Levhaların bir methur Staviakiyi 
temsil ediyor. Sahne bir kumarhane -
dir. Staviski kumar masasının batında 
oturuyor. Kenar da karısı da sörül -
mektedir. Staviski'nin de, karısının da 

lzmit (Özel) - Ulu Gazi ilk okulu 3 ncü sınıf: D şubesi yavru 

bütün okullara örnek olacak güzel bir hareketin öncülüğünü yapmı 
dır. Talebeler aralannda bir karde,lik teeia ederek evvelki gün lunun 

ramını kutlulamıtlar ve çok ne,eli bir sün y8f81Dıtlardır. 
Ulu Gazi mektebinde 77 fakir çocuk ta, mektebin himaye hryeti 

fından giydirilmekte, kitap, kalem, defter ıibi ihti~lan ahnmaktacbr. 



ıun1 • • 
1 1'a •darla da blıaunıı. Allali, 

Ud 'sösUniD tiatlerine iki muntazam 
bt ,.,...... ,Alt.hm .. ppıauu da :rlk• 
llUfllllS kaflarml tlı•e..U. kasmuf, 79-
riDe ..... - ..,.... iaee detinü 
.-itler yapalfllal 

BllDu 7apmalda ~ lnklr .. İ)'., 
aunl 

·-ff~ı;;ş:ıt;ıy~·~·-ıi;;·bi. 
Devam Ediyor. 

IJir mlitehassu son vaziget lıalclcıntla tllgor ki : 

• • 
Şimdi7• Irada 6ir hf ırlil70ft .,. 

hllti 4e ~ M, ,,.;ı,,., .ıc.n T•ltqe 
tiir ltralı Flerİllall NU-dMt 6a1aee-
4i7fJTllS.. H.,,...tu ltralıft ltMhaa 

Ralı•I darmatlıJı 
için nraerileıen 

bir mlll.t ASORILE 
Bunlan yerle,tirmek üzere 1,146,000 lngiliz lirasına 
ihtiyaç var, paranın bir kısmını lngiltere, 
Milletler Cemiyeti verdiler. Geri kalanının da 

suretile toplanmasına çahplıyor 

Bir eenu ..-~ ılmUt .. ~ 
ralchu hatn1'0Z Ye altm d17e cııl'Ô» ~ 
ra)'a hir kadana 1atıyor. Hile ulapbyor. 
Mahkemeye aetiriliyor. 

H&kim ne 71l1Jtıiana eonbu 
- Evv~ da~• bUtp Sonra 

heyeti biknne:yeı 
- Çok l>ir teY yapmadmı ld papm, 

dedi. 
- Daha ne yapacaktın, gümüıü al• 

- Anlat nedir). 

- Ne olacak paoam. Ce 
:una abayı kaptmllk. istedim. 
bi cebi deliklere kız vermem d 
aaeda. i;m.eclim. boyuna çabt 
kaç papel daha edindim. Gene iste 

diın. Bu defa « 1011 lira ver kıza · 

alacağım, dedi. Verdim. 
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Uluç Ali Paşa, Sisler Arasındaki 
Düşman Gemilerini Görmüştü 

Onun maksadı Korf~ ve Giritt~ki ı almaları içi~ ~mir verm~ğe hazırla~
Vencdik filolarının bırleflDelerine mıftL Kendıainden apel ;rukan •ır 
enıcl olmak, ilk fırsatta her ilmi üzeri. misli çok Te ka••etl olan lapanyol 
ne de ayn ayrı yüklenerek baldamlfb. filoeana brta daha tedbirli danan
Ali ve Pertev ~ fİmdİ hem Kor- mak aerekti. Hele ~ koyu bir ıia 
fudaki V enedik filosu t.lr•11w.da btfe iç.inde böyle lnrnetli bir dÜflllaala 
aiden reisler tarafından ıetirilecek çatıpnak oldukça brkulu idi. 
olan haberleri, hem de Cezayir bey- Fakat emir weımıek IÇID vakit 
lerbeyi Uluç Ali Papnın plmesini kalmadan vardiya ba.judı: 
iMiiyorlardı. Gönüllü reialer de sel- - B..mlar Maka semileridir •.. 
mkten sonra da.dojnı Korlu Deri- Malta p....ı,eleri ... 
ne, hatti Adriyatik clenm loydanna Gösler ...... çek ephe.,, sinirler 
gidilecekti. Çünkü müttefik donan • &erilmitti. 

maların birletme yeri olan Mesina- Malta ıövalyeleri bu denizlerde 
da henüz hazırlıkların bitmemİ§, 

iııaaf&&.dıklarile, fırsat buldukça he
hatti lıpanyol doaanme ... m da 

men hemea her zaman Türk kıyıla-
aelmemiı olduju öjrenilnaifti. rma llliiıcurnl.arile tanınmıtlardı. u . 

.. luç Ali Papnın onlara kartı olan 

- 8 - hmCJ IMitin lliğer dütmanlardan da-

Malta Filosu Mahnluyor 1 ba sakta 
ha 

Kaptanlar ve leventler hemen taa-
Türk devleti Kıbna .eferiae - dik ettiler: 

zırlandığı sırada Cezayir heylerheyi - Ti keadileri •.. Malta JÖvalye-
Uluç Ali Papya ( 1) ela bu .den: 

U 
teri ... 

gelmeıi için emir yollan114b. luç 
Uluç Ali Pap için duracak bir Ali Pap yirmi iki kaclirp 'ft on 

dakilra bile yokta. 
dört kalita ile Cezayir limanından Şimdi aeaiainiıa kırk dokuz çift 

yoBla çıkmdıftı.J And Do .__ küreği birer tahin kanadı ıi.bi Çll' • 
u sıra a an re rya au • • 

d d k . 69 . _._ -L---A 1 pmıyor, denrze dalıp çıkıyordu. Ay,-
man asın a ı ıemıacn ı~ 1- • da h k nd la 

• -1 f m uman enıe.a uma a ruu panyol donanmasının Sacı ya tara -

larmda dolattıimı haber almıştı. 
Bu haber onu yolundan alakoyacak 

değildi. Hatta bile bile Maltanın şi
malinden geçmek üzere bir rota tut

mu§tU. 
Serin bir temmuz sabahı idi. 

vermişti: 

- Arnavut Me..i, aea yedi ka -
lite ile Maltaya kaçanların ardına 
git ... Göreyim seni, hepsini tepele ..• 
Diğer gemiler benimle gelecek ... 
Kumandaya dikkat! .• 

Türk filosu Maltanın §imalindeki Bu emirler birbirinden otuzar kır-
Gozo adasının garbında bulunan kar kulaç aralıkla giden Türk ge -
Sen Dimitri burnunu geç.mi§ bulu • milerine hemen ulaıtırılıyordu. Sis
nuyordu. Deniz durgundu -.e hava- ler arasında gür sesler haykırıyor, 
da koyu bir sis vardı. Bu sisin dağıl- sonra bu seslere aene gür sesler ce

maat için güneıin doğması lazımdı. vap veriyordu. 

Uluç Ali Pap gemilerinin yelken • Topların tunç ağızları ve yalın kı
lerini sardırmıı, kürek çekerek ve lıçlarla baltalar, mızraklar, tüfek -
yavaı yava§ ilerliyordu. ler Ye okların hepsi de kullanılmak 

Bir aralık önde giden gemınm için hazır bulunuyorlardı. Kısa ıal
prova direğindeki vardiya haber varlı kısa cepkenli kırmızı ku§aklı 
verdi: ve kırmızı küli.hlı Türk korsanları 

- Provamızda bir dü§man gemi- çıplak bacaklarile güvertelerde 
ai... bekliyorl~dı. Hepsinin de gözleri 

Zaten ayakta olanlar sözlerile avınm üstüne atılmak için bazırla

ıisleri yırtarak ilerisini daha ıyı nan birer çift aılan gözü gibi inanç 
görmeğe çalıııyorlar, oturanlar da ve hınç dolu idi. 

hemen doğrularak silihlarma el atı- Malta f iloau dört büyük gali ile 
yorlardı. bir brigantin (2) den ibaretti. Mi.it~ 

Vardiya devam etti: tefik donanma PapB111D enırile Me-
- Bir gemi daha.. Bir daha ... sinada toplanacaimdan onlann da 

Maltaya gidiyorlar... Meainada bulunan Jan Andre Dor-

Bu haberler çabucak biraz daha yanm yanına aitmelerini emrebxÜf • 
geride olan Uluç Ali Paıaya yetiıti- ti. Fakat ıövalye Sen Kleman ku • 
rilmişti. Uluç Ali Pap ıe.anaının mandasındaki bu semiler Meainaya 
baıJkasarasından ıeriye doiru bay- vardıklan zaman orada ancak on 

kırdı: dokuz İspanyol gemıu buldular. 
- Vardiyana ıöyle, kürekleri haz. Bunlar ite yaramıyan teknelerdi ve 

landırsın .. · Japanyol amiralı onları mabaua ora-

Koca gemi bir anda hızlandı ve da barakank diier iki gemi ile Tu-
ileri atıldı. • nus sahillerindeki Bizarta limanına 

Uluç Ali Pata da aialer arumda gitmiı bulunuyordu. 

ve ancak birer karaltı halindeki düt- Şövalye Sen Kleman bunun ü:ıe • 
man ıemilerini aörmüıtü. Oace on- rine Maltaya döemek için Jola çık-
ları ispanya filoım sanmıf, ileride mıftı. • 

ve ıerideki gemilere borda nizamı Sicilya adasının garbindeki Dre-

( 1) Bu mcshur Türk amiralının nereli 
ve kimin nesi olduğu Türk tarihlerinde ya
zılı değildir. An&ak Ulah lakabının dönme 
korsanlar hakkında kullanıldığı sanılıyor. 

Jüryen dö la Garvyer ve Hammer gibi 
garp 1 ihc:;ileri onun İtalyar ııı cenubun -
daki Kalnb iyada Likasto kasabasınd·, 

1508 de do~•duğunu Napoliye giderken Ali 
Ahrıet adında bir korsanın eline düştüfi J

nü, küreğe zi cirlendiğini. bu sırada kel ol
du~unu. koktuğu İçin kimSf'nİn, hatta kü
rekçi! ·rin bile onun Yanında oturmak iste-
n edı i, or ra İslamlığı kabul ederek 
ıı at ıni ve kor anlıı"In başlıyarıık 
p k \ -.ık yük9Cldiğini yaıaılar. 

pani limanında bulunduiu sırada li
mana bir ltalyan koraanı ıirdi. Mal

ta filosunu görünce hemen fÖval • 
ye Sen Kleman ile görüfDlek istedi
ğini bildirdi. Ona ıu haberi Yerdi. 

- Uluç Ali Malta taraflarında 

dolaşıyor. Gözünü aç!.. 

( Arkası var ) 

(2) Türk donanmasında perkende de· 
nilen ve 1 7 -19 çift kürekli iki direkli hafif 
bir harp gemisi olup umumiyetle ke§ifler
de ve haber yollayıp getirtmekte kullanı
lırc:h. 

1 

idman tarzlanmız bugünkü 
futbolumwun inkişafına 

manidir 
İstanbul. futbol şampiyonasıwn on al

tıncı haftası maçlarını yapan- bütüa takım· 
ların 0'.7't111ları göze. çarpacak kadu gayri· 
tabii neticelerle geçti. 

Büyük dor sa.rfederek mevkilerini baş
ta tutan takımlann, oyunculannda yor· 
gunluk ve bitkinlik. alametlerinin b8t}lama
•· ayni gay-yetı s:ufetmeyen takımlar lehi
ne değişmeğe başlamış bulunmaktadır. 

Dokuz ay devam eden lik m~an es· 
nasında topu, topu yirmi beş maça inhi
ar eden futbol hareketlerimiz bfŞlsında 
bütün tahammül kabitiyetini lsaybe&ıı 
ll(>orculanmmn girittiJderi işe layıkıyla 
hazırlanmakdıkları gün gibi aşikar bir ha
.lükaıtır. 

imkan bulur ve aklına eserse haftada 
iki defa idman yapım ve hiç bir kayda ta
bi olmamak şarriyle oynadığı lik maçları
nın dörtte birinde l'lakiki kıymetini. gös
teremeyen futbolcumuz, iki hafta üstüste 
ayni oyunu oynadığının fakında bile de· 
ğildır. 

İdman sahalarına şurada burada ko
şup oynayarak doğrudan doğruya gelen 
futboli:u. idhıan bilgisi noksanhğı dolayı· 
siyle ,•ücudunun yapacağı işe göte ha
zırlama yolunu da pek tabiidir ki bilme· 
mektedir. 

Son senelerde sporcular arasında faz· 
laca moda olan sür antrenman ~elimcsi 
adeta bir hastalık gibi dddi faaliyetlere 
engel olmaktadır. 

Amatörlük perdesi altında yapılan yu
muşak idman tarzlarımız bizde en ziyade 
futbolu sarsmakta ve nitekim memleketin 
her tarafında rağbe~ gören bu apoıı da is
tenildiği kadar bir türlü inki@f edeme-
mektedir. 

Futbolü bütün milletlere nazaran en zi· 
ynde ileri götürmüş ve o nisbette iyi oyna· 
yan lngilizlerin bir mevsim zarfinda yap
tıkları maçlar bizim üç senelik faaliyetimi-
zin üstündedir. 

İngilterede resmi lik ve kupa maçları 
için takımlar tam dokuz buçuk ay hazan 
haftada iki defa olmak üzere her hafta 
maç yaparlar. 

Yirmi iki klübün iştirak ettiği birinci 
lik maçları için takımlar kırk iki oyun oy
narlar. Kral kupası maçları seksen sekiz 
klübün iştirakiyle bu arada yapılır. 

Her klübün lik ve kupa maçlan hari
cinde hususi liklere ve haricle yapac.ak.lan 
maçlar için bir çok kombinezonlara bağlı· 
dır. 

Noel ve yılbaşı yortularında da takım
lar bir hayli husuai maçlar org911İZe eder· 
ler. 

f iıgiliz futbolcuları hiç bir su.ıetle de
ğipıeyen dört beynelmilel maç için dai· 
ma hazn:dırlar. 

Şimdi bu kadar yüklii bir pro~ramuı 
altınd'an kalkmak için çalışan klüplerin, 
oyuncularını o maçları kazanabilmek için 
nasıl hazırladıklarım bir hesap edecek O· 

luDAk, biade futbol oynandığına. ve bu şe· 
kilde bu itıin ileri gidebileceğine k.olay ko
lay inanabilir miyiz?. 

Omer Besim 

Dewetler 

Son Postanın T efrikuı: 18 Yazan: Oıman Cemal 
cc ...... aralarındaki muaşaka o ka- Hasan: 

dar safiyane ve masumane idi ki buna - Kalkalım, isterseniz biraz dola· 
melekler bile gıpta ederlerdi. Lakin ... ) şalım! 

Hasan, gözlerini elindeki kitaptan Dedi. KalktJlar; ağır ağır ilerideki 
ayırmadan, sanki kitaptan okuyormuş J kır gazinosuna doğru yollandılar. Fa
gibi yüksek sesle ,unları söyledi: kat, çok geçmeden kopuklar kendile

- Lakin talih nedense onları mu- rine yetiştiler. Arada on ~. yinni 
vakkat bir zaman için birbirlerinden adım mesafe kalınca Arap Zeynel ilk 
ayırdı ı lafı attı: 

Kız da ona fU cevabı yapı.ştırdı: - Kızlar da iki, biz de iki.. Fazla 
- Ayni talih acaba gene onları bir- değil mi beriki) 

leştirmiyecek. mi ~~.~a? .. . . Topuz Süleyman cevap verdi: 
Hasan gerıye dönup göz.lerını lcızm Ü ··ı ah · d" b ik" · ·· l · d'k L - zu me y u, flm ı er anı ıs-

goz errne ı ere&: kar k L k de k 1 
B. 1 • -1.... k _J '\ s· taya Ç1 anrız, &ayı n o ur ı 

- ır eştıne uıc a.ç para euer r ır 

k k ı L.-L.. k l k l Kızlar, hayretle geriye dönerken ere ırı an ~ o ay o ay yerıne 
gelir mi? Arap Zeynd Medihaya. Topuz Süley-

Kız sarardı; titredi, bir kaç saniye man Ri.naya l..fif birer omuz çarpa-
başım önüne ejc6, sonra: rak öne geçtiler. Kızlar ikisi birden 

- Zannedersem ben sizin kalbinizi fena halde ürkerek bağırdılar: 
kıracak kadar bir şey yapmadım. E- - A .. A.. Utanmazların zoruna 
ğer siz kendinize burada yeni yeni bakın 1 
kalp arıt.adaşları huldunw:sa o ~t Arap Zeynel tağ gibi bir dönüşle ge-

- Evet, sizden sonra kendime yeni riye döndü: 
yeni bir çok bip arkadatları araştır - - Utanma burada olmaz hanım ab-
dım ve hatta size ne yalan söyleyim, laları 
bunları bulmadım da değil; fakat bü- Mediha: 

tün bunların kökü, aranacak olursa - Terbiyesizliğin lüzumu yok, çıe-
gelir, gene sizinle o çocuklukta ge - kin iz arabanızl oradan bakayım 1 
çirdiğimiz iki günlük bayram hayahna Topuz Süleyman kızın üzerine yü--
dayanır. rüyüp koluna yaptf818k: 

- Şu halde artık beni affedersiniz! - Arabamıza sizi de bindirmeyince 
- Şu halde ai.z de artık beni anlı - biz zor çekiliriz bu akf8JD buradan! 

yorsunuz. Kızlar korkudan yüzleri bembeyaz 
- Daha iyi anlaşmamız için otur- bağırışırlarken Hasan Topuza ya~-

maz mısınız biraz! 1aştı: 

Hadan, hafif blr nazdan sonra kız- - Sizin lbu yaptığınızı elebaıpniz 
ların yanına oturdu. Netameli Bahri duysa size ne der} 

Kız: Süleyman, kızın kolunu bırakarak: 
- Affedersiniz, bu kadar zaman - _ Ne diyecek, aşk olsun der l 

dır t~n~şıyoruz, f~t. garip 1değil mi - Pekala, ben birazdan gider Bah-
ben sızın _adınızı bilmıyorum. riyi görürüm, bakalım ıize atk olsun 

- Benım adım Hasan .•• Gene ga - d' k k .. ·· •· • tü-. d ~·1 · L-- de . . ad b"l mu ıyece , yo sa yuzunuze mı 
rıp egı mı, oen sızın mızı ı - k"" k' . urece r 
mıyoruml 

Mediha Arap Zeynel Hasana yaklaştı: , 
- .. eli ! ada darb k ahi - Bana bak ulan züppe r Sen ~imdı 

L-=-·di~~- ·L~~· • ~- "-a~ acısazdaa buradan ağzın burnun dağılmadan cız-
O&.l5Cl ı oe uuınmn ue UQij"na n . . k 
ı.:.~ ·:...-Lı: L~!~L • id'! dam eder mısın, yo sa ..... o.rer çı~ça,u &~ aeçıree ı 

- Aman ne güzeldi o çocukluk ha- ( Arlıa .. 11ar ) 

yatıl Bilseniz timdi o masum günleri ----F' -
ne kadaı- özlüyorum 1 

Medihanın yanındaki kız: 
- A ... Çocukluk olur da özlen -

mcz mi hiç} Meseli şimdi bana biri 
gelse de Allahtan ne istersin Rana? 
diye sorda yeniden çocuk olmayı iste -
rim derdim. 

Hasan: 

- Anlaşı?an Mediha ile bizim gibi 
sizin de c;ocukruğunuza dair bir takım 
tatlı hatıralanmz Tart 

- Çocukluğun hangi hatırası tatlı 

değildir ki 1 

- Ne idi o elinizdeki okuduğunuz 
kitap bakayım) 

Mediha: 
- Küçük bir roman ... Ya siz.ink.i ne 

idi? 

- Benimki de küçük bir roman: 
Pol E Virjini! 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Çarşamba 

(*) 

Pire ve tahtakurusun
dan ileri gelen 
hastalıklar v• zararları 

Günlerce uykusuzluk çeken ve nİ• 
hayet bu yüzden sinirleri bozulan bir 
hasta ile konuşuyorum. 

- Neden uyumuyorsunuz baıınıs 

ağrıyor mu ';ı Ateş geliyor mu? 
- Hayır hiç bunlardan değil pire· 

den ve tahtakuruıımdan. Bunlardan bit 
türlü kurtulamıyorum. Benim kanımı 
çok seviyorlar galiba diye anlatıyor ve 
gülümsüyor. 

Bahis gitikçe hararetleniyordu. Ha
san bir yıldır başından geçenleri he-

Şubeye Davet yecanla birer birer anlatmıya hazır-
Eminönü askerlik şubesinden: ]anıyordu. Tam bu sırada a,ağı mahal-

Derece koyuyorum. 37,5 atefİ 
var ... Vücudunda kızamık çıkarmış gi
bi pire izleri ve tahtakurusu noktaları 
var ... Hastama izahat veriyorum: Ek· 
seriya toz.lu evlerde ve tahtadan yapıl· 
mı!! binalarda hazan karyola demirleri 

> 

! - 316 ila 328 (dahil) doğumlu is - lenin kopuklannclan iki kifİ sökün et
lam piyadelerle 3 t 6 ila 3 2 9 (dahil) <i_oğum ti. Bunlar Netameli Bahrinin en acar 
lu gayri ialam piyadooin aekerliklerini 
yapmak üzere 21/4 936 günü sevkleri ya- tayfalanndancb. Biri Zcytinburun süb· 
pılacaktır. yan bölüğünden yeni koğulmuş on do-

2 - Bedel 20/4/936 günü akşamına kuz yatlarında Arap Zeynel, öteki de 
kadar istenecektir. kutucu çıraklanndıan Topuz Süley· 

3 - Bedel verenler 1 m•YJS 936 da mandı. Hasan, bunları uzaktan gö
kıt' ada bulunmak üzere gönderileceklerdir. rünce biraz gönlü bulanır gibi oldu. 

Yukarıda doğumlan yuılı yerli ve şu - Çünki bunların ikisi de vara yoğa 
bemizde yoklama kaçağı vaziyetinde mua· her .şeye burunlarını sokan, her şeye 
yenderini yaptırmış yabancı piyadelerin saldıran, hiç yoktan herkesle hır çıka
gösterilen tarihte şubeye müracaatları ve ran takımındandı. Hele böyle tenha 
gchniyenlcr hakkında bakaya muamelesi 

t ~ ·ı· l bir yerde iki genç kızla bir gene oğla-
yapı acagı ı an o unur. 

Halıkevi Koaferalidut nın yan yana oturmasi gibi şeylere 

E · ·· ·· H Ik · d 171 .. 1936 bunların hiç tahammülleri yoktu. Bel-
ınınonu a evın en: . , ca- . . .. . 
.. .. t ( ı 7 30) d E · · · Ca li idi ki timdi bu ıkı kopuk, onlerınden ma gunu saa , a. v.:nwn . 

ğaloğlundaki merkez salonunda Mimar geçerken kendilerine söz atacak, Ha-
Şevki Balmumcugil tarafından (Yeni Ar) sanın ve kızların izzetinefislerini kı
mevzulu bir konferans verilecektir. Kon• racak bir takım kopuk cinasları aavu-
ferana biitiia 7unlda,lara açıktar. racaklarda. 

arasına saklanan tahtakuruları, aşıla-

dıkları insanlara başka birinden aldık
ları kan içinde saklı duran ateşli bal· 
talık mikropları aıılarlar. (Papada· 
kis) humması (üç ğünlük ateşli has
talık) bu vasıta ile geçer. Pireler de 
vebayı naklederler. Size tavsiyem: 

Odanızı havalandınnız. Her gece 
açık pencere ile yatınız, cibinlik kulla
nınız. Tahtaları gazlı suyla sildirinix· 
Duvar köşelerini filitleyiniz. Bunları" 
çıkmasına ancak bu suretle mani olur· 
aunuz. 

Uykusuzluk içip de her gece soğuk 
suyla bir duı; yapınız, bir bardak ıhla
mur içiniz. (Nevropatin) şurubundıtP 
bir çorba kaşığı kullanınız iy;le irsirıiı 
dedim. Bunları yaptı ve iyileıti. 

( *) Bu notı.r. kesip uldaytnn, ,_. 
but bir albüme yapıfhnp kolle1uiyoll 
yapuuz. Saloab zamanınızda b11 noılat 
bir doktor ııöi imdadınıza yetİtt bilir· 
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"Son Posta,, nın Tefrikası: 55 Yazan : A. R. 

İki Kışla Arkadaşı Şimdi Yemende de 
Biribirlerile Buluşmuşlardı 

Cemil, ellerini pantalonunun cep-\kurumuş sahtiyanı andıran bu efra.~ 
Terine sokmuş, dolaşmıya başlamıştı... dm sırtlarında liyme liyme olmuş bi
Sonra birdenbire Emine kadının önün- rer bez ceketle; kadide benziyen ba-

Cle durmuş ve sormuştu: caklarında, iç donuna benzeyen incecik 
- Adı, Meliha, haaa... bezden birer pantalon vardı. Kayış ye-

- Evet, ya seydi .. Meliha .. Arapça, rine iple bağlanmış olan kara martin 

gayet güzel demektir... Hakikaten, 0 tüfeklerini, çapraz olarak boyunların-
-' ı· · · ·· dan asmıs, lardı... Güçlükle üfledikle-ua .. smınm musemması ... 

- E, peala .. Meliha simdi niçin İb- ri teneke yamalı borular, simsiyah 
;ahim Efendinin evinde. emanet duru- kararmışılt. Davul ile trampetler, bir 

ror. 
- Haaaa ... Size, onu da söyleyim .•. 

Şeyit Kasım, Melihayı rızasile İmam 
Y ah yaya vermediği için, onun kaçı -
nlmasına karar verilmisti. Ve bu işi 

4e, (Nasır MebhUt) der~hde etmi~ti. 
- Nasır Mebhlı.t, kim? .. 

- Nasır, en kuvvetli kabile şeyhle-
rindendir. Gençtir, cesurdur. Başın -

da, dört binden fazla adamı vardır. 
İki sene evvel, (Hacce) kasaba ve ka
lesini muhasara ederek dört tabur as

kerin bütün silah ve toplarını almıştır .• 
İşte bu adam, İmam Y ahyanın en kuv

vetli taraftarlarındandır. 
. - Anladım. Şimdi, İbrahim Efen

di ne s1fatla bu işe karışıyor. 
- İbrahim Efendi her iki tarafın 

dostudur. Yani, hem Seyit Kasımın; 
hem de imam Yahyanın ... Onun için 

Meliha ona emanet edilmiştir. İmamlık 
meselesi, sureti kat'iyede bir tarafta ka
lıncıya kadar, bu kız, İbrahim Efendi
rtin evinde ikamet edecektir. 

- Şu halde.. lbrahim Efendi, ol -
dukça nüfuzlu bir ışahsiyet demektir, 

öyle mi? .. 

- A .. Siz bunu bilmiyor musunuz? 

- Ben, İbrahim Efendiyi sadece zen 
gin bir tüccar biliyorum. 

- O kadar mıL 

- O kadar. 

E, mademki o kadar bi1iyorsu -
nuz; bildiğinizle kalınız. 

- Demek ki İbrahim Efendi ... 

- Affedersiniz, ya seydi.. Artık; 
İbrahim Efendi hakkında size daha 
fazla malumat vermekte mazurum. 

kaç yerlerinden patlamış ve yaman-
mıştı. 

Cemil, önünden geçen bu sefalet 
manzarası karşısında, daha hala hay
retini yenemiyor; bir türlü gözlerine 

inanamıyordu. 

Muzikayı, asker takip ediyordu ... 

Koyu renkli bir katıra binmiş olan 
Alay Kumandanının omuzuna daya

dığı kılıç, bu Yemen güne~inin kızgın 
ziyaları altında parıldıyordu. Ve son
ra; sıcaktan ve kalıpsızlıktan fesleri 

kulaklarına kadar geçmiş olan asker 
dizileri; yorgun, bitap, dermansız bir 
halde adeta birbirinin arkasından sü

rükleniyordu. 

Yanına sokulan ihtiyar bir adam, 

bozuk bir Türkçe ile sormuştu. 
- Yaaa, zabit efendi. Bu asker, ne 

asker? .. 
- Bu asker •. Yanya alayı... Za

vallılar buraya; taaa, Yan yadan geli
yorlar. Bak şu zavallıların haline .. 
Hepsinin avurtları içine çökmüş .. Hep
sinin beti benzi, toprak rengine dön
müş ... Kimbilir kaç gündenberi; aç 
sefil, böylece yollarda sürünüp duru

yorlar. Baksana hallerine .. adeta, ölü
me sürüklenir gibi yürüyorlar. 

( Arkası var ) , ... _ .. ·n-A .. D ·;o··-·-·-·] 
Bu Akfamki Program 

İstanbul 
18: Oda musikisi (Plak), 19: Haber• 

ler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Halk 
musikisi. Sivaslı İbrahim ve Veysel tarafın
dan, 20,30: Stüdyo orkestraları, 21.30: 
Son haberler. 

Cemilin, fena halde başı dönüyor - Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
du. Bütün bu konuştuğu şeyler ona, gazetelere mahsus havadis servisi verile
rüyada geçen bir muhavere gibi geli - cektir. 
yordu. BOKREŞ 

Ceketini çıkarmıya uğraşarak yatak : 6,45-8: Haber, jimnastik, plak, 18: Ru
odasına geçerken, dudaklarını büke men halk musikisi. 20,20: Yeni plaklar, 
büke söyleniyordu: 21: Solist konseri (piyano, flüt). 22,05: 

- Seyit .. İmam .. Daha bilmem ne?. Şarkılı solo, 22,45: Salon orkestrası. 

Kavga etmişler .• imam olmak iste - PRAG 

ı 1 7, 1 O: Dvorski ve şarkıcı çocukları 
mis, ler; birbirlerine girmişler... yi 

(dans), 17,55:- Çocuk tiyatrosu, 19,10: 
amma, bunlardan, bana ne? .. Meliha- Muhtelif, 20,25: Şaıkıh neşriyat, 21, t 5: 
ya gelince.. Onunla da fazla meşgul ,Orkestra, 2 2, ı o: Karışık neşriyat, 2 3, 15: 
olmıya ne hakkım var ... Neme lazım, Plak. 
benim .. İster imam alsın .. İsterse, mey- BUDAPEŞTE 
zine varsın... Eğer, karşıdan karşıya 18: Keman konseri, 18,30: Sözler, 19 : 
bir merhabaJaşırsak, ne ala .. O da ol- :Plak, 20,30: Operada verilecek konseri na
mazsa; Bektaşinin dediği gibi; yuh ,kil, 23,30: Haberler, 2_4,20: Cazbant. 

olsun ecdadının ervahına .•• Amma... . BERLIN 

S h ·f · · · dok ndu D 0··rt ta 19: Orkestra, 20: Plak, 20,45: Aktüa· u erı sınırıme u • • • -

b~ k · ·ıAh t 1 1 ak lite, 21, 45: Eğlenceli musiki. 2 3: Haberler, ur as erın sı a mı, op arını a m ... .k. . d 
.. . . . . b l 23,30: Gece musı ısı ve ans. 

Hem de, dort hın kışıden ıbaret a dırı · VARŞOVA 
çıplak bir kuvvetle ... E, bizimkiler u
yuyorlar mı imiş, acaba? .. İşte bu .. Ye
nir, yutulur ~ey, değil. 

Diye söyleniyordu. 

* 

l 8, 2 O: Çift piyano ile caz, 19 : Mozart 
0

kuarteti, 19,30: Muhtelif, 21 : Salon mu -
sik.isi, 22: Şopen konseri, 22,40: Muhtelif, 
23,20: Dans. 

MOSKOVA 

Ertesi gün, San'ada büyük bir ha_ ~18,30: Sekstet Rus. -~usikisi, 19~45: 
k ·· "'l'. d H Ik d h b h Plak, 20: Mozart musıkısı, 21: Edebıyat, 

re et goru uyor u. a ; a a sa a -
22 

y b d"ll 1 · t . .. l : a ancı ı er e neşrıya . 
leyın erkenden, (Hudeyde- yo una a- VİYANA · 

çılan (Babüka) a doğru akıyor, yo - 18: Avusturya musikisi, muhtelif, 20: 
' lun iki tarafında toplanıyordu. Haberler, 20,5 O: 1929- 19 31 senesi arasın-

Biraz sonra, uzaktan bir mızıka se- daki modern müzik parçaları, 21,45: Gü~ 
sı isitilmisti. Bu mızıka sesi, derinden nün mizahı. 22: «Şu bert' im ben, adım Şu-

' ' 
gelen bir hastanın hıçkırıklarına ben - bert'tirıı adlı yayım, 23,20: Tambur mu-
zemekte idi. sikisi, 24,20: Gece musikisi. 

Cemil de halkın arasına karışmış; 
yavaş yavaş, şehrin kapısına doğru 
yaklaşmıştı. O, kapının önüne geldiği 
zaman, artık mızıka da kapıdan içeri 

girmiye başlamıştı. 
Cemil. bu mızıka efradı görür gör-

• görmez, şa:Jırmıştt... Kızgın gÜneıŞ al-

tınc~..ı çatır çat.ır yanmaktan renkleri 

16 Nisan Per§embe 

l 8: Dans musikisi (plak), 19 : Haber• 
ler, 19, 1 5: Plak neşriyatı veya retranmis
yon, 20: Sıhhi konferans, Dr. İbrahim Za
ti tarafından, 20, 30: Stüdyo orkestraları, 

21,30: Son haberler. 
Saat 2 2 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi 
cektir. 

verile-

---- ~ T --- - ..- --~ - --- _,,_... ---~ ....... ·::~ - -- -

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

SON POSTA Nisan 15 -- -= 

• 
Boğazlar hakkındaki notamız münasebetile 

Akdeniz devletlerinin 
bugünkü vaziyetleri 

1927 senesinden 1934 senesine kadar geçen yedi sene 
içinde deniz, kara ve hava orduları nasıl kuvvetlendirildi? 

( Son Postamn askeri muharriri yazıyor ) 
Dünkü yazunızda Akdenizle alakad~r 1 

devletlerin 19 2 7 senesinden 19 3 4 sene~l-
d . f nda denız ne kadar geçen ye ı sene zar ı • 

hava ve kara ordularını nasıl kuvvetl~n: 
dirmiş olduklarını umumi rakamlar zıkrı 

1 k B ·· d b devlet-suretiyle an atmıştı . u gun e u 

lerin beherinin kara, deniz ve hava kuvvet· 
•• v • A ak evvele-lerini ayrı ayrı gosterecegız. ne 

k · k · t riz · Her mirde şu no taya ışaret etme ıs e · 
devlet bu silahlanma yarışında sırf tedaf~
i maksadla hareket ettiğini söylemektedır. 
Lakin gerek hava kuvvetleri, gerekse do
na,ma ayni zamanda taarruzi masadlarla 
da kullanılabilecek vasıtalar olduktan ma
ada denizlerde hasmına üstün olan bir do
nanmanın himayesinde kara orduları da 
karadan hudut komşuluğu mevcut olma· 
yan bir devletin arazisine karşı dahi teca· 
vuz ve taarruza geçebilirler. Şu halde dev
letlerin bugünkü silahlanmalarının hakiki 
maksadı sırf tedafüi bile olsa bu maksadın 
bir gün tecavüz! mah.iyet almasına hiç bir 
mani yoktur. Halbuki bizim istediğimiz şey 
böyle bir taarruz ve tecavüz ihtimaline 
karşı yurdumuzu müdafaa etmek maksa· 
dıyla boğazlarda tahkimat yapmaktır. Bu 
tahkimat sabit olacağına göre hiç bir tara
fa naklolunamayacak; binaenaleyh tam 
manasiyle tedafüi bir mahiyet arzedecek
tir. Her ne kadar Karadenizde sahili olan 
devletlerin vaziyetleri belki ileri sürülmek 
istenebilir; fakat bugün artık ortada eski 
Çarlık Rusyası yerine bu d enizle alakadar 
dost bir Sovyet Rusya ve dost bir Roman• 
ya vardır ki bunlar da boğazların bizim 
kontrolümüz altında bulunması lüzum ve 
zaruretinde bizimle ayni fikirdedirler. Hat
ta Bulgaristanın menfaati dahi bu yolda

dır. 
Diğer taraftan unutulmaması lazım gelen 

ve notamızda bilhassa işaret edilmiş olan 
bir nokta da şudur ki boğazlar mukavele
namesi Türkiyenin sulh halindeki vaziyeti 
ile, bitaraf veya harp halinde bulunduğu
na göre olan vaziyetlerini nazarı itibara 
almış fakat umumi veya mevzii bir harp 
tehlikesi belirdiği zaman boğazların ve 
Türkiyenin meşru müdafaası bakımların
dan ne gibi tedabir ittihaz edileceğine da
ir ahkam tesbit etmemiştir. Halbuki -yi
ne notamızda işaret edildiği vechile- bu 
günkü ve bundan sonraki harpler forma
litelerle ilan edilerek başlamaktan uzaktır
lar; bilakis her taraftaki askeri hazırlıklar, 
ilk vurulacak darbenin ani olması yani 
(baskın) mahiyetini haiz bulunması esası
na istinat etmektedirler. 

Bugünün belki de hakikaten bir müda
faa unsuru olmak üzere hazırlanan ve her
hangi bir devlete ait olan hava, deniz ve 

kara kuvvetleri yarın yurdumuzu istihdaf 
eden tecavüzi bir maksadla harekete ge-

çerlorse kendilerin.den, crboğazlarımızın 

müdafaası için bir karar almak üzere Ak
vam Cemiyetinin içtimalarına ve müzake
ı-elerfoin neticesine kadar beklemelerini» 

mi rica edeceğiz?.. V eJevki bu cemiyetin 
ittihaz edeceği karar en pratik hal çaresi 
de olsa o zamana kadar iş İşten geçmiş ol
maz mı?. 

Hatta boğazlar mukavelenamesinin ( 18) in 
ci maddesiyle boğazların emniyetini müda

faa etmeği tekeffül ve taahhüt etmiş olan 
devletler bu müdafaa işine fi' len tevessül 
dahi eyleseler her İşini (baskın) esası ü
zerine hazırlamış olan mütecavizin taarru
zunu menetmeğe, zaman itibariyle imkan 
tasavvur olunabilir mi?.. Binaenaleyh, 
192 3 tenberi gittikçe artarak son sene i
çinde azamt haddini bulan ve sür"ati ö
nümüzdeki senelerde daha çoğalacağı mu• 
hakkak göı-ünen silahlanma yanşı karşısın~ 
da, boğazlar mukavelenamesinin ahkamı 

fi'len sukut etmiş bulunmaktadır. (Za
man) ve (şerait) i]e beraber (ahkamın) 
da değişmesi ise bir zaruret; bu itibarla da 

halya r .. ul't.ıi-8 lrogilt .. .re 
1937 d• ı•n4 te IY'n d• 19}4 t• ıcnı d• 1934 ·~ 
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Akdeniz devle:lerinin nasıl sür'atle silahlandıklarını gösterir 

hükumetimizin isteği en tabii bir taleptir. 
Kaldı ki boğazlardaki ticari seyrüseferin 
de masuniyeti lüzumu bizzat Cümhuriyet 
hükumetimiz tarafından kabul ve ona gö
re ahkam vaziyeti de derpiş ve teklif olun
muştur. Binaenaleyh -hakstz ve mantık
sız düşüncelere kapılmamak şartiyle- no
tamızın hiç bir tarafça hoşnutsuzlukla kar
şılanması ihtimali hatırdan geçemez. Bila
kis Türkün en hayati meselelerini hallet
mek yolunda dahi beynelmilel ahitlere ve 
kendi imzasına sadakat ve hürmetini gös
termesi bakımından notamtzın her siyasi 
mahfelde ancak sempati uyandırması bek
lenebilir. 

Bu mütalea ve mülahazalardan sonra 
Akdenizle alakadar büyük devletlerin si
lahlanma hususundaki bızh adımlarını 

gösteren cedveli okuyucularımız birinci 
sayfada bulacaklardır. Bu cedvelin tetki
kini kolaylaştırmak için aşağıdaki izahatı 

vermeği de faydalı buluyoruz: 
x - 934 senesine kadar deniz kuvvet

lerindeki bazı ufak l!efek adet azalışları 

eski sistem ve bugünün ihtiyaçlarına yara
mayan gemilerin kadro haricine çıkarılma
sından ileri gelmiştir. Fakat onların yeri
ne daha mükemmelleri ve kat kat kuvvet
lileri konulmuştur. Misal olmak üzere şun
ları zikredebiliriz: 

A) İngilterenin büyük harpten evvel 
( 1913 senesinde) denize indirilmiş olan 
birinci sınıf hattı harp zırhlılarmdan Que
en Elizabeth ·deki en kudretli topların çapı 

38 santimetre ve adedi 8 tane idi. Halbu· 
ki. büyük harpten sonra ( 1925 senesinde) 

denize indirilmiş olan keza birinci sınıf 
Nelson hattı harp zuhlısında 9 adet 40, 6 

santimetrelik top vardır ki bu kadar bü
yük çaplı toplarda iki buçuk santimetrelik 

rasında denize indirilmiş bulunan ( 1 3) 
adet kruvazörde de çap büyüklüğü 20. 3 
santimetreye kadar yükseltilmiı ve 8Ürat de 
31,5 mil ile 32,25 mil arasında muhafaza 
olunmuştur. 

Fransa ve İtalyanın da, az çok farklarla, 
büyük harpten sonraki inşaatta bu esaalara 
istinad ettikleri; gerek bu devletlerin ge• 
rekse İngilterenin halen tezgahta bulunan• 
lar ile l 9 3 7, 1 9 38 ve müteakibi senelerde 
yapacakları gemileri daha büyük bir kud· 
rete çıkaracakları şüphesizdir. 1 

B) Almanyanın Doyçland Wmli ve 
ancak 10,000 tonluk olan Cep zırhbııında 
göstermiş olduğu İnşaat tekniği bu geınİ 
denize indirildiği zaman uzun uzun mev• 
zuubahsolmuştu. Halbuki Almanlann eon 
zamanda İnşaya başladıkları iki hatb harp 
gemisi yanında (Doyçland) m çocuk o• 
yuncağı gibi kaldığını yine bir müddet ev• 
vel dünya matbuatı mevzuubab.etmişti. 

İngiltere, Fransa ve İtalyanın gelecek se• 
nelerde yapacakları harp gemilerinde, a:ı, 

çok farkla, ayni kudreti elde edecekleri de 
muhakkaktır. 

( 1) - 44 tanesi 1934 senesinde hi:ı• 

mette, 7 tanesi hali inşada, 3 tanesi he• 
nüz sipariş edilmemişti. 

( 2) - Bu miktarın ( 18) adedi Flotil• 
la lideri (rehberi); ( J 45) adedi de Dis· 
troyer' dir. 

Flotilla lider (rehber) lerinin ( 16) aı hiz 

mette, (2) si hali İnşada idi. 

Distroyer'lerin ( 121) tanesi hizmette. 
( 1 6) tanesi hali inşada, ( 8) taneai de be• 
nüz sipariş edilmemişti. 

( 3) - ( 2 5 ) tanesi hizmette, ( 6) ta· 
nesi hali İnşada, ( 3) tanesi henüz sipariş 
edilmemiş. 

bir çap farkı gerek menzil (atış mesafe- sı 
sj) · gerekse tahrip kudreti bakımından 
çok büyüktür. Bu sınıf gemilerin sür.atle- sı 

rinden iki mil fedakarlık yapmak suretile 

( 4) - ( 1 O) tanesi hizmette, ( 7) tane• 
hali inşada. 

( 5) - ( 70) tanesi hizmette, ( 7) tane 
hali inşada. 
( 6) - ( 88) tanesi hizmette, (20) tane 

hali inşad~. (Nelson sınıfının sur atı 23 mildir; sı 

Queen Elizabeth sınıfı İse 25 mil sür'alinde 
dir) gerek topçusunun tahrip kudreti, ge
rekse atış menzili arttırılmış ; ayni zaman
da geminin zırhı da kalınlaştınlmak sure
ti1e düşman topçusunun tesirine karşı mu
kavemeti tczyid olunmuştur. 

Halbuki kruvazör sınıfında daha çok 
sür' ate ehemmiyet veren İngilıterenin 
191 5 - 1918 senelerinde denize indirdiği 
bu sınıf gemilerdeki 29 millik sür' at, 19 18 
senesile 1932 seneleri arasında denize in
dirilen gemilerde, 32,5 mile kadar arttı· 

rılmıştır. Bu artış (çapları kısmen olduğu 

gibi muhafaza edilmekle beraber) umumi
yetle top adetlerine de şamildir. Bununla 
beraber 191 7 ile 1921 seneleri arasında 
denize indirilmiş olan Effingham, F robis
her, Havkins kruvazörlerinde top çapları 

19 santimetreye kadar; 1926 ile 1926 a-

( 7) - Yekunu ( 3 O) olan birinci ve 
ikinci sınıf kruvazörlerin 24 tanesi hizmet• 
te, ( 6) tanesi hali inşada. 

( 8) - (95) tanesi hizmette, ( 1 O) ta· 
(9) - Bu torpidobotların hizmetleri 

( 8) numara ile izah edilen sınıf tarafından 
ifa olunmaktadır. 

(10) - (53) tanese hizmette. (22) 
tanesi hali inı,ıada. . 

(11), (12), (13) Bu miktarlar (Vu) 
ve (Lu )mecmualarının, 2 l /Mayıs/936 
tarihinde müştereken neşrettikleri hususi 
nushada şöyle gösteriliyor: 

A) İngilterenin: 
B) F ransanın: 
C) İtalyanın: 

1500 
1600 
2000 

Cemiyeti Akvamın resmi vesaik.ine oa• 
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N d ı·· J Davamıza hak İt J J ı· ·ı • işantaşın a uy .er Verenler gün a yan ar ngı terevı 
üperdici bir aşk f a_cıası Geçtikçe Artıyor tehdide haşladılar 

· f :r.Ja) ) (Bat taralı 1 inci •aylamız.da) "Süveyş kanal.na mukabil Tana gölü ı ,, (Bali taralı 1 incı .ay amı 
Hayri ~erzi mektebinde üç senedir ho· vermekten imtina etmişlerdir. 

d. · 'd B · 1 calık yapmaktadır. Mektepte ken ını cı • .azı sıyasi mahafil ngihereyi, Ak- Roma 14 <Huausi) - Jurnale d'halia gazeteıi bugün yaxdığı bir 
diyetilt'! tanıtmış ve herkes tarafından se· denızde ltalyaya karşı Türkiyenin de makalede Tana ıölünün deierini mevzuubahsetmektc ve lnıiltercye 
vil'n;şt~r. . 

1 
d mektebin iş?.irliğini temin etmek maksadiyle kartı netriyatta bulunmaktadır. İtalyan ıazeteıi diyor ki: 

a at Hayrı son zaman ar a 
1 
k Turk notasından istifade etmek iste - cılngiltere ötedenberi Tana ıöliinü bir lnıiliz röl, sayı-aktaydı. 

Üçüncü sınıfında okuyan b elediye temiz i kl · "h .. 
8 

me e ıttı am etmektedir. Tana gölü bir Habe• ıölü idi ve bugün İtalyan aıkerlerı'nı'n elı"ı1dedı'r. 
i leri memurlarından Halidin kızı 1 yaş· lngiliz lan :ı-lannda Ranayı sevmeie başlamıt. bu sev- DILZU". arasında konu,malar Süveyı kanalı nasıl lngilterenin elinde bulunuyorsa bu gölü de a yni 
g· · . R . • R ada Hay· Londra, 14 (Hususi) H ar' · k 1 1 ısını anaya ihsas etmıştır. an nazırı Mister Ed b -::--- ıcıy_e ıe ilde talyanın elinde bulunuyor. ngiltere, Süveyt kanalı ile İtalyayı 
riyeRltarşı lakayt kalmam1•11.~"1 .. duru be· Baldvin ile g·· .. en k uBog~n I başvekıl tehdit ettiği takdirde İtalya da lnr.ihereyi Tana gölü ile tehdit e decek· 

ana kara kaşlı, kara goz u, . . oruttere gaz ar mese- t" Jk" hd' d . d d h A h" . 
R 

H nan lesine ait Türk not h kk d . h ır. ı te at vasıtası a aynı erece e ayatı ma ıyette ve aynı de-
Yaz tenli güzel bir kızdır. ana ayn . ası a m a ıza at . • . 
temayüllerine mukabele etmiş, ikisi de bı- vermwtir. recede tesırlıdır.» 
1ibirıerini çıldıraınya ecvmeğe başıamıt- Sovyet razeteleri: «BoiazJann en Fransa zecri tedbirlerden vaz mı geçecek? 
lardır • Emin kefili Türkiyedir» Baıbafa Geuneler diyorlar Berlin 14 (Huauıi) - Pariıten buraya gelen haberlere göre Fran!a 

Hergün mektepte görü§Cn ve mektep Moskova, 14 (A.A.) _ Türk hii- ba§vekili Saro, dıt bakanı Flanden ve Milletler Cemiyeti bakanı Pol 
tatil olduktan sonra da beraberce sezr;;e· Genç lıı~ evi kumetinin notasının çok mühim si _ Bonkur bugünlerde Franaanın ltalya - Habeı harbi karııaındaki va7.İ· 
ğe çıkan ve aeceleri geç vakitlere ka ar yasAı b" h k Jd yet" hakk d k t'

4 

b" k ki d" 
b 

.. d lı ~- kan-nın arkasından kopnuş, onu da ır are et o uğunu kaydeden ı ın a a ı ır arar verece er ır .• 
İribirlerinden aynlmayan bu iki sev a • """ - f · da o'"ldürmck için merdivenleri dörder dörder zvestıya gazetesi funlan yazmakta - Franaız gazetelerinden bir çoğunun İtalya - Fransa doatlug-unu sag ... 

nın aralannda aşk bağlıhğı az zaman d artmıı ve Hayri Ra~yı tc.rkcclemiyccek atlarken sendelemiş, düpnüş. bu sefer e- ır: lamlamak lüzumundan bahsetmelerine göre Fransız bakanlarının zec-
bir hale gelmiştir. lindeki tabancanın namlusundan fırlayan «Son zamanlarda beynelmild va - ri tedbirler meaeleaini tetkik ederek bunları kaldırmanın çaresini ara-

ltiral kurJUn kendi kafasına isabet etmi~ ve o- ziyetin vahimleşmesinden sonra, Tür- yacakları tahmin olunuyor. lngiltere dıt bakanı Mister Edenin zecri 

Zeh Du merdiven bapnda cansız yere sermiş- kiye .. h · · h k 1 Bundan üç ay evvel Hayri karısı ra· cum urıyetı Ü iimeti Boğaz ar tedbirleri §iddetlendirmek lehinde olması Fransada hoınutauzluk u-

Ya talebelerinden birini sevdiğini. ondan tir. / meselesini bir kaç defa mevzuu hah - yandırmaktadır. 

F eniks Sigorta 
Şirketinin vaziyeti 

Zabıta P Va~~ıyet Ediyor . . Al ~n"ta~rnayK~ru~~~~ R~~ ~tmı~~ ~~m~v~~remüra-~================================= 
d · Zehra daha ilk lcurtun sesini ifitince d T eve getirmek için karısından müsaa e ~ caat e en ürk hükumeti, Bog .. aziçi, .ııyorsa, nihayet şunun teslim edilmesi 
CJllJf, tabancanın kencl\sine atıldığım sanarak M T tcıniştir. Zehra buna müsaade etrn ,_ d . w E armara ve Çanakka1enin askerlik - lazım gelir ki bu siyaset hakiki bir 

a ~ I aki be · de ko· bir hamlede kapıya .. a ar ınmege muva -
g ~~ış, sızlamış, ve 0 ~ tten B n vak'a· fak olmuş. arkasından Hayrinin kendisini ten tecridi keyfiyet ile Türkiyenin mü- emniyet siyasetidir. Çünkü hiç kimse 

casıy e araları biraz aç.ı mıştır. u k kovaladığını sörünce hemen kapıyı açmış, dafaa kabiliyetini tahdit eden diğer bunu kendisine bir hücum ve yahut 
dan bir ay sonra Hayri tekrar karısına ız- k J k b h (B al 1 · • I d ) 

d d
. · · bo- aoka~a fırlamııtır. Fakat bu arada ikinci arar arın, en mühim Türk mmtaka - kendi emniyetine arşı ir te dit gi- Of tar 

1 ıncı •ay amız. a 
an bahsetmiş ve Rananın ken ıaanı .. J D d d .. 

d b
. ckl"fi ka"" tabanca sesini işitince durup arkasına bak- arını ve ezcümle İstanbulu hakiki bir bi telakki edemez.» Ün e yaz ıgımız veçhile s igortao 

faYarak evlenmesi hakkın a ır t 1 
• hd al k tısında kaldığını fakat bu teklifi rec:ldeth- mıt. Kocasının merdivenlerden yuvarlan- te İt tında bırakbğını ve bu tecri _ , Balaariatan İtiraz Etmiyecek, Fakat umpanyası için iflas etmek meselesi 

iini .öylcmiıtir. dığını görmÜJ, buna rağmen tekrar kaç· din kaldırılması }Szım geldiğini bu Adalar Denizinde Mahreç mevzuu bahis değildir. Nihayet mua ... 
Büyükderedelıi Otelde . .. mağa teşebbüs etmiştir. devletlere hatırlatmıftır. lateyecek .. melatını başka bir şirkete d evrederek, 

Buna ragm" en Hayri bu cumartesı gu- «Hayri Beni Vurda!n Türk hükumeti, tekliflerini ciddi Sofya, 14 (A.A.) -b hBoedgazlar hakklın· ta tili faaliyet etme8i mevzuu baheola· 
· t fakat tam bu arada tabanca şesine del ' ll · t' . _._ edir B J daki Türk notasından a s en gazete er, L : ı · 

nü sabahleyin evden çıkmıt ve cı~a~~ 1 ere ıs mat ettimıeıd un ar- 14Jlr. A un polisler yetişmişler, Zehrayı teskin etmiş- d k tli . · Bulgaristanın Akdenize çıkan tek yolunun Esa•en J ')2') d 
iC(:esine kadar eve uğramamıştır. ynı g an en uvve sı son zamanlarda ld B 1 " • • scne&in en, )'ani Re .. 

d .. ler, eve sifdikleri zaman merdiven başın· . ' boğazlardan geçmekte o uğunu ve u gn· 
rnekteptcn Rana ile çıkan Hayri ogru tıddetlenen harp tehlı"k · bu t h 1 l b l l k asürans'm teşekkülünden itibaren 

il d da Hayrinin inledii\ni görmütler, :yukan esı, ve e - ristanın bu mcae e i e i hana a a adar 
J3üyükdereye gitmit ve Ranad ekolra ı: rıkınca da Rana ile kartılaşmıılardır. Ra- like karşısında dört devlet garantisi - ıbulunduiunu tebarüz ettirmektedirler. Fen iks yapmı~ olduğu muamelenin 
hir otelde 3 sUn 3 ıece bir ara • a m ,.· ,.. • D-;:... J · R ·· · ld '- b na polı"sl•rı' ıo"riince: nın uvısaZ ann emniyeti için kafi ol • Mir gazetesi diyor ki: yarısı eaauransa aıt o uğu ve ayni 
lardır. Bu mUddet zarhnda .. ızın e cvcy- ... 7~ 

d l 
-

1
- _ Hayrı" benLı vurdu. Laçtı de .... : .. 

1
·r. madığı keyfiyetidir. • c~Son aylar ve haftalar, muahedeleıin zamanda .L.iraat Bankasındn da 1 ()() 

ni de kızlarını muhtelif tanı ık an ve -- .. ......_. ' tabalaJ'I nezdinde aramağa başlam\ılar- Polisler derhal tedarik ettikleri imdadı Türlqye, beynelmllel, muahede • tatilinin bir mecburiyet olduğunu göster- bin l iralık bir teminat akçesi bulun .. 

d 
sıhhi otomobiliyle Ranayı ve öldüğünü lere hürmet göstermek ve sulh ve sii- miştir. Bulgaristan bu sebepten dolayı bu duğu için abonelerinin mütazarrır ol-

~ l E.uc AvJet farkedemedikleri için Hayriyi hastaneye kunu ihlal etmemek kayguaiyle öte- ,meseleyi protesto etmiyecektir. Fakat Bu· malım imkansız görülmektedir . 
Nihayet en-etki gece ... t 3,S da Hay- ltaJdırnu,Jardır. Ranaya selince kurwun o- ki devletlere nümune 1 ktad ,aaristan Ege denizine m&hreçten mahrum Dün ge1en malumata göre de A· 

1 N
. nun da ciğerlerini parçalamıştır, yara11 T"" k d lill . . ol ülmaed ır. edilirken, kendisine boğazlann aerbeat ol- vusturya bankalarından birı· f:'e11ı"ksc 

ri kansıyla beraber oturduk arı ışanta- ur e ennın teae s en rnun- · _ 1 k 11. .1 • . ş· d" 
h 

rok agıw rdır ve ifade vercmiyecdt bir hal- "fa b" "h . d .. dugu aöy enere tese ı ven mııtır. ım ı 3·0 "1 A Ş l 
llnd. Sögu 

.. .. tlu"" ...... '-a'-t-Lı" 54 numara evı- " aı ne ır zı nıyet tAAI ıgını da tes B 1 • !> mı yon vusturya i ing'lik b"ır ,...,ıı; .. ... ı· k . k" ..,. - boğa:z.larm kapanması karıısında u ga-
ne oelmi•, kapıyı yanında bulunan anah- dedir. ım etmeme ım ansızdır. yardımda bulunmuştur. "" "' ld Rana. mektep muhitinde gayet ciddi .ristan, Ege deniz.inde kendisine vadedil-
t•rla açmış ve yanında Rana olduğu ha e tanınmıf, herkese kendisini sevdirmiş bir Türk Dışişleri Bakanı, Boğazlar me- miş olan mahrecin verilmesini iatiyeecktir. ıı Bu yardım keyfiyeti, dün lktısat 
kanamın odasına girmiştir. Gece yarısan· kızdır. Bu tuhaf ve garip aık macerası selesini mevzuu bahsebnesi ihtimalin- Yunan Gazeteleri Adalannm Tahkimini Vekaletine bildirilmiştir. Vekalet me .. 
dan üç buçuk saat sonra kocasının gelece- den M'll ti Cem" b" k · · "lk ' seley' 1 tt tk'k 'k herkeste derin bir hayret uyandırmııtır. ı e er ıyc onseyını ı istiyorlar ı esas ı sure e te ı ettı ten 
iini tahmin etmeyen Zehra da işittiai ses· d f h be dar •w • vak' L' · f ' · d b k Rantlnın Babaaına Mektaba e a a r ettıgı ıt ıtvıno Atina, 14 (A.A.) _ Paskalya yortu- sonra ıcap e en ceva ı verecf" tir. 
ten korkarak yatağından fırlmııtır. Zehra b" d b b hı'taben kendisin yardım ed,...H'İni alenen Fen iksin lstanbuldaki şubesiniıı va .... 
1
- .. ""k• t bul Rananın ce ın en a asına ~e ,ları münasebetiyle ı"ntı"-r etmemı"t olan aa-1tar11sında kocasını görunce su une · .. 1 • • ..- •· • · k""l • b 

d Ya•ılmı• bir mektup çıkmııtu. Rana bu soy emıştır. 1 ba- 1 ahk" . h d k" zıyetı ve a ctın u cevabından sonra 
mut. fakat ona bir de yabancı lı:a ının re· ... v zete er, gaz ann t 01* ususun a ı 
f L b . mektubunda: Boğazların kuvvetlendiri1mesi sırf Türk notasını ancak pazartesi ak-mı n.... tavazzuh edecektir. 
ll&at ettiğini anlayınca kan eynıne mçra· ..- ...., llllJtır. Fakat Hayri gayet soğuk kanh ve crBabac.ıiım, tedafüi mahiyette olacağından bu :redebilmitlerdir. Bu notayı tahlil eden Es- Kumpanya erkinı tevkif edildiler 

toL b " Beni evinden kaçbiun için affeL Ho· tedbir, hiç bir -kilde taarruzi bir ka - tia aazeteııi diyor ki: De)•li Ekspres yazıyor: 
& ır eda ile karısına: T- , • - Zehra, artık sen kalk. ben bu yatak- cam Hayriyi delice seviyorum. Hayri ev- rakter t8f1yamaz ve öteki memleket - u Türkiye, boiazların silahlandırılması Viyana, 1 O - Avusturyadaki F e -

ta Rana ile yatacağım demiştir. lidir. Bunu bildiğim halde Ulbiınin bu ar· leri tehdit edemez. ,için mükemmel bir tekilde hareket etmiş- niks sigorta kumpanyasının iki müdü-
/ki Kadın Karplıarııya zusuna kar11 selemiyorum bizim sevgimiz Türkiye, Boğazlar emniyeti için en .tir. Milletler Cemiyeti, andlaşmaların bir rü ile bir muhasibi dün tevkif edildi -

h didir Bizi biribirimizden ancak ölüm · b" L fi) k"I k ed f dafa daha y k lb l " .. t Zehra bu söz üzerine asabileşmİf ve bir e e · b b"J emın ır &e · tef ı etme t i Bütün a a a na a ınmaaı onune ııeç· ler. ki hafta önce kumpanyanın ihti .. 
ta f b . R ayıracaktır, Hayri kansını oıamasa ı e bunlar nazarı ı"tı"bara alındıgı.. t·- '-d' d ,mek için bile olsa, bu müracaata müsbet '• tan kocasını elinden alan raki esı a- H "d 1 .. d a& ır e vat akçesinden 10,000,000 İngiliz li • 
n d ben yine ayrı en ayrı mayacaııım» e- T" k h""k 4 tı' • ta .1 .. ~ir ıekilde cevap verecektir J 

liatun üz.erine atılırken, diğer taraftan a mektedir. ur U ume nın DO ı e muracaat ' rasmın kaybolduğu keşfolunmuş ve 
•yriye de: Vak'aya müddeiumumi muavinlerinden ettiği devletlerin, görüfmeleri canasın- · Fakat boğazlar mukavelcainin merbut kumpanya hükumet kontrolü altına 
- Ben timdi karakola giderek bu ka- Muhli. el koymut. Nipntqına ve butane- da Türk teklifine Jayık olduğu ehem- ,oldlu~ub"Lozaflnkmu~~e~~sibve byizzat mukda- konmuştur. 

dını po)ia)e d1tarı attıracağım deıniftir. . t. ek.J • halde: d .. . l ,ve e, ıtara ı reıımını aza unan a a-
. Ranaya gelince, bu vaziyette o da Hay• ye giderek tahkikat yapmıftlr. mıye ıkvedr~ erı ın a umıt er larına da te§mil etmektedir. Bu itibarla, Gene ayni gazete haber ve riyor: 

rn.e·. Tabibi adli Enver de haataneye sitmİf, verme te ır. » b - 1 • • b h ed'l ·ı·hl Macaristanın yarı resmi Peşter "" · d d f · ogaz ar ıçın mevzuu a s ı en ıı a anma 
kızı muayene etmiı, Hayrinın e e nıne Alman sazetelerinin nqriyatı 0

mesclt-sinin adalara da §Amil olmaa pek Lloyd gazetesi Prudential Assurance 
- Benim için evinizi barlunızı yıkma· 

)'ın ben gidiyorum sen karınla kal demi§ 
\le ltapıya teveccüh etmiıtir. Bu sırada Zeh
~- da karakola gitmek üzere merdivenler· 
Qen · 

ınrneğe başlamıştlr. 

Tabanca Sesleri 
h Hayri iılerin sarpa sardığını gorunce 
CJneıı l•bancaaına eanlml§. Ranaya: 

J - Demek beni bırakıp gideceksin, öy-
e :ırıi demiş ve bir metre ilerisinde bulu
rı~~ lcua ateş etmiştir. Kurşun Rananın 
itoa." R unden girmiş arkasından çıkmııtır. 
l •n. neye uğradığını bilmemiş, biraz kor· 

\1, hir•ıı: da aldığı yaranın teairiyle he· 
?nen ... -: "k 

ol u:Zu oyun yere kapanmıştır. 
~ Rananın yere düttüğünü görün· 

~tan 
1~ l ' rnuhtelif tarihlerde, bu miktarlar 
oy e idi: 

A) İngilterenin 1434 ( 1931 nisanında) 
~) Franaanın: 1847 (1933 de) 

) ftalyanın: 1507 ( 1931 haziranında) 

1 
Biz.im cedvelimize idhal ettiğimiz mik-

h
arlar daha ziyade takribidir. Fakat her
ald (V d" e u) ve (Lu) mecmualarının ver-
ıkJer' "k j d h . d 1 rnı tar ara nazaran a a ZJya c 

uo~ 
1'ruya yakındır. 

T •YYarelerinin miktar itibariyle artı· 
ŞJnda Fr J 1 d .. " ( · b' • ansa ve ta ya a goru en nıs ı 
azlık, eski . 1 • .. d " aıstem tayyare enn mutema ı· 

)'en Ycnile-ri \ •e kudreılileri ile değiştiril-
rrıcktc ol 1 d . . k d" ma atın an ılerı gelme te ır. 

Bu günkü tayyareler, umumiyetle, bun· 

ruhsat vermiıtir. Berlin, 14 (A.A.) - D. N. B. bil _ tabiidir. Çünkü gerek Türk ve gerek Yunan kumpanyasının, Macaristandaki Fe -
Tahkikata deum edilmektedir. --·-·-----·--·······-· .... ..; diriyor: topraklannı garanti eden bir mukavele· niks şubesine vaz'ıyet edeceğini haber 

ADEMi 
iKTiDAR 

Correapeondance Oiplomati nin tek taraflı olarak tadil edilmesi Para- vermektedir , 

P 11
• • T"' k" . L d que et .dokaa bir keyfiyet olurdu. Egenin Yunan •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••• .. •• 

oııtıque ur ıyenın ozan a ] q•>:i d 
1 

• • . Juş ve yükselme eserini vücuda getiren bü-
• • . _ • -• ,a a arının emnıyctını batkalarından bek- .. . .. .. . . . .. . 

de ımza cdılen Bogazlar mukavelesi _ lemem"ız . kA d Ç"" k'. T ·· k" yuk şefın bogazlar uzcnndckı ıpotegı kal-
ım an11z ır. un u ur ıye ta-

nin yeniden tanzimine varmak hak rafında ı-Ld"t d"l b . . dırmak suretiyle muazzam eserini tamam· - n en ı e ı meyen u cmnıyetın ' .. . . . . 
kındaki kararından bahseden bir yazı- ,ba§kalannın tehdidine uğramaaı çok muh- ladıgı~a ıpretle, .b~y~.elmı~cl teşrıkı . mesiıl· 
da diyor ki: temeldir. Bu itibarla Türltiyenin niyetleri i eserme aadakatını fi len ıspat etmış olan 

1 
nıl<.> Ja•malan --'- )!'- iki senedenber"ı al"' ld w d y Türkiyenin Avrupa ve Asya hududunda « ;,""" an T , Galler ı&ten tec- , m um o Ul(Un an, u- . . .. 

· h""L·· l • ·ı ha .. h nan hükiimeti · d l ~ . . b" medenıyelın muhafızı oldul(Unu kaydeyk· 
rıt u-.um erı ı e yatı e emmiyeti . nın e a acagı vazıyeh tes ıt k d' etm. ld w .. . ek . . me te ır. 
haiz arazisinden biri üzerinde Türki - · ış 0 Ul(Unu umıt etm ıaterız. Garanti Tatbik F.dilemiyecek 

yenin hakkı hakimiyetini mahsus su- Fruaaz Gazetelerinin Nepiyab: Hale Geldi 
rette aza1tmakta idi. Boğazlar muka _ Tiirlüyenin Hareketi Dliriillttiir. Londra, 14 (A.A.) - Türk notaaını 

Tafsilftt: Galata J>. 1{. 1255 Horıııobin ve lesi, zorlu müzakerelerd Pariı 14 (A.A.) - Türk notaaını tah- tahlil eden Timea gazetesi ıunları yazıyor: 
en sonra l"l d T . b R 

T 
.. ki 'n • k"" k • k ı e en emps gazetesı, u notanın en , ((Japonyanın Milletler Cemiyetinden 
ur erı azım ar mu avemetı ar - ' · · · · 

d Se ah
_..] __ . . mıntakumın yenıden aakerileştırılmeaı ve sıkııından ve Cenevre kurumu ile alay et• 

şısın a vr mu ICUC81nın suyu dütt- 'A d b • h" · · · · 1 , T rvusturya a mec urı ızmetın teaısının mekte olan talyanın M>D vaziyetinden 
mesınden sonra aktolunmuftU. Lozan bir neticesi olduğunu yazmaktadır. Caze- sonra, büyük devletlerin, Milletler Cemi
muahedesi beynelmilel bakımdan nia- .~e. hiç olmazsa Türk hükumetinin meıru yeti tarafından tavsiye edilen vasıtalarla, 
bi bir terakki telakki edilse dahi, tabii ,Yollar içinde hareket etmekte olduğunu Çanakkaleye yapılacak bir taarruza mani 
emniyet hukuku bakımından itilaf kaydetmektedir. olmak hu usundaki garantisi nasıl tatbik: 

devletleri tarafından Türkiyeye tah _ , İntransigeant gazetesinin Londra mu- edilebilirdi '?n 
mil edilmiı;ı ağır bir fedakarlık olarak ,habiri fUnları yazıyor : Morning Post gazetesine göre, Balkan 
kalmakta idi.» «Türkiye Londrada ciddi bir mukave· antantı azalarındnn olması ve So ... yet Rus• 

Alman gazetesi daha sonra diyor .metle karşılaşınıyacaktır. Diğer taraftan ya tarafından hiç bir mümaneattan kork· 
k' . ~ürkiycnin diplomatik şekillere hürmet et- maması T ürkiyeye büyük biı ynrdım teş-

1 • E ] ;mesi burada takdirle karşılanmıştır.» kil etmektedir. Şurası da muhakkaktır ki, 
< ı ğer, A many,a ve Avusturyanın Boüazlar 3 b k b B 1 1 .. üyü ir ritanya, bugün bu meae e i e 

yanında, Türkiye gayri tabii ve sun 'j Paria, 14 (A.A.) - «Ernuvel gazete- alakadar olduiunu aöyleyecek vazi) ette 
zaaflan ve açıklıktan ai(lermeje çalı- ~ yazdıja bir makalede Türltiyeıün kurtu- değildir. 
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A RUJ, ALLIK, T CİL ~LARI 
Asri kadın için ruj, allık ve tırnak cilası b ir ihtiyaçtır. Hayati bir İştfr. Fakat, iyisini bulmak lazımdır. Pariste Koti ne ise T ürkiyede dahi H asan odur. Sabit, açık, koyu renkleri vardır. H asan rujlarına ve 

allıklarına ve tırnak cilalarını görüpte meftun olımyan kadın yoktur. Hasan markasına dikkat, başka marka verirlerse aldanmayınız. H asan deposu: Istanbul. Ankara, Beyoğlu. 

.......... ~ ...... I ... _. •_,.o o ' o ' • 

Bir tek ka,esl, 
en tlddetll ve en lnadcı 

bat •Aralarını keaer, rahat 
rah•t uyumanızı temin 

eder, midenizi bozmaz, 
kalblnlzl ve böbrek· 

lerlnlzl yormaz 

Soğuk algınlığına, nezleye ve'her türlü 
a a~i ıiırılara ~ ı alnız ve 

D iMA . i i ! 
-İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 

Muhammen değeri 
Lira 

Büyükada : Yalı mahallesi Liman çıkmazı ve ma-
car caddesi yeni 3,5,7,8,10 bir ev bir 
depo bir mağaza ile iki dükkanının 
l /8 payı ... 

Kamerhatun : Mahallesi Manğasar sokağı eski 55 M. 
' yeni 61,65 sayılı dükkanlı evin \/4 

payı ... 
Rumelihlsarı : Ali pertek mahallesi Refik bey caddesi 

eski 55 ve 55 M. yeni 91,91/1,93 sa-
yılı bir dükkanla münhedim dükkan ve 
kayıkhanenin 1 /5 payı ... 

: Şevketiye mahallesi istasyon caddesi 
eski l O yeni 39 sayılı evin 1 /2 payı 

Yeşilköy 

975 

125 

200 

1250 
Kadıköy : Cafer ağa mahallesi Bahçe sokağı eski 

8 yeni 6 sayılı dükkanın 112 payı. 1000 
Y ukanda yazılı mallar 1714/936 Cuma günü saat 14 de peşin 

para ve açık artırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili 
tahvilile % de beş faizli hazine tahvili de kabul olunur. İsteklilerin 
% de yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yabr-
maları. (M) "1752,, 

Devlet Demlryollarr ve Limanları lfletma Umum idaresi ilanlar 

1 /5/936 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere: 
ı _ İçilecek su nakliyatına mahsus tenzilli tarifenin tam vagonlara ait 

asgari hamule şartı, (bir vagona vagon tonajının 2/3 Ü kadar yüklemek 
veya bu miktar üzet'inden ücret tediye edilmek) teklinde tadil edilmittir. 

2 - Etimes'ut • Kayaf kısmındaki istasyonlara yapılacak nakliyata mah
sus tenzilli fide ve fidan tarif eıi, tebekenin herhangi iki iıtasyonu arasında 
yapılacak nakliyata da t~mil edilmiştir. .. .. .. . . 

3 ·- Hayvan tarifesinin perakende tatınacak dorduncu, betıncı ve altın· 
ci sınıf hayvanlara ait asgari ambalaj sikletleri hakkındaki kaydı kaldırıl-

IDlflır. . . • 
Fazla tafslit için istasyonlara müracaat edılmelıdır. (809) (1985) 

/ NASl'Q llACl 
KANZUK 

Nasır ilficı blltün dünyaca tanın
mıştır. En eski nasırları bile kö
künden çıkarır. 

1NG1LtZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

J/11-~ Modem ve Stil .... _, 

GüZEL MOBiLYA 
Meraklılarına : 

Beyoftlunda 

BAK ER 
ve eski 

HAYDEN 
Mağazalarında yeni açılan 

• 
Mobilya saıoaıarıaı 

ziyaret ediniz. 
Tethlr edilen bUtUn mo· 

1 
bllyalar, emsalsiz bir ne· 
fasette ve fiyatlar reka· 
bet kabul etmez dere· 

cededlr. 
'9~ Tecliyatta kolaylık ..--~ 

Cild Meraklılarına 

' 

VENÜS PUDRASI: Terkıb ve hususi 
evsafı itibarile dünyanın en mükem-
mel bir pudr tsıdır. Cildde uzun müd
de t sabit kalır. Teni mat lutar ve ga
yet cazibeli gösterir. Bu sayededir ki 
narin ve nazik cildlilerle şık ve kibar 
familyalar Venüs pudrasını menmuni
yet ve hayretle kullanırlar. Her tene 
uygun son moda renkleri vardır. Meş
hur tuhafiyecilerde satılır. 

Evliya Zade Nureddin Eren eczayi 
kimyeviye, aıa.t ve ıtriyat deposu, 
İstanbul. 

Açıkta duran ve mikroplar için en elverişli bir melce olan 

Fırçanıza Dikkat Ediniz! 

~ikropları yüzde yüz öldüren 

DYOLiN 
Dişleri temizleyip beyazlatmadan evvel fırçamzı 

temizleyerek sizi bu tehlikeden kurtarır. 

Belediyeler 
Bankasından: 

1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk Mektebi önündeki 
arsa üzerinde yaptırılacak Belediyeler Bankası binasının götürü olarak 
ve (anahtar teslimi) auretile intası, kapalı zarf uıulü ile ve 20 giill 
müddetle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 357 .257 Üçyüz elli yedi bin ikiyüz 
Ui yedi' liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası Genel Direktörlük 
binuında 29/Nisan/1936 Çarpmba günü saat 14 de Banka idare 
Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu İfe aid eksiltme tarlnamesini, mukavele projesini, 
fenni umumi ve hususi ve malzeme f&rlnamelerile sair cedvel ve ev• 
rakı ( 50) elli lira bedel mukabilinde Ankarada Belediye]er Bankum
dan ve lstanbulda Galatada Bahtiyar hanında 22 No. da mukim bina 
proje Mimarı Seyfi Arkandan alabilirler. 

5 - Ekıiltmeye girebilmek İçin, isteklilerin: 
A) - Türk vatandaşı olması, 
B) - En atağı iki y1.iz bin liralık bir binayı muvaffakiytele batar· 

dığına dair sel&hiyetli makamlardan ahnnnt mmaddak bir vesibJI 
haiz bulunması, 

C) - Muaaddak ehliyeti fenniye veaikaıını hamil bulunması, 
D) - 357.257 üçyiiz elli yedibin ikiyüz elli yedi lira muhammen 

bedeli olan bu iti halen yapabilecek mali bir iktidarda olduğuna dair 
Bankalardan bir vesika almlf bulunması, 

E)- Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz liralık muvakkat teminat 
vermesi, 

G) - İsteklilerin beşinci maddede yazılı vesikaları eksiltıne 
gününden bir gün evvehne kadar Bankaya ibraz ederek kabul •e 
tasdik ettirdikten sonra teklif zarfları içerisine koymalan, 

6 - isteklilerin teldif mektuplarını eksiltme günü azami saat 12 
ye kadar, ihale tartnameıinde yazılı şartlar dairesinde ve makbuı 
mukabilinde Bankaya tevdi etmiş bulunmaları ,arttır. (765) (1864) 

~ 

Süt Makinalan 
imali 

VİKİNG 
mark asile 

tekamül etmiştir. 
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