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.ITALYANt "HAFTAYA ADİSABABADAYIZI,, DiYORLAR 
_Şimalde Dessie şehri de düştü, De~~ll-~ri~~z~n ~uvv~~- ve 
·H be )er mukavemet etmedi ~urustlugum~z bu~~n 

a ş . . dunyada takdır edılıyor 

C tamuharebedevam Fransallelngiltere 
enup d b. Arasında Uçurum 

ediyor Habeş or usu ır Derinleşiyor! 
' k·ı . karış geri çe J mıyor Rom.a, Fransanın z~c.ri 

.. tedbırlerden vazgeçmesının 

1 
.. f rit bir ltalyan koluna hucum ederek Muhakkak olduğunu 

mparatorun mun e b.ld. ·r M ·· t h l 
2400 maktul verdirdiği 1 ın 1!or ... u .~ ~.ssıs ar bildiriyor 
ltalyanların ihtiyatsız hareket ettıklennı soyluyorlar Roma, ıs (Hususi) - Fransa 

Habet İmparatorunun Dessi e ıehrindc alınmıJ bir resmi 

15 (H "') - Hab .. .:istandan ve Romadan aelen haberlere 
Londra, ususı "" . .. h 

l a b 
· H ı. .... ı"mparatorunun ve 111mal ordusunun kararga ı o-

.. ay ar an en a!J9'i' k b k sore . h . k t etmiştir Dessie umumi karargah oldu tan aş a 
lan Oessıe şe rı su u • • 

.mühim bir kervan y~ludu~. (G d r) 
8 

bi ryol Cibutiye ve bir yol Adisaba-
Buradan uzayan ır ~~ 0

;
1 
ha vsimde işe yarayacak şekildedir. 

ya gider. Adisababaya gı en t~ er ~\60 il (290 kilometre) dir. ltal -
Dessie ile Adisababa arasında 1 .mesa c d k" mlOO mil (180 kilometre) yi 

k tl · Korram ile Dessıe arasın a ı 
>'an uvve erı . . 
dokuz günde geçmışlerdır. . 

itatyanalr «yollar fena, .iklim şeraı· r "Zecri tedbirci/er, 
ti fena idi. Askerlere, nakıl vas•tala -
tiyle erzak yetiştirilemediği için ta: - tahminleriniz 
yareler bu vazifeyi görüyor, ve mu - ne oldu ? ,, 

k · k para!'lütler· 
temadiyen erza getırere ' l 
le atıyorlardı.)) demektedirler. . balyan gazeteleri a ay 

Dessieye ilk varanlar, motosikletlı etmiye başladılar 
kıt'alardı. Bunlar şehrin etrafınd~ du· Roma 15 (Hususi) - Populo d' 

r.up bekleml'şler, mitralyöz ve pıyad •. e b. halia gazetesi bugün yazdığı ır ma• 

klt'alarını taşıyan 100 kam'.•onun. mu· db' 1 • tb.k den dev· .; kalede zecri te ır en ta 1 e 

1 
. .. • hre girnnşlerdır. ·· h · h

0

tap 'Vase etı uzerıne şe . . letler cephesine karşı muste zı 1 
• 

Şehir kamilen tahliye edllmış bu • larda bulunmaktadır. ltalyan gazetesi 

lunuyordu. halyanlar şehre ~lukave - diyor ki: 
.. d · mı"!'ller ve ımp3rato- z . tedb.ırciler ltalya - Habeo 

tnet aorme en gır , I I « ecrı . nın ikametgahı olan saraya ta yan harbi uzun sürecek dediler. İtalya yedı 
bayrağını çekmişlerdir. .. . ay içinde hu harbi b~şardı. • 

D • k"d beri asken bır mer - Zecri tedbirciler ltalyanın malı ve 
ssıe es ı en 1 Avru iktisadi vaziyetinin bozulacağını ve 1-

~ezdir. Şehirde kışlalar, ev er, • 
1 

bu bakımdan sarsılacağını 
"'alılara aı·t konaklar, telgraf' telefon ta yanın l 1 t' söylediler. Bu da asılsız çıktı. ta ya 
~ebekcsi vardır. d d . mali ve iktisadi ablukaya mukavemet 

Dessienin sukutu halya a erın etti. Buna mukabil zecri tedbirciler 
bir memnuniyetle karşılanmıştır· lıalyadan bekledikleri şaşkınlığı ke~-
' Umumi kanaate göre ltalya . Habeş dileri gösterdiler. Almanya .Rend~d~r. 
harbinin sonu yakındır. İtalyan :a - Avusturya ise bir ordu teşk~I etmı~tar. 
zeteleri «artık Habeş imparatorlugdu • z~ri tedbircilerin de ellen, kolları 

·· 1 · l addedilebiri)) e • L~b!!a~w!!.lı..!d~u:.:,:ru~y:;o:;.:r·:.:,» _______ -: 
nun gun en sayı ı 

ınektedirler. • Ad. b hada olmak istiyorlar 
ltalyanlar 21 msanda ısa a - . w• • .. ~!1~~:_.::..~:.:~~7. ~7; .. :,.::;jkd,.~n;e~b~ir~plan takıp edecegını soy· 

l Badoglıo cur et ara .. . .. .. 
Geçenlerde mareşa 

1 
b' evvel Adisababa uzerıne yuruye· 

lemiştir Bu söze bakılırsa ınareşa k ~r .an ktir Fakat Dessie ile Adisa -
. d bulunma ıstıyece . d"kk 

cek ve 21 nisanda ora a GO .1 ( ('><)() kilometre) olduğunu nazarı 1 
a· 

baba arasındaki mesafe 1 ' mı -· (Devamı 11 nci sayfamızdadır) Jf. 

İ v B. Askerlikten Anlamıyoruz; 1 
.ıa ız • l B 

Yahut [ta/yan arın u . 

l·ı .1 ·ş[eri Pek Cür' etkô.ranedır 
erı eyı . . ) 

( 
" Son Posta " nm askeri muharrırı yazıyor 

(11 inci sayfamızda okuyunuz!) 

ile İngilterenin arası gittikçe 
açılmaktadır. Fransanın ltalyadan 
Lokamoyu kurtarmak üzere yar
dım istemesi ile ltalyaya karşı 
zecri tedbirler tatbik etmesi ara
sındaki tezat, zecri tedbir taraf
tarlığına kat'i bir darbe indirmiş
tir. M. Lavalin son neşriyatı da 
buna yardım etmİ.f bulunuyor. 
Fransa başvekili M. Saro, reisi
cumhur M. Löbrön ile görüşmüş 
ve anlaşıldığına göre zecri tedbir
lerin kaldırılması lehinde bulun
muştur. 

Sulh 
Müzakereleri 
Suya Düştü 

Londra, 15 (Hususi) - ltalyan 
murahhası Baron Aloizinin Millet
ler Cemiyeti namına sulh işini 
takip eden Madaryaga ve Avenol 
ile görüşmelerinin menfi netice 
verdiği anlaşılıyor. 

İtalya ile Habeşistanın doğru
dan doğruya sulh müzakerelerine 
girişmeleri ihtimali çok uzak 
görülmektedir. Bugün İtalyan 
iyanından biri: "Askerlerimiz.in 
tam Dessiye girdiği sırada mu
rahhaslanmızın Cenevreye varma
lan dikkate değer,, demi§tir. 

Dokuz metre yükseklikten 
atlagıp kaçan hırsız 

Evvelki gece Bomontide Arer apartı
manında heyecanlı bir hırsız kovala
ma vak'ası olmuştur. Bu apartımanda 
oturan eski Temizlik işleri müdürü 
Mehmed Ali derin uykuda iken aynı 
odada yatan refikası kendisine seslen· 

miş: 
( D•oatnı ı l inci .ay/amuda) 

Yugoslav gazeteleri " Boğazları 
tahkimatsız bırakmak Türkiye 

için tehlikelidir! ,, diyorlar 
Fransız gazeteleri bize hak verirken lngilizlerin 
tasvibini kayt, ltalyanlann tefsirlerini tenkit ediyorlar 

Dün akıam üniversite rektörü Cemil tarafından ünivenite konferans salonunda 
boiazların tahkimi Jıaldandald aon ta\ı!hi mizin hukuki bakımdan mütaleaırn mev· 
zulu bir konferans verilnüftir. Reamimiz b~ konferanstan bir in~ibaı teabit ediyor. 

Belıırad, ~ 5 (A.A.) - Vreme gazete· ,ni temin etmeyi düşünmüş olması hiç de 
•İ, boğazların tahkimi hakkındaki Türk ,taııılacak bir şey değildir. Türkiyeyi ikiye 
~qebbüsüne ait haberleri verirken, fU mü· ayıran boğazlann askerlikten tecrid edil
talcada bulunmaktadır: Jnİ!i bulunması hali haz.arde Türk ara· 

Bütün milletler arasında ıimdiye ka· .zisinin emniyeti için büyük bir tehlikedir. 
dar eşi görülmemiıt büyüklükte bir ailah· Yugoslavya, Türkiyenin müttefiki sıfa· 
lanma yarışının baııladığı ve aulhu garan· .tiyle, Türk hükumetinin teklifini, Balkan 
ti eden muahedelerin hergün düşmekte antantı dost ve müttefiklerile itilaf halin· 
olduklarının görüldüğü bu karışık zaman- ,de en büyük bir hüsnüniyetle tetkik ede· 
da, Türk Cümhuriyetinin kendi emniyeti· (Devamı 11 nci sayfamızdadır) 

Nişantaşı faciasının 
şahitleri ile konuştuk 

Facia kahramanının ihtiyar 
"Rana ille gitmek 

istiyordu. Hayrinin yine 
gözleri döndü ve tabancayı 

kıza çevirdi! ,, diyor 

anası: 

Hayri 

Hayrinin karısı göz yaşları içinde anlatıyor: "Karakola 
gidiyordum, birden arkamdan kaynanamın feryadını 
duydum, zebra, kaç, kocan tabanca çekti! diyordu. ,, 

Nişantaşında Söğütlü aokakta 54 nu
maralı evde cereyan eden aıık faciasını 
dün bütün tafsilatiyle okuyucularımıza 

bildirmi,tik. 
Dün cinayetin cereyan ettiği ev bir 

matem yuvası halini almıetı. Bu evin üst 
katında Hnyrinin annesi oturmaktadır. 
Bütün gün ııciğerim yanıyor allnhım, beni 
de öldüm diye haykırıp ağlayan bu z.aval· 
lı kadın 70 ynııındadır. 

Faciayı şöyle nnlatmaktadır: 

Facia Şahitler Neler Anlatıyorlar? 
- Evladımın ölümünden yegane mea· 

ul Zehradır ( 1) 
Üç ay evvel Hayrim geldi, 

- Anne dedi, ben Rana isminde bir 
kız seviyorum. Zehradan da ayrılmak is
temiyorum, ne de olsa çocuğumun anası· 
dır, sen Zehrayı razı et de ben Ranayı 
buraya getireyim. 

(D•1Jamı 10 inci •ayfamızda) 

Hnyrinin yarnlndığı genç kız Rana 
Beyoğlu znknr hustancsinde 



2 Sayfa 

H •• un r 

Hamallık yasak 
• 

Avrupa 
Hayal devrinde -
Hamallılı Y a•alı 

D ahiliye ~ ck~leti biT tamimle bu yüz 

karası adetı ortadan kaldırmış bu

lunuyor. 

İn'lanlara hayvanların yaptığı işi gör
dürmek yalnız geri kalını:, cemiyetlerde 
yaşayan kötü bir an'omedir. 

Allah insanları insan olarak yaşamak 
üzere yaratmıştır. Halbuki biz onları hay· 
van yapıyoruz. Ve onlara hayvanların vap
ması lazım gdcn işi yaptırıyoruz. 

* * 
Bir gün Avrupa üniversitelerinden bi

rinde hocamız §arktan bahsediyordu. Tür
kiyeyi anlatırken: 

- Orası hayvanlnrın i ini insanlara 
gördüren memlekettir, demişti. Ve sonra 
lsıanbul sokaklarında gördüğü hamalları 
tasviT etmişti. Utancımdan yerin dibine 
geçmiş, fakat memleketimi müdafaa ede

memiştim. 

* * 
Dün bir ecnebi dostumla Bahçekapıdan 

geçiyorduk. Önümüze, üzerinde yüz kilo
luk bir Bandık taşıyan bir hamal belirdi. 
Ecnebi dostum baktı, baktı da: 

- Bu hamallar durdukça Türkiycyc 
gelen ecnebiler üzerinde iyi tesir bırakma· 
nıza imkan yoktur, dedi. 

* • 
Hülasa hamallar Türk cemiyeti 

bir hicap damgasıydı. 

için 

Otomobilin, kamyonun, arabanın bu

lunduğu yerde hayvanlara bile yaptırılma• 

yan bir i i bala insanlara yaptırmak izahı 

mümkün olmayan bir hata idi. Dahiliye 

Vekaletinin bu an'aneyi kaldırması en bü
yük işlerden biri sayılabilir. 

• • 
Avrupada Hayali Projeler 

Kapitalist dünya iktisat ııahasındaki 

yılulış karşısında bir çok hayali pro· 

jeler yapmağa koyuldu. Bugünkü rejimle· 

rin artık ayak üstünde duramayacağını 

anlayınca. onu değiştirmektenııe, ıslah 

etmeği düşünüyorlar, ve bu ınakııatla bir 

çok projeler ileri sürüyorlal'. Faşizm, Kor· 

poratizm, Sol devletçilik, Nasyonal Sosya

lizm falan hep bu hayali projelerin birer 
mahsulüdür. 

Siyaset sahaııında da, ayni haleti ruhiyeyi 

görüyoruz. Avrupa siya'leten yıkılıyor. Bu 

yıkılış karşısında herkes ortaya yeni bir 

SON POSTA 

Resimli Makale a Sıktığımız Eller a 

Hayatta her türlü el ııkarız. Sıktığımız el hazan yumu,ak, 
temiz, hazan naıırlı veya kirli olur. 

ııla,tırırsa, bu hidise canımızı sıkar, rahatın eder. · 
Kirli el nasırlı, iıçi eli değildir. Belki de dünyanm en temiz 

elli imanı odur. Fakat kantık, kirli itlerde kirlenmit adamla
nn elleri ııkılmaması Ja.zım gelen ellerdendir. Kirli ellere kar· 
tı gösterdiğimiz bu soğukluk kirli imanlara kartı verdiiimiz 
cezanın bir alametidir. 

El sıkmak biraz da samimiyet ipretidir. Dostların eli ısıkı
lır. Dütmanlarm elini sıkmaktan kaçınırız. 

Kirli elleri ııkmaktan bo'1anmaya. İnsanları ellerine göre 
tasnif ederiz. Bizce eli sıkılacak kimseler vardır, sıkılmayacak 

kimseler vardır. Bir mecburiyet bizi eli sıkılmayacak birisile kar- Ne elinizi kirle~iniz, ne de eli kirlenmif imanların elini aılmm. 

(sOz 
Dünyanın üstü mü, 
Yoksa altı mı 
daha medeni? 

Amerikan alimlerinden mürekkep bir 
heyet Panamadan hareket ederek Caraibe 
denizinin dibinde tetkikat yapacaktır. Bu 
münasebetle birbirlerini yiyen balıklar tet· 
kik edilecek ve bunlar insanlarla mukayese 
olunarak dünyanın Üstünün mü, yoksa al
tının mı daha medeni olduiu anla§ılacak· 

tır. 

* • • 
Fransada bir meb'ua 
namzedinin kurnazhlı 

Fransada intihap edilmek için mücade• 
leye giri,en bir namzet müntahip

0

leriyle 
bir köyde oturup konufUrken içlerinden 
bir tanesine saati sormuı. Köylü &\ineıc 
bakıp! 

- Üç olmalı! 

Cevabını verince Saylav namzedi: 
- Ne demek diye bağırmıı. saatiniz 

yok mu? Ben size benimkini vereyim. 
, Köylü kronometre diye methedilen sa· 
ati almıı. Ve namzedin kibarlıiına hayran 
olarak ona rey verecciini can ve gönülden 
vadetmiş. .. 

ARASINDA) 
~------------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
Yakıt Olmamış 

Eskiden Ramazanlarda, akşamları 
sarayda huzur dersleri verilirdi. Ru 
denler takrir olunurken, Padişah yük· 
sek bir sedirin üzerinde rahat rahat 
bağdaşını kurduğu halde, o akşam o· 

raya davetli bulunanlar yerde diz çök
müş variyette dünyanın eziyetine kat
lanmak mecburiyetindeydiler. 

ikinci Mahmut devrinde birdenbi
re şöhret bulan genç bir hoca, ilk defa 
böyle bir huzur deni veriyordu. O ~n, 
meşhur (Ha§met) de orada idi. 

Hoca, kendini Hünkara beğendir
mek için dersini uzattıkça uzattı, tam 
bir buçuk saat sürdürdü. 

Den bitip de cemaat dağılırken, i
kinci Mahmut, İstıraptan iki büklüm, 
dışarıya c;ıkmağa hazırlanan Haşmeti 

Y.anına çağırıp, sordu: 

Çirkin erkek 
Güzelinden daha 
Karakterli olurmUf 

1 
Sinema artistlerinden aüzel Mac W eat: 

- Bir gün evleneceğim. Ve çirkin bir 
erkek alacağım, tecrübelerim göstermiştir 

1 
ki, çirkin erkekler ~zel delikanlılardan 
daima daha sağlam karakterlidir. Akıllı bir 

1 kadın çirkin erkek almalıdır, demiıtir. 
J Sinema yıldızının bu sözleri doin.ı 
mudur? Buna pek ihtimal verilmiyor, Mac 
West müthiş kıskanç bir kadındır. 

Şu hale nazaran Mae West'in karakter 
sahibi erkekten ziyade baıka kadınların 
elinden alamayacakları bir erkeği aradığı 

anlaıılmaktadır. 

• * * 
l•panya CUmhur Reisi Biriktir• 
dlll Pererı HUkOmete Verdi 
İskat edilen lspanya Cü.-nhur Reisi Al

kala Zamora tahsisatından tasarruf ettiği 

60 bin peçctayı hük\ımete iade etmiştir. 

Muhaliflerden biri: - Nasıl, Haşmet} Hoca iyi söylü
yor değil mi} Sen de ruhunda bir ha-

- Cömertlik göstererek halkı lehine 
fiflik hiuettin mi} 

imale etmek istiyor amma biz artık kan· 
Haşmet, bacaklarını ova ova: 

mayızl diye bu hareketi kötülemek i!te• 
- Dizlerimin ağırlığından, ruhu-

miştir. 
mun hafifliğini his!letmeğe vakit ol-

ispanyada ıiyui ihtiraslar kolay kolay 
madı kil. dedi. 

Nisan 16 

zfin .Kısa ı 

Hamallık 
Yasak 
Oluyor ... -----E. Ekrem•Talt 

l
•stanbu) hususiyetlerinden birini dıy, 

ha kaybediyor: Dahiliye VekaletJ 

arka hamaUığının men'ine karar vd! 
miş ve bu yolda tedbirler almağa baş • 
lanmasını belediyelere tamim etmiş ...• 

Artık, bir zaman sonra, koca bit 
balyanın, bir iki yüz kiloluk demir bic 
üstüvanenin altında iki kat olmUfJ 
burnundan buram buram ter damla " 
yan Anadolu levendlerine rastlayıp dQ 
yüreğimizin sızladığını duymayacağız • 

Şehrimizi gezmeğe gelen yabancİ 
seyyah kadınları sırtında dağlar taşı " 
yan ve Fransızların, «Türk gibi ku~· 
vetli» darbı meselini teyit eden kog 
yiğitlerin önünde istiğraka dalamıya.

caklar. 
Bütün bunlar da artık mazinin kn • 

ranlığına karışan köhne an'anele.iri 
yanına gidecek. Buna kimse teessüi 
etmez. Dahiliyenin kararı bugüniin 
sosyal telakkilerine olduğu gibi insa • 
niyete de uygundur. Bu medeni yel 
asrında makinenin ve hayvanların g3' 
receği i.şler insanlara gördürüleme~• 
O işleri behemehal insanlara gördür " 
mek isteyen cemiyetler alçalırlar. 

Bu sebepledir ki dahiliyenin kararı-.. 
nı alkışlarım. Fakat .. işin ufacık bii 
fakatı var. Bugüne kadar hamallıkla 
geçinenler ne olacak} Evet; biliy~ 
rurn: Hükumetimiz belediyelere bti 
yasağı koyacağını bildirirken onlari 
da düş\inmüş ve kendilerine münasiA 
işler bulunmsaını bildirmiştir. Uıkiıı 
bazı belediyeler «kraldan fazla kral ta' 
raftan» dırlar. Yaranmak için, verileıj 
emrin tatbikinde acele gösterirler . O. 
zaman, zavallı hamalların hakları ar~ 
da kaynar. Bu böyle olmamak içine 
ben diyorum ki. medeni vesaitle yüli 
taşıma işlerini kendi Üzerlerine alacaW 
olan şahıs veya firketler, insani bir en.• 
dişe ile geçim yollarından mahrum .,tV'_ 
dilen bu adamları alıp kulJanmağQ 
mecbur tutulsunlar. Bunların ekseri • 
si zekidir, emindirler.. elleri her işd 
yatar. Kendilerini istihdam edecek O"' 

lanları memnun ederler. 
Teklifim basittir, lakin ben hatırlat

ma kabilinden arzediyorum. Zir' 
kendi nefsimde tecrübe etmişimdirl 
bilirim ki mai;let yükü, hele işsiz kafııı 
mı11 bir adam için en ağır, en ezici, ed 

y ., , 

taşınmaz bir yüktür l 

, intihap bitmiş ve saat sahibi seçilmif, 
plan ve proje atmakla me gul. Almanya .fakat sonra bir de bakmı§lar ki, köyde bir 

Milletler Cemiyeti yerine kaim olacak ye· çok kimııelerde ayni saat var. Meğer nam

ni bir teşekkül teklif etti. zet, her rastıeldiği köylüye ayni suali sor-

·-----------------· sönmüyor. ___ .. ,...__... .. ···----
RULMACA zer satıcı, daiın düzlüğü. Biliyor Musunuz? 

muı ve saati olmayanlara birer tane hedi
F rnnsa daha ileri gitti. cıAvrupa Dev· 

ye etmiş. 
letler Birliği» yapılmasını ileri sürdü. Bü-

Yukarıdan apğıya: 

, 1 - Paralı oyun, Rasinin mC§hur eacr· 
lerinden biri. 2 - Korkak. 3 - Demİryo• 
lu, köpek. 4 - Parlaklık, uzağı gÖBteririz. 
5 - Meh, bacağın üstü. 6 - Eski esnaf 
idareleri, bir Franııız kadın İBmi. 7 - Kö
pek, erkek, asil olınıyan kardeş. 8 - Meş

hur Mısır kraliçCBi. 9 - Kaplanın qi. 1 O -
Derinliği, kolaylık. 11 - Birader • peder • 

1 - Lenin kimdir} 

tün milletler bir camia halinde birleşecek

ler. Aralarında gümrük tarifeleri kalma
yacak. Milletler arasındaki ihtilafları bey

nelmilel yüksek bir mahkeme halledecek. 

Bu mahkemenin emrinde beynelmilel bir 
ordu bulunacak. 

İktisat sahasında olduğu gibi, Bİyaset 
Bahasında da bu proje ve planlar nihayet 
Babun köpüğünden ibaret kalacaktır. 

Çünkü böyle bir pıoj~ye Sovyet Birliği 
gireme~. ingiltere eluzatamaz. Diğer dev
letler de birer v iıle bulup böyle bir kom
binezona girmezler. 

Onun için AVTupa şimdi kaya) ve pro· 
je aleminde yaşıyor. Öte taraftan hayat 
ve hakikat durmadan yürüyor ve bütün 
İnsanlığı mukadder akibete 8Üruklüyor. 

-·---······················································· 
Radro spikeri veliaht 

• • • 
Fon H8f Na•d Sefir Oldu ? 
Franı1ız gazetelerine ıröre Almanyanın 

Londra elçisiyken vefat eden Fon Höı'ü 

Befirlik rütbesine müteveffa Poincare Çl· 

karmıştır. Kendisi Alman aefirinden çok 
hoılandığı için Fon Höş'ü huzurunda ae· 
fir olarak görmek istediğini Almanyaya 

bildirmiş, ve Almanya da Höş"ü sefir yap· 
mıştır. 

Poincare ile Höı arasındaki anlaşma, 
ikisinin de hayvanlara ve bilhassa köpek· 
lere fazla meraklı olmalanndan ileri geli-
yormuş. 

* • • 
Redro dalgalarile tedavi 

Soldan sağa: 

valde ile kullanırız, zevce, cet. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 

2 - Glndston kimdir~ 

Cevapları yann 

* Dünkü suallerin cevaplan 

_ Fransız parlamentosunda 11 
temmuz 192 7 kanunundan sonra 611 
·meb'us bulunmaktadır. 

2 - Dünya hakimleri arasında en fa~~ 
Soldan saia: · zah k bıU la maaş daha doğru met mu ·a , 

• 1 - Kabak, rahip. 2 - Arala, edebi. ' l ·1· h~ı_· 1 "d" illıf tazminat alanlar ngı ız wum erı ır. 
3 - Din, hepsi, al. 4 - izdiham, ti. 5 - d 400 ı· dıt• kademede asgari maaş ay a ıra . 
Nar, Ali, kav. 6 - Ras, ki. 7 - Bal, Sta- Bu miktar iki bin liroya kadar yük'lelıt• 

1 - Aydınlıgıy n k · b. D ·ı· ·ı lin. 8 - Ak, mekatip. 9 - La, ikaz, o. 1 k · · kt ptetl a Bı, ır e ı avcsı c fngilterede hakim o mıı ıçın me e 
,düğüm. 2 - Mah, otlamamaktan emri ha- 1 O - İptal, iken. 11 - Kaide, mi, aı. 

9
kmak kafi değildir, ayni zamanda n!Sa-

zır. 3 - Aalan, yeni değil. 4 - Fenaca Yukarıd•n .... ,;,ya: ri t 5 yıl avukatlık etmiş, şöhret kazanını~. 
Pastör Enstitüııü, radyodaki kısa mev· 1 -r-e· i e~ 

o mayanın aksi. 5 - Aza, buğdayın eşi. dürüst tanınmış olmak ta şarttır. ngilter .• 
celerin sıhhat üzerindeki tesirini tetkik e- 1 - Kadın, balık. 2 - Arıza, Akaba. • b · ·· ·· ou~ 6 - Nota, zaman. 7 - Zihin, beyaz, say. · de hakimlerin sayısı nüfus nıs etı goz 0 

derek şu neticeye varmıştır: 3 - Bandrol, tiz. 4 - Al, miad. 5 - Kah. ne alınırsa d"ıgye.. memJeketlerinkindell 
Y 1 k ki h"dd k 8 - Açılmış. 9 - Siyahın aksi, ıifa, ne " 

ı an ve a rep ısın arı, ı et ve a- har, ekle. 6 - Palaska. 7 - Resmi, ti.zim. 
rı koca kavgaları, radyo vasıtasiyle te· manasına gelir. l O - Garbi Anadoluda 8 - Adi, kat, ki. 9 - He, kilise. 1 O - çok a:ıdır. • ..... •"" 
davi edilebiliyormuş. bir <ıehrimiz, beygir. 11 - Bakkala ben· İhata. ip, na. 11 - Pilav. .. ................................................... . 

Sakıt ispanya kralının oğlu kont Co- r Bir deveye ne lalm konablllr 1 

vadonga Amerikadan Avrupaya gelmiştir. 1. s TER ı• NAN. ı• s TER 1. N N ' Meşhur sinema mütehassıslaı~ndall 
Kendisi Amerikada iken, orijinal olmak A M A ! Brown Miller Arabi tanda film çevirıııe~~ 
modasından bir türlü ayrılamayan Ameri· tcyken deve ile bir gezinti yapmak i teın1'• 
kalılar konta, radyo spikerliği tavsiye ve Amerikaya giden bir arkadatımızdan gelen mektupta yazılı- Yolculardan müruriye alıyorlar. Bir devenin 8ırtına binmiş ve bir saat )ta• 

büyük bir para dn teklif etmi ler. Evlendi- yor: 1 dar dola .. tıktan sonra deveciye: 
fin asıl garip tarafı, buradaki tahsildarların tabancalı oluı:.. ,.. 

ği kızdan dolayı babasiyle arası açılan (<Burada muazzam bir köprü yapılmıı. Köprünün iki baftn- :r 

l ont bir aralık bu vazifeyi kabul eder gibi da eskiden bizim Galata köprüsündeki gibi tahsildarlar var: lartdır.lJ - Bu hayvanın ismi nedir dıey 

Cllınuş n da, 13 üncü Alfons'un .kendisini İ J • • !muş. 
11 f, tm~ı uzcrin~ bu fikirden ı;azgeçerek STER NAN } STER J NAN M A f Deveci: 

A rupaya dönmüştür. L-------·-------------------------------------------J . - Grcta Garbol cevabını vermiş. 



SON POSTlt 

Sulh 
bir 

teşebbü~leri müsbet 
netice verecek mi? 

Bir Londra gazetesine göre sulh şartla~ı akim kalırsa 
/ngiltere petrol ambargosunu teklif edecektir 

ad 
. fT zecri tedbirler tesirinden nihai su· İngiltere gerilemeğe baslaml§ 

C 15 (A A ) - M anaga ı ı · ih 1 edihn' -· P · ' enevre, · • ...... - . tte hal üzerınde ma ıyecegı arıs, 15 (A.A.) - Cenevre mü-
13 ler komitesini per11embe gunu 0~ re Habeşlerin de kat'i olarak mağlup zakerelerinin ba9lamak üzere bulun • 
leden sonrası için toplantıya davet e - vel rak çekildiklerinin ve İtmlyanlann duğu bugünlerde Fransız matbuatı 

. • o a _ i 
tTitflır. kl tık cı'ddi bir mukavemete ugramıya- talyaya kartı zecri tedbirlerin agwırlas.-

ı 1 l ·· ·· e er ar ngilizler talyanlar a goru~ec d k' klarının iddia edilemiyeceği kanaa - tırılması yolundaki gayretlerini arttır· 
Paris, 15 (A.A.) - Halih~z;rkt ı ~·a dedir Muhasemat durmadıkça da mıt bulunmaktadır .. 

gerginliği kar~lıklı ınüsaadekarinı .8
1
r· m ~ ted. birlerin gevtetilmesi mevzuu Le Jour gazetesi, lngı.lterenin zecri 

d k d' l gı • zecrı 
a bulunarak izale ma sa_ ıy e doğ· bahsolamaz.» tedbirler meselesinde yüzgeri ettiğini, 

tere ile İtalya arası~d~. d~~u~nda İtalyanın altınları eksiliyor bunun çok ustalıkla gizlenmek istendi-
~ya müzakerata gm11ıldıgı h Deyli Telgraf da töyle yazıoyr: ğini ve maamafih yarın nasıl olsa orta-
bır rivayet dolaşmaktadır. . ltalya çok mütkül bir mali vaziyet- ya çıkacağını yazmaktadır. 
İtalya, İngiliz filosunun Akdenızden t bulunmaktadır. İtalyanın altın ihti- Eden Flandenle görüştü 

çekilmesini istiyecek Ek et akçesi her ay 9 milyon İngiliz lira- Londra, 15 (A.A.) - Dıtitleri ba-

l dr (A A ) Deyli s • ya almı ka Ed d nl C on a, 15 . · - . . 1h sı raddesinde az 11tır. nı. en ün Flande e enevre 
&ıres gazetesinin Roma muhabır~~~ • Mar•l Badogliyonun kazandığı vaziyeti etrafında konuşmuttur. Eden 
ınüzakeratı batlaı:na<Mn evv~ kile. son muzafferiyetler bu ziyaı telafi e-- bugün öğleden sonra Cenevreye döne-
nizdeki İngiliz filosunun gerı çe demez. cektir. 

Erkanıharplar 
dün toplandılar 

Görüşmeler gizli tutuluyor. 
Tektik plan kurulmıyacak 

Londra, 15 (A.A.) - İngiliz, Fransız 
ve Belçika erkanı harbiyeleri arasındaki 
görüımelere bu sabah amirallık dairesin· 
de bll§lanınl§br. 

Görüımeler gizli yapılmaktadır. 
Paris, 15 ( A.A.) - Ekselsiyor gaze

tesinin Londra muhabirinin mevsuk bir 
membadan öğrendiğine göre, erkim har
biyeler arasında yapılan görüşmelerden 

hiç bir teknik planın kurulması beklenme
mektedir. 

Görüşülecek mevzulardan biri de Bel
çika sahillerini bir muhtemel Alman isti
lasından kurtarmak için en az altı fıri<:ılık 

bir lngiliz kuvvetinin Belçikaya yollanma· 
11 meselesidu. 

Londra, 15 (A.A.) - Delegas -
yonların muhafaıa etmekte oldukları 
son derece ketumiyete rağmen Ha -
vas ajansının muhabiri, erkinıharbi
yeler arasındaki görü,melere ittil'ak • 
eden lngiliz delegelerinin her türlü 
sarih taahhütlere girifmekten içtinap 
e1meleri için talimat verilmit olduğu· 
nu öğre11mittir. 

Say(a } 

Bugünkü tehlıkeli 
vaziyetten k m \er 

mes'uldür ·ı 

E 

B ugünkü Avrupanm siyasi ve iktisadi 
vaziyeti o kadar karışıktır ki bu kar-

gaşalığın arasından na,.ıl bir kurtuluş yo· 
lu bulunup çıkılacağı, akıllara durgunluk 
verecek kadar mühim bir muadele halini 
almıştır. Umumi manzaTaya bakarak va· 
ziyeti şöyle tesbit c•tmek mümkündür: 

\ - HalleTinden memnun olup fi"li 
vaziyetin devamını isteyen milletler . 

2 - Bugünkü hallerinden memnun ol
mayan ve muahedelerde değişiklik iste-

yenler. 
3 - Kendileri fi'len işde alakadar ol· 

madıkları halde, llJuahedelerin, fi' li icap
lnra uydurulmasını muvafık bir gözle gÖ· 

ı.! 1ler. 
Yukarıki vasıflar dahilinde mevki al· 

mı görünen devletlerin gerek umumiyet 
noktasından, gerek hususi menfaatler ica· 
bı olarak biribirleriyle girift münasebetleri 
vardır. Bu girift münasebetleTİn doğurdu
ğu müşkülat ta hesaba katılacak olursa. 
Avrupanm vaziyeti, karışmış bir Arap sa
çından farksız sayılabilir. 

Ara, sıra, hadişelerin inki~afiyle bir 
parça ferahlar gorunen bu vaziyetW-., 
gün geçtikçe, daha ziyade kapanık bir man 
zara aldığı, bir parça da teessürle görülse 
yeridir. Bir tarafın vermekten müstenkif 
görünmesi, diğer taırafın da bu imtinadan 

inesi talebinde bulunmak üze~e Mu • Binaenaleyh Negüsün zelil ,artlar Neticesiz konuşmalar 
'alini tarafından Grandiye talimat ve- kabul edeceği hiç de zannedile Cenevre, 15 (A.A.) - Baron Aloi-

Maden kuyusunda bir facia iğbirar duyarak emrivakiler yaratması, 
Fukuva • Japonyada, 15 (A.A.) _ bizi, son derece gergin bir vaziyetin içe• 

Trakuma kömür madenlerinde 82 İfçİ ile risine sokmuştur. Ceçmiş hadiselerin göz• 
kuyuya inmek~e olan bir asansör 650 met- den geçirilmesi, bunda, kimin ve ne dere
re derinliğinde bir ocağa düşrnüıtür. Şiın· celerde mes'ul olduklarını bize açıkça gö.• 
diye kadar 44 ceset ve 20 yaralı çıkan)- terebilir. Bundan dolayıdır ki, bir zaman• 
lt'••hr. lar, mes'ullerinin yerine getirilme.ini me ... 

rildiğini bildirmektedir. mez. Şurası da unutulmamalıdır ki, zi, buraya gelir gelmez, dtthal Mada-
Harp durmadıkça İtalya son ınuzafferiyetlerini zehirli riaga ile görütmüt ve bu mülakat bir 

Londra ıs (A. A.). Ede • gazlar kullanmıt olmasına borçludur.>> saat sürmüttür. Konutınalar hiç bir 
' · if mde ga· nin Cenevreye hareketi ar es h-

0
. Petrol ambargosu netice vermemittir. 

H b ihtilafının a ı c zeteler İtalya • a ~ bah t • Moming Post gazeteti de eğer ıulh Bu konufmalara yarın Milletler e· 
fan.slarını hararetle mevzuu se f8111an akim kalıraa Jngiltere petrol miyeti genel sekreterinin huzurunda 
mektedir. h bargosunu teklif edecektir, diyor. devam olunacaktır. 

-!!'::: .df;~!~: .;~~7i}if }~;~~~· 1·;1 .. iÇi;;. ·····R~~··;;;~~~'i~~i .... 
Meret ıh lngilterenin yeni bir teşeb-

Föniks sigorta kumpanyasi 
Viyana, 15 ( A.A.) - Çekoslovakya 

elçisi dLş bakanını ziyaret ederek Fönikı 

sigorta tirketi için Viyana hükumeti tara
fından tanzim edilen nizamnamenin iki 
hükumet arasında akdedilen mukavelena· 
me ahkamına mugayır olduğunu bildir
mittir. bir mahkeme kuruluyor büs yapması bekleniyor 

·ıd· B" •k Paris, 15 (A.A.) - Saro, Flanden · 1 
. bir kanun layihası verı ı. ırı en ve Pol Bonkur bugün öğleden sonra rak beş senelik bir imar 

Kamulaya yenı h il d"l k 1 h 1 d ihtilaflı meseleler derhal a e. l ec. e. . _ Cenevre toplantısı arefesindeki arınulu- p ani az1r a 1 

all ih..!t-fı ah sal durum hakkında görüşmütlerdir. Ankara, 15 (Hususi) _ Buraya 
.. Adl' 1 tilaflannın h ı mercı uıa m • -Ankara, 15 (Hususı).-:-.,.. ıye esi namı altında kurulacak bır Lavalin makalesi ve Almanlar gelen haberlere göre Irak hükiımeti 

Bakanlığı tarafından mercı ihtılafla~~- ke~kemede halledilecektir. Berlin, 15 (A.A.) - Havas ajansı bef senelik bir imar plim hazırlamıs -
tun hallini temin için ~amu~a!a ır maMahkeme üçü Devlet Şiirasından, bildiriyor: tır. Irak petrollarının bütiin varid~b 
L:anun layihası verilmitbr. Layi!1a d~- .... temyiz mahkemesinden, üçü as· Alman matbuatı Lavalin Moniteur askeri teslihata aynlan miktar çıkal'ıl
huniyet kesbettikten sonra, şım ıye ~ç~ t myiz mahkemesinden olmak du Puy de Dome de çıkan makalesini dıkta nsonra tamamen bu ite hasre • 
kadar biriken bir çok ihtilaflı mes~l~"' • .. en ~okuz azadan ve adliye vekilin- büyük h8'lıklar altında netrederek, dilecektir. 

ler halledilecektir. Bu suretle yenı ~- ~zere ürekkep olacaktır. Berlinle Pari& arasında görütmelere S, anıda nümayis, ler yine bas. lad 

ru yollardan yürüyerek istemek itiyadın· 
da bulunanları, bugün, bu uıullcri ihmal 
eder görüyoruz. 

Halbuki, ihtiyaçlan anlayan bir zihni
yetin hakimiyeti altında vukuat ve meyil
ler gözden geçirilse ve bunun icabı olan 
tedbirler alınsa idi, bugünün tehlike dolu 
havası yaratılmamış olurdu. 

Bazı devletleTin fazla had.bin olmaları, 
koca bir kıt'ayı, bir uçurumun kenarına 

kadar ııürüklemiştir. Bundan ötesine git
mekte ısrar e.:·tmeııe bari. - Seliın Ragıp 

Fransız başbakanı 
Dün bir nutuk 
Söyledi 

Paris 15 (Hususi) - Fransa başvekili 
M. Alber Saro bugün radyo ile bir nutuk 
söylemi~tir. Nutuk daha fazla dahili mahi· 
yette ve Mösyö Saronun muhatabı daha 
fazla Fransa ve Fransızlardı. Yiha halkımız için çok faydalı olaca • enB m hk me evrak üxerinde tetki- batlamanın her zamandan daha lü -

t
• .. . d mütehassıs u ma e . mi ld _ .. l kt d' l Şam, 15 (A.A.) - fstefani ajansı bil-
ır. Adliye encumenın e ak z dört reyle karar zu u o ugunu soy eme e ır er. d .. b• . I"' 'b .. • de bazı ta• kat yapar en a . . . . myor: M. Saro Avrupanın vaziyetinden, Ren 
ır komısyon, ayı a uzerın kt' Heyete Adlıye vekılı rı- Habeş işinden sonra Suriyenin emelleriyle alakadar olarak CJ'l'' y • ka unun esas • verece ar. gayri askeri mıntakasının İ!lgalinden do 
1 at yapmıtbr. enı • n T t etmediii takdirde, azanın en Söylendiğine göre, Britanya hüki'ı- cereyan etmekte olan mükalemeler bak- bahsetmiş «memleketimiz bugünkü güç· 

ları şöylece hülasa edilebı ır: ,.. yas~ riya.et edecek, bu mahkeme • metinin Alman ve Fransız sulh plan- kında Paristen gelen haberler memnuniye- lükleri uzlaşma yolu ile halliçin bütün kuv· 

U ... ahk ler ve sorgu ha • yaf ısı 1 ka '" l kt 1 b' l'f 1 ti mucip görülmedigın· · den S · ·11· t · 1 - h mumı m eme . h . vereceği karar ar t ı o aca ır • an arasında ır te ı yapı masına te - . unye mı ıye • vetıy e ugraşmakta ve er çaTeye baş vur· 
kimleri ile vilayet ve kaza ı~are D ey : ;•: mahkeme kendisine tevdi edilen 'ebbüs etmeıi muhtemeldir. Her hal - perverlerı arasında derin bir hoınutauzlulc maktadır" demiş, nutkunun sonunda da 
etleri idari makam ve ınercıler, l ev rakı en çok bir ay içinde bir karara de, lngiltere, ltalya ile Hahe,istan a - vardır. şunları !!Öylemiştir: ııOrdumuz, donanma· 

l l ŞA k " mahkeme er ve ev d kt' zak l Şam sokaklarında milliyetper-verler nu··. h k · · h h · b. 'h · e urası veya as erı k A bag~layacak yerlerine gön erece ır. rasında sulh mü eratı me~e esi mız ve ava uvvetımız er angı ır ı tı-
hAki 1 1 d e keıa as erı ' ahk · d b' 'ldikt k d' k '" • mayiş yaparak, dolaşmıılardır. mule karşı gelmeğe kafidir. ı> 

a m er ara arın a v . ,.. k Merci ihtilaftan ın emesm e ır halledı en ıonra en ı at ı vazı - , ------==--__,, 
lnahkeme ve hakimler ile ıdarı mha ka~ karara giren i' hakkında yeniden mcr- yetini kararlqtıracaktll'. 
•e 'l 1 nda ceza ve u u ·· "t··ı d k. · ~ercı er wara arı • lihi et ih· ci ihtilafı davası yuru u emez. Çemberlayn Avusturya a tet ıkat 
itlennde dogan vazıfe ve se Y yapıyor 

e:::.::Ziraat bakamnm tetkikleri Spor kongresinde Londra, ıs (A.A.) - SelihiyetJi 

Muğla, 15 (A.A.) - Tanın Mbakan• verı·ıen kararlar mahfeller Sir Osten Çemberlaymn el-
Mublis Erkmen buraya gelmiş ve arma· yevm resmi bir vazife ile Viyanada 
riae gitmiıtir. Yarın pamuk ve hap-an ye- bulunduğu haklılmdaki matbuat ha -
t . ti ek ·· re Dalamana S J T ·· k kuşuna be 1 · k az ehe 'yet k ıı rıne iılerini incelem uze porcu ar ur r erıne pe mmı verme -
gidecektir. ) ki tedirler. r ~ aza yazı aca ar Maamafib, Sir üsten Çemberlaynın 

Bayı• lerl• mı• ze Ve ") s k Viyanadaki ikametinden istifade ede-Ankara, ıs (Hususı - por on· 
ı 1 rek, Avusturyanın siyasi vaziyeti hak· 

k 1 gresi bugün de toplarunıf, ça ıtnıa a-

0 Uyucu arımıza B nk.. ı kında ve bilhassa Almanya tarafından 
rına devam etmi,tir. ugü u top an-

ikı h k yapılması muhtemel hareket hakkında 

b te1erin tıda denı"zcı'lik, eskrim ve bis et a • Bugünlerde azı gaze derin tahkikat icra edebilecektir. 
bazı a· kındaki rapor okunmuı::., müzakereler 

tnüı:nessi1i Unvanını taşıyan T 

damlar türeyerek memleketin ~u~ cereyan etmi,tir. 
tasında burasında <ı,şu gazete şoy~ Spor klüpleri azasının Türk Ku • 
ledir, b~ gazete böyledirn diye fü- &una aza yazılmaları hakkındaki tek· 
zuli hezeyanlar savurmakta oldu:- İif ekseriyetle kabul edilmiştir. Neti 
lan haber ahnmıştır. Mevhum sela- d aza tarafından verilen muhtelif 

h. ı d k rol oy- ctaeken.rler encümenlere havale edildik-
1Yetlerle boy arın an aş ın 

naı:nıya kalkışan bu sahtekarlarla ten sonra yarın toplanılmak üzere iç-
karş• lrıstıklarmda muhatabı ola- timaa nihayet verilmiftir. 

DUn kamutayda kabul edilen 
kanunlar 

cakları taskınlıklardan en yakın 
zabıta m~murunu haberdar et
mekle beraber keyfiyetten bize de 
mahimat verme1erini bayilerimiz -
den, okuyucularımızdan bilhassa 

Ankara, 15 (Hususi} - Kamuta
yın bugünkü toplanbsında Türkiye -
de yerletmi• olmayan ecnebi müesse
selerle hükumet arasında yapılmtf mu· 
kaveleler mucibince ifa olunan taah • 
hüt bedellerinden kazanç vergisi ke-

Yen i bayrak kanunu silmemesi hakkındaki kanunla tabii • 
Ankara, 15 (Hususi) - Yeni hay· siye idaresinin 1936 bütçesi kabul e

rak kanunu Kamutay ruznamesine a. dilmittir. 

rica ederiz.» 
lınmıttır. Kamutay cuma günü toplanacaktır. 

İtalya (Habeşistana baka~ak) -- • a:t!ıyet rena degiJ. 
Harp (Avrupaya bakarak) - Zannettiğin kadar iyi de değili 
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,. • BABIBLIBf 
Şişhanede bir kazaj Talebeler 

Bu sefer bir araba bir Arasında 

Sırt ve sırık hamallığı 
tarihe karışıyor 

Küfecilerle, sırtlarında sebze ve meyva satanlar bu 
kararın haricinde kalmaktadırlar, hamallarda işsiz 

kalacak değillerdir. 

otomobile çarpb Kır bayramı 
u /c ı D "' •ı 11.1• • 7 Dün akşam saat 8 de Şişhane yo - Dün öğleden sonra yüzlerce 
na ıı egı ınıgız kuşunda bir tramvay kazası olmuş, bir mektep talebesinin İftirakiyle bir 

Jmtlyazh ticaret akla araba ile bir otomobil çarpışmıştır. eğlene<' i yapılmı11tır. 
blle gelmemell I Ahmet isminde bir sürücünün ida- Samatya ve Şehremini Kızı 

Ekonomik iılerde çok bilgi ve tec- resinde bulunan 2424 numaralı araba gençlik dernekleri tarafından tertip fi' 
rübe sahibi bir saylav Millet Meclisin- arka tekerleklerinden biri demirle tes- dilen bu eğlence Y edikulede yapıl~ 
de lstanbul gibi büyük ıehirlerde em- bit edilmiş olduğu halde yokuştan tır. 
lak kıymetinin ıon yıllarda ehemmi- inerken hayvanlar birdenbire ürkmüş, Talebeler arasında yapılan bu ei 
yetli surette düştüğünü söyledi. Önüne alabildiklerine koşmaya başlamı11lar • lence çok neş·eli olmuş ve bir çok ınik 
geçilmesi için tedbir alınmasını istedi. dır. sabakalar ve oyunlar tertip edilmişt 

Emlak iflerinde ve alım satım mu- 1 _._ 
amelelerinde ihtisas sahibi olmuş bir Arabacı hayvanları idare edemiye • Bunlar arasında çuva yan.,aarı, yu 
zat ta gazete sütunlarında bu kıymet ceğini anlayınca kendini arabadan at- murta yarışı. Sürat müsabakası ya.,. 
dütütünün ıon yıllarda fazla apartı- mış, ~ıboş ka1an hayvanlar da kopr- IDJf ve kazananlara hediyeler dağı 
man yaptırtılmış. bunlardan bir kıamı- larken arabanın oku fırlamış, araba mıştır. 
nın da borçla yükM:ltilmio. borcun va- kar111sında gelen 2037 numaralı oto- Samatya ve Şehremini Kızılay G 
deai gelince ödenememeai yüzünden mobile çarpmıştır. dernekleri üyeleri) bayramı nami 
satılıia çıkartılmış olmasından ileri gel- Otomobil hasara uğramış, arabanın yapılan eğlencelere iştirak eden bü 
diğini anlattı. Ve bu derdin önüne geç. arka tekerleği tu~mUf. lıayvan)ardan tün aza talebelere hususi rozetler t·~
mek için baş vurulacak çareyi de söa- birinin ayağı kınlm1fbr. Nüfueça bir edilmi,tir. 
terdi: 

_ HükUmet bir ailenin oturmasına kaza olmamlfbr. Derneğin bu ıpekildeki mesaisi m 
malmıa küçük ev yaptırmayı teşvik, teplerde üye olmayanlan tetvik ve 
uzun yı11ar için apartıman yapılmaaım Binden fazla seyyah geliyor ~ yazılmalarına yardım mabadiyle 
da yuak etmelidir. dedi. dır. 

* * 20 nisanda limanımıza «Mardivya» 
Tedbiri fena bulmadık, fakat dü- isminde büyük bir Transatlantik sele- MahkOmiyeder 

tündülr. ki. mesela eczanelerin tahdidi cektir. 750 eeyyahı getirmekte olan Çar11ıkapıda bekçi Hüeeyinin e • 
naaıl eczacılıiı eskiden beri aermayeai Transatlantik bir aece limanımızda girerek para çalmaktan suçlu Kin· 
olan muayyen bir sınıfa haarettiyse. a· kalacaktır. iki ay hapse mahkUın ecliJmittir. 
partıman yapılmasının yasak edilmesi Keza ayni gün Antlantea T ransat• * Küçükpazarda Demirtaf mahal 
de apartıman sahipliğini eskiden bu İfe lantiği ile 253 eeyya daha gelecektir. leainde yumurta depoeunda tatil gii 
aermaye yatırmıt olan küçük ve zen- Bunlar da tchrimizde bir gün kala • nünde çahttırmaktan suçlu Remzi, 
sin bir aınıfa haaredecektir. caklar ertesi gün hareket edecelker - lira para cezasına mahkUın edilmi • 

Eczacılık ticaretle olduğundan faz-btanbulcla artık ı~ ld manzara dir. 

lçi,leri Bakanhiının aon bir emrile aırt ve Belediye ve ticaret odaaı bu itle meı • ~~:tl:ı~-~~~::ek ~!rnn ::-~:ı: * ihracatımız İÇİR isabetli tedbiri 
arak bamalbia tarihe karıımaktadır. Da- 1111 olmuttur. Belediyenin mütaleaaına gö- ziyade olduiu düıünülebilir. Nitekim Kraliçe Marya vapuru ile yarın Yumurta ihracatımız artmıştır. 
hiliye Vekaletinin emrinin biran evvel tat- ,re hamallıiın 'birdenbire ortadan kaldı- hükumetçe düıünülmüıtür de. Fakat Yamadan 350 eeyyah gelecek, doğru- piyasalarda mallanmızın rağbetini 
~için timdiden tedbirler ahnmaia bat- nlmaaı, bilhaaea küfeciliiin önüne seçil • aparhman aahipliğinin tahdidi: ticaret- ca Mudanyaya gideceklerdir. Seyyah- tırmak için Türkofis yeniden bazı t~ 
lamlnuşbr. metıi imkinaızdır. Sonra İatanbulda araba te Unn zararla ortalı: olduiunu bilerek lar Bursayı gezdikten sonra ayni va • birler almıştır. Bu tedbirler meyarıile 

1931 aenainde memleketimizde ha- airemiyecek dar aokaklar vardır. Buralar bu ite aırf kazanmak ümidiyle ııiritınit purla yollanna devam edeceklerdir. da yumurta sandıkları üzerine yum 
mallar cemiyetine mukayyed hamal adedi ,da aırt ve küfe hamallıjı yapılması zaruri kimseleri korumaktır ki. imtiyazlı hir _.,.__ talann cins ve nev·ini gösteren etik 
3500 idi. 935 de bu miktar '4SOO zü bul- görülmektedir. ticaret aahaaı açmak ve bu sahayı yal- Ö LO M boz k k taJi 
IDUflU. Ve Galata ve Sirkeci rıhtımlarında, Küfe ile zerzavat ve meyva aatılıcıiı nız fimdiye kadar İfe giripniı adam· ler ve içerisine de U Çl tığı 
Haydarpa§ll ve Sirkeci tren iatuyonlann• menedilemiyecektir. Olaa olaa amk ha- lara tahaia etmek neticesini doğurur. N'ğde Sayılavı Doktor Rasim Ferit dirde ofise fikiyet edilmeai için 
ela. Kuruçepne kömür depolarında. latan· mallan ile gümrüklerde, iataayonlarda ve Hiç yoktan yeni bir aınıf ihdaa edil- Tala~, Devlet Demiryolları sekizinci fikiyet kağıtlan konulması brarlaf 
bal aümrüklerinde çahf8n cemiyete kayıt- iakelelerle rıhtımlarda. yani daha ziyade ti- memelidir, diyoruz. işletme müfettifi Cemal Serter, Tür • tınlmıttır • -------

h hamaı adedi 6000 i seçmektedir. cari aahalarda çatıtan bamaııar aari va- ' Haklı De;;ll Mi:giz? kanii Şirketi mGeulalerinclen Sabrinin TUrk·ıs .. nlı hacılar geldiler 
Bunlanlan 'batka belediye müatahdemin aıta)ar)a çalıftınlabi)ecektir. 6 l Ş .__ M 

1
lG. 

3000 .._ ____________ , kayınpederi, Resmi linlar . iru:ti • Ü· 250 Tu"rki•tanhyı L-cca-· gö .. 
.. hainde kayıtlı küfe ile yük tafl)'an Belediye erkanından bir zat kararın çok K ı• • Al"' dd• 1 L! la .. ~ l lşecl ae in dürü Kazım, f BaHn~~~~sf~ m··1em·ur • Adnan vapuru, du··n, bunları ıwati • kiti vardır. yerinde olduiunu. 'bu kararın çok külfetli ua..wr. ~ e-

Hiç bir ~ere mukmyyed bulunmadıiı bir it olan bamaUar meıeleainin beledi· mahku"' m oldu rından Nizı:;!·~.e Anabol u teaıbabason tir. Vapur Kavakta karantineye alıo 
halde çalışan hamal adedi de 1000 i seç· sınıfından .namıt unun • 
-.ktec:lir. yeinin baıından kalkmış olacağını aöyle- e· h . t _ ... ı. lan Şurayı Devlet Tanzimat Daireai mıfbr. ..-

Bu iatati8tiklere nazaran tehrimizdekl mittir. ır. sene apıs ya a~ azalığından mütekait Refik Anabolu k11n11 lılldiQni Tepebap Şehir 
kilçük ve 'bü7ük hamaUarın yekunu tam Dahiliye vekaletinin emri tebliğ edilir 30 lıra para. cezası verecek müptela olduğu hastalıktan kurtula - Sıhir1\"11atrosa 1iyatromnda 
on bini bulmaktadır. edilmez belediyece teşkilat yapılacak, bu Bundan bır mıyarak vefat etm;~. • Cenazeai bu • 11111111~1~1 Bu 

d ld • auretle hammaUann sırtla taşıdığı yükler ..,. ... 
S.rtla yük tafımanın mene i igi gün- müddet evvel Bü- niin saat on birde Nifan~ında Vali akşam aut 20 de 

den itibaren balye ve aandıklann gümrük- kamyon. araba sibi vasıtalarla taıınacaktır. kd ed ş· e- T 
lerde el arabalariyle, diğer elektrikli vaaı- Bu şekil ihdaa edildikten aonra hamallar yü er en iŞ• Konağı cac:ldeeinden kaldırılarak q- 111 TOSUN 
talarla nakledilmesi düfiinüJmelttedir. tamamen ipiz kalmıyacaklardır. Bu vesaiti liye git~~kte ~ken vikiye camiinde namazı kılındıktan 

Suterazısı cıva - ..... nra Maçkadaki aiıle kabn.tanına Ttırkçeye çeviren Küfe ile hamallık yapanlann vaziyeti gene onlann iıletmeai düşünüldüiü gibi da bili ""' ın 
nn otomo · e defnedilecektir. Merhum için Allah - 8 Moray •e bu yüklerin taıınmaaı için ne gibi vaaı- apartımanlardan, vapurlardan veaair yer-

taler kullamlacaiı henüz düfijnülmüş el.- lerden inecek Tqa çıkacak yükler tabiatile Sarıyer Jandar~ tan rahmet diler, kederli aileaine be- Komedi 8 perde 
iildir. gene hamalJay' vasıtasiyle nakledilecektir. ma kumandanla yanı taziyet ederiz. 

Romangadan 
Gelecek 
Göçmenler 

Edirne kapıda 
Birmegdan 
Yapılıyor 

ğı efradından il' ----~~--:'.:------- Şehzadebaşı 
doğumlu Hasan Ö L O M TURAN tiyatrosu 

Na,ıt • H•llde 
Hüaeyine çarpa- Girit eırafmdan Karunzade Fehim Bu gece saat 20,80 ti& 

rak ölümüne se- Beyin oğlu, Y anya etrafından mer - ipekçi Merhum 
hep olan kıliteci A•ietldia hum Nurullah Beyin damadı, Emlak Vodvil 3 perde 
Alieddin dün mahkum olmuştur. Bankası katibi umumisi Ali izzet ve _..:...;..:....__~------:--~ 

k Tramvay şirketi mühen-
Vapurlar derhal hare et disleri çalışmıya başladılar 

•. Mah~emec~ ~liad~inin tedbirsizli- iş Bankası malt tetkik müdürü ~
gı ve dikkatsızlıgı sabit olmUf, ceza yanın eniştesi Doktor Süleyman Fehim 
kanununun 455 inci maddesinin bi- aektei kalpten vefat etmiftir. 

edecekler 
Edirnekapıda tramvay büyük bir ka· 

Bu sene. Romanyadan memleketi - vis yapmakta, bu kavisin ortası da bet 
mize gelecek olan 15 bin göçmenin on bina ile kapalı bulunuyordu. 

rinci fıkrasına tevfikan bir sene hap- Cenazeai bugünkü pertembe günü 
sine ve 30 lira da para cezası verme - saat on birde F ındıkh apartımanından 
sine karar verilmiştir. kaldırılarak Beyazıt camünde nam•n 

nakli itini, Denizyolları idaresi - vapur Tramvay tirketi pek dar olan bu ka
yohuz1uğu yüzünden - üzerine al - visi genişletmek, tehlikeli vaziyeti or
mamıştır. tadan kaldırmak, burayi da çok güzel 

Bunun üzerine Dt"nİz Ticaret Mü - bir meydan haline koymak için bu bi
dürlüjü armatörlere baş vurmuştur. naları istimlak etmeğe karar vermiştir. 

Dün saatlerce aüren bir müzakere- Dünden itibaren meydanın ketfine, 
den sonra, mukavele imzalanmJftı?. binalara kıymet takdirine başlanılm!f

Göçmen nakli için c.Nizım» ve c<Hi- tır. latimlik ve imar işinin yaz ortala-
ear» vapurları tahsis edilecektir. nna kadar bitirileceği tahmin edilmek-

Vauprlar 15 günde bir sefer yapa - tedir. 
cak ve her defasında 2000 - 2200 yol
cu alacaklardır. OskUdar halkevinde 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Ba pc:eki nöbetçi .................. : 
l.:aabal cihetincleiler: 
Akaarayda: (Sinm). Alemdarda: (Sır
rı Raaim). Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyazatta: (Cemil). Eminönünde: 
(Hüanü Haydar). Fenerde: (Hüaa -
meddin). Karagümrükte: (M. Fuat). 
K üçükpazarda: ( Y orgi). Samatyada: 
(Rıdvan). Şehremininde: (A Ham • 

Göçmen naldi böylelikle 6 - 7 se
ferde ikmal edilmiş olacaktır. 

Üsküdar Halkevi musiki şubesi kı· di). Şehzadeba11nda <lamail Hakkı). 
aa bir zaman zarfında büyük bir in • Beyoilu cihetindekiler: 

4 k Galatada: ( Aari ittihat). Haa'köyde: kifaf arzetmiftir. Bu f'Ubenin ısmı 
Gu rllk k • 1 (Yeni Türkiye). Kaaımpapda: (Tu -

m OmlSJORCU iri vardır. dört kısımda çalıfBn genç- ran). Sanyerde: (Oaman). ŞiıJide: 
.Gümrük Komisyonculan Birliğin lerin sayısı da iki yüzü geçmektedir. (Kurtulut). Taksimde: (Garib, Limon· 

bugii naenelik kongreaini aktedecek Bu kısımlar Bando, Caz, Koro ve Or- ciyan). 
ft yeni idare heyetini seçecektir. keatra kıaımlandır. Oakiidar, K•dıköy ve Aclaludekiler: 

Birliğin halihazırda, dört yüze ya- Evin apor tubeainde yeniden bir A- Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
kın azası vardır. bŞ kıamı tesis edilmiştir. Cumartesi ve (Taoat). Kadıköyde E•ki lakele cad· 

Bunlardan 170 i komisyoncu, 140 ı pazar günleri gençler Selimiyedeki desinde: ( Biiyük). Y eJdeğirmeninde: 

kılındıktan eonıa F.dinaekapıcla tehit -
liğe defnedilecektir. (607) son operet 

Bu lkfllll M ELEI< Sinemasında 
VlY ANA'mn qk ve neşesini, mu8iki ve gOzelllklerinl gösteren 

ENFES BiR FlLMI 
• 

AKSAM GONEŞi 
takdim edilecektir. Baş rollerde •TMl!Mlt &l!NFONI filminin unu
tulmaz SCllUBERT'I HANS JARAY ve meşhur Japon yıldıll 

lllTCHIKO MEIHL 
Aynca: Paramount dllnya babel'leri, Knçnk Lindberg'in katili 

Hauptmann ıdam ediliyor. 

SARAY SiNEMA.SI 
OördOgQ fevkalade rağbet ve vaki umumi talep nzenne 

senenin en bOytlk ve muhteşem şaheseri 

komieyoncu maiyet memuru, 80 i ti- Atış yerinde atıf talimleri yapmakta • Üçler). Üaküdarda Ahmediyede: (Ah· 
aıethane müstahc:leminidir. dırlar. n .. ;;;;m~ed;;.,;iy;..e,..)_. ________ ...,. ._ ____ _. 

MiŞEL STROGOF 
ftlmlni bir hafta daha lrae edecektlı. 
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HABERLER/ MEMLEKET 
Adapazarı Türk Ticaret 
Bankasının Müesseseleri 

Ayılar Çıplak 

insanlara 

Dokunmazlar Mı? 

ç .. r rn bır çok şeyler isteniyor, bunların temini 
ıçın e çocuk koruma vergisi teklif ediliyor 

Adapazarı Elektrik imtiyazı Belediyeye Devredildi, 
Belediye Tesisat Mukabili Bankaya On Senede 73 
Bin Lira Ödeyecek Ve Yüzde Dokuz Faiz Verecek 

..-- ~·urciaki , ...... 

Muş (Özel) - Akçan köyünden 

~~medle Hüseyin civar köylerden bi-
rısınc giderken d ede :ı_ • •• • • . ı er •oır ayı gormuş-

ıer ve bu ayı Jc 1 
d

. yı Y'L8 amale istcmişler-
ır. 

Ayı ıinine llcarrrıca H·· · d :r-· useym e so-
yunmuş, çırçıL1_ıı_ • • • • ouu. ayının ınıne gırmıf 
ve sırt üstü ayı .. .. A b . nın ustune yatmıştır. 

yı . u vazıyettcn tiksinmiş, yavaş ya· 
vaş mdcn clı k dı şarıya çı maya ba;?lanıış, 1 

zıhın şarı çıkar çıkmazda Hüseyin ile 
•. ed _derhal hançerle ayıyı öldür

muflerdır. Ayının bir de iki aylık yav
rUl\1 varmış, bunu sağ olarak yakala
mlflar. köye götürmüşlerdir. Fakat 
yavru yaşamamı' ölmüştür. 

Bu vak'a ayıların çıplak insanlara 
dokunmadıkları hakkındaki ehanenin 
doğruluğunu gÖlltenn. olması itiba
le kayda değer mahiyettedir. Ad (ÖZef) - ,Adapaz.llrl \vir almış olduğu tchirdeki elektrik te-

:rür'< af;;~ ve Sanayi BoıJ<alu"n sisatı için 73,000 lira borçlu çıkmıştır. 
burada bir fabrikası vaıdJr. Bu ~rç 1~ sene za'.fında ödenecek ve 

Bu fabrika Benb tarafından •..,.. bel..fire yuzile 9 fa,. vereecktir. Bele- Ela.ziz Halkewi Başkanları 
ne evvel 150 000 &,.;ya ınetrük bir diye ;ı.ride bir elektrik -ıralı yıoptığı E.li7.i . . . 
h ld al' ... n--~- (abriby• taktirde fabrika ile alihmnı keııaxl: z (Ozel) - Halkevı komite-

a e satın ınınıT- oau- . . - leri ee · · _,_ . . ııahib oldukıan -"' daha bir ..,;ldar tır. . çmıı yapum'f. dil, •arıh ve ede-
para sarfederek gerek ~ı, .,-it· Nede olsa memeleketimizin bünye- bıyat komitesi Bafbnlığına Muallim 
oe bir çoğu ı.urada ..., ı,ekıın.z bir sinclen ~opan bu kıymetli müessese Ceniil, temsil komitesi bafkanlığına 
bale gelmif makinelerinin bir ~ı ~rek. t""1ret hayatı"?~ ge'."koe en· Nuri, Ar komitesi Başkanlığına Maz· 

tamir ve bir ıa.mının da yertcmıe ye- diiltn hayatımızda büyük fatdelcr te· har, Müze Ba •-- 1 • M f 

k bi 

t....... · _ ı_~_.ı: fllMln ıgına usta a 

ni makindcr ilive edere r ça...,. ••• a mm etmcıu.cuır. K.. ..1 .. k B ' • . f ab "k da --· - ·- .. ·- ·- · oycu u apkartlıjına belediye reisi 

Öevresıne koyın~· rı 8 
Ke 1 S 

k k ru

oeriei ile-· kana· ma • por Bapkanlığına Hakkı, Ki-
amyon a tap ve N · tl.-k 1 -

P

e ve sair mubilyalar yapılmak- Ç-fr bayramı fıafl-nın ilfr gii- o· ek .. _ eşrıyat ~ an ıgına Maarif ır toru C ·1 A 1 · ,. d 

tadır. Döküm kısmında çöven, poyra. niidiir. Y aorularırıu:ın ı.ayramı be.i em~ taç, çtımaı yar ım 
ve bun• benzer bir çok işler yapılmak· iı;in hazrrlanınız. ".' . Ba~ltanlıgına doktor Tahsin sc· 

"k · \ · · çılmışlerdir tadır. fabrika gÜn geçtı ÇC •! enn• ge- · 
Sivas Kaplıcaları Islah Edilecek nişletmektedir. Bankanın icarı altında 

bulunan ormanlar ~unlardır. Büyük 
liervent ve Sabanca ormanları, Boiu
caKat.apınar ormanlar~ Kütahyaclaki 
ormanlar ve Bartındaki ornıanlar. Bü· 
lün bu ormanlar işletilmekte ve işler 
hep makine ile görülmektedir. Her or· 
manda fabrika vardır. Bilhassa Bar
tındaki ormanda evvelce 4 fabrika 
vardı. Bu sene ise burada iki fabrika 
«.!aha kurulacaktır. Gerek Banka gerek 
fabrika ile iş gören halk ve nıüeMCte
ler karşılaştıkları güleryüz ve .ami· 
ıniyetten ve if1crin sağlamlığından 
çok memnundurlar. 

Fabrikada çalışan amele iflerine IÖ: 
tc paralarını muntazaman aldıklarını 
Hoktoru tarafından tedavt edildiklerİDİ 

l>üıikü konsredea bir sörüniı 

Çocuk Esirgeme Kurumu yıllık kon• 
&resini dün öğleden sonra Cağaloğlundaki 
merkez.inde yapmıfbr. 

Kurumun Fatih kolu tarafından 2000 
yokaul çocuia aıcak yemek verilmeie baı· 
lalUillfhr. Bunlardan bqka kitap tevzia-

Kongrede 193S aeneai meaai rapo• 

ru okunmll§tur. 

tı da yapılacakbr. Süt verilen çocuk\ann 
adedi (27,000) <lir. 

Rapora naz.aran çocuklara aid haklazın müdafaaaı için Cümhuriyet Müddeiu· , Sıhhat ve çocuk koruma vergisi namı 
mumiliiine ve Baroya bir çok müracaatlar ile hükümetçe bir vergi alınmaaını ve bu 
yapılmıftu. ~alolarm hu 9Clleki huılitı verıi ile sıhhat ve içtimaı muavenet mü
geçen senekılerden daha fazla olmut ve dürlükleri tarafından bir takım çocuk mÜ• 
bu. su.re~le k~ruma epeyce bir selir temin eaescleri yapılma11, bir çocuk kurumu 
e~ilnuttır. Bır. çok yerlerde teıia edilen mecmuası çıkarılma11, propaganda komi· 
:aut damlası ~.ı~!arı sıhhi aüt tevziatı teleri teşkil edilmesi. hasta çocuklara yar
~apm'.'lı" Önum~ulelci oene ;çinde de da· dun ve db;.e ıedariki. hı.mile igçi kadın• 
l • ~ükemmel b" •ÜI damla.. bina,. yapı- la"' üç ay gıda temin edilmesi çocuk ı,.ı.. 
aca ~" ,çeleri. çocuk bakım evleri k~rulma,. ıalı• 

• Bır senede 245 çocuğa elbise, 114 ço· minleri izhar edilmiş ve hükumet nezdin· 
cuga damla. yeni doian bir ,ok çocuklara de teşebbüsler yapılması kararlaştınlmıt-
kundak takımı vesaire verilmittir. ,tır. 

Bu itler bitince yeni merkez: hey" eti ee· 

çilmiştir. 
. . B~r ?0 k çocuk.lann da dilleri tedavi et· 
tırılmıştır. 

Balkan çocuk 
Esirgeme 
Kongresi 

!) Nisanda Atinada toplanan Bal
kan deriederi Çocuk Eeiıaeme kon -
greıtİne iıtıtirak eden heyetimiz dün 
~hrimize gdmiftir. Kongrede görü • 
şülen1er ve verilen kararlar hakkında 
bakteriyoloğ ihsa11 Sami bir muharri • 
rimize demiştir ki: 

«- Kongreye Türle - Yunan, 
Yugos1av ve Bu1gar çocuk esirgeme 
kurumları mürabhas\arı iştirak ettiler. 
Atinada büyük bir hüsnü kabul gör • 
dük. Kongrede eaas mevzu sıhhatli 
hula ve gayri mqru çocukların n~ 
suretle yetiştirilmesi idi. Her iki sene· 
de bir, bir Balk.an memleketinde top· 
lanmaınız karar laf tırıldı.')) 

Kongreden sonra Atinada bulunan 
çocuk kf'e\I, klinik ve bahçeleri gezil -
miştir. Arnavut!uk kongreye iştirak 
edeceğini bildirdiği halde murahhasları 
gelmemi.;;tir. 

Zehirli gazlar hakkında 
konferans 

. Dün saat 16 da Etibba Odasında 
kımyager Nccmeddin tarafından orta 
mektep ve lise muallimlerine zehirli 
ga14ar hakkında projekeiyonlu bir 
konferans verilmiştir. 

Hadiseler 
Kar$1&1nd 

Ölülerin sınıfları 
Tramvay, dirileri iki: vapur tTen iç 

aanıfa ayırıyor.. Belediye daha bulun 
çıktı: Ölüleri bet •nıfa ayıracak. 

* Ölümlerden ölüm bejen: Birinci 
mevki iki yüz lira, beşinci mevki on tMt 
lira ... 

* Birinci mevki tramvayın dötemde-

söylemektedirler. 
Banka Elektrik fabiıbaİn• tanıa-

ınen belediyeye devretmif değildir. E-
easen belediye ile ortakJama i' yap· Svasta ,. .... ......., makta idiler ve aralarında bir ;htillf Sivas (Özel) - Burada biri sıcak. Bu iki kaplıca Sivası -h" Muhtelit mahkemede davalar 

"h ·rf .. le do n en mu ım M ht ll r· k f 
rnevcud idi. Bu ı tı a son SU" r diğeri soğuk iki kaplıca vardır. Sıcak gelir mcmbaları vaziyetind b 1 u e t ur - ransız hakem 
gerek Banka mensuptan gerekse bele- kaplıca Sivas - Samsun deıniryolu ya· w k . .d • ~ u unma· .mahkemesi dün .at 10,5 da bir celse •..ı· bl _ı_ ve çe- sına ragmen ço ıptı aı hır · yapmıııı v h .. k.. . __ !_,_ F uıyc mensu an arasınaa uzun . . maçlarında ve T olcaı: fOaeBi karşısDl· . vazıı et- " e u umebnuuc ranaız 

ri marükenden. birinci mevki trenin dö
ıeme9i kırmm kadifeden.. Merak ettim. 
acaba birinci mevki mezarın d~ 
neden olacak) 

* Şimdiye kadar diri. diriyi kıab.mr• 
dı: tim diden aonra ela ölüler, ölli7ü Jm. 
kanacak. 

tin müzakerelerden sonra halfe<ldebil· dadır ve Sivaoa alb -• meealede<tir· tedır._ Ka~h"".larda yıkanılacak yerler papaslan araoıııdalr.i davaya bakmıt • ~· E · d"1 El kt ik · k t" 20 - .iO kısının biTL- · · b t uı. vvelce tesıs c ı_en. ~ r fır. e ı Soğuk kaplıca ,.ı..e 3-' -le· . ..' .. = gırıp anyo ya- ır. .. • . •. 
!esholunarak elektrık ımby~zı. dogru· de bulunmaktadır. Bu iki kaphcaya pııcagı bu!"k havuzlardır. Alakadar- !"'ukumetımıxı avukat Beraat Zeki ~~n doğruya bel..fiycyc ~·· Bele- her yaz on binclen fazla müflıeri gel- lar her ıkı kaplıcanın da en oon fart- muclafaa etmiflir. Kanır bofka güne Clıyede halihazırda bir elclrtrık ııantra· mcktedir. Soralı: kaplıca için Devlet !ara uygun olanık asri bir ,.ıtade ıslah kalm'!tır. Bu~n de saat 1 O da Çu· lına malik _olm~ğınclan Gene cerY"'.'' Derniryolları idaresi haftanın üç gü • eılilmeaini laıcarlaftırmlflardır. Şimdi ~~rova davaoıyle diğer iki davaya ba· ~nkaya aıd fabrıkasından 3 sene müd nünde hususi tren oeferleri yapmıılc- bu lcaplıcalarm alacakluı en. . • 

1 acaktır · Çukurova davasının mü • 
Öetle kilovatını dokuz buçuk kuruftan ta..ı... arin proı· eler v la--L y ı şekıl dafaasını Profesör Mahmut Eut Boz-

1 d

. .. . d an. ~ ,,:apı ca&.br k 
aatm almıştır. Be e ıyc uzcrıne e· · urt yapacakbr. 

:4.tp;ii~-Y°olu~,J;;-~~=ıliftiiiijijif=P=·~=~'7o~ı~·~"~·~·]•F.n~s~·~o~ı~ro~r~K~1ı:::i'"ir==~~ES~ 
Bir Kaza ır 
Hayrebolu (Özel) - Lıru.arlar 1da

l'esinin tütünlerini sevketmekte olan 
arabalardan ldrisin araba8a Alpullu yo· 
lunda bayar afağı inerken hayvanların 
çeki kayışı kopmuş, hayvanlar ürkmü~ 
'\'e arabayı alabildiklerine aürüklemeğe 
ba~amışlardır. 
idris bu sırada arabanın önüne düşmüş 
araba üzerinden geçmiş. biçarenin ba· 
iırsaklara dışarı fırlaınıştır. Derhal o· 
tomobille T ekirdağına nakledilmesine 

rajmen ölmiiftür. 

- HükUmet. terc:iimaD tef-\ . . . Hem ıslah etmek, hem\ y kınd b. •- . 
· ·. a a ır ıaomıs on • lğl&hnı., de aıt\11"11lU maksadiyle.. t la k H Y \ Hasan Bey - BeJoilunda, op yaca mlf, asan Bey! aattlldarı malı h&la Rumca ba· 

iuan emafua dediderini kolay 
tınlayabilelim dİJ• mi 7 

* Sek.senlik ihtiyar söyledi. 

- lstikbalim müemmen.. 
-nnn 
- lki yüz liram var, birinci tınıf ıi-

mülebairim. 

* Kardetler konutuyorlardı: 
- Babamız vasiyet edecek 

yaklaplım .. 
- Sakın yaklatma: belki. biriDci 

nıf sömiilmek iaterim. dor. 

* Belediyede ıömme memuru eora• 
cak: 

- Nasıl istersiniz} Birinci 
var, ikinci mevki var, üçüncü 
var, beıinci mevki var •• 

- Paradi yok mu) 

* Bir dostuma tramvay mcvk.iinde 
rastladım, ikinci mevki arab elm . . . anın g .. 
sını bır saatten fazla zaman bcklemitti: 

- Hayatta iken, dedi, ikinci mevkii 
saatlerce bekliyoruz. Öldükten sonra ela 
beşinci mevkii yine böyle mi bekll'ly 

ceğiz} ••• 



6 Sayfa 

Boğazlar hakkındaki 
isteğimiz niçin haklıdır? 

r 

Dünyadaki belli başlı Boğazların 
tabi tutuldukları rejimler 

Bir hukukçu gözü ile vaziyeti tetkik 

Çanakkale boğazı 

Lozan muahedesinin Boğazlara müteal- kollektif emniyeti tesis etmek için bir Ce-

SON POSTA 

• 
insan 

bir 
şeklinde 

canevar 
8 yaşında bir çocuğu kanını 

içmek için öldürmüştü, 
idam ediıdi 

Paristen yazıhyor : 

Geçen pazar -
tcsi günü Fran -
sanın Rotez şeh
rinde bir adamın 
kiyotinle kafası 

kesildi. Errik Bur
ton ismini taşıyan 
bu adam içir 
mahkemede müd 
dei~mumi insaı 

'ekli ne gir mi~ 
canavar demi' 
ti. 

Burton 45 ya
fında bir çiftçi 
kli. Senelerden • 
beri çiftliğinde 

lik ahkamı bugünkü şartlara göre cmniye· miyeti Akvam mekanizması ortaya atıldı, 
timizi temin etmekten uzak kaldığı için hü· ilk zamanlar Cemiyeti Akvam fikrine bı -

11 
çalıştığı efendi • 

kumetimiz, alakadar devletlere müracaat yık altından gülerek bakanlar, sonraları Cc· sınin 8 yap,ında 
ederek muahcdenin bu hükümlerinin kal- mıycti Akvamın lüzumlu olduğuna kani ol· güzel bir kız ço
dırılmasını istemiştir. dular. Biz bile bugün bu kaaar buhranlara cuğu vardı. Ço-

Hükumetimiz Hukuku di.ivel noktai naza- rağmen ortalığın kana boyanmamış olma· cuk çiftlikte ça - Burton 

nndan da boğazlan tahkim etmek hakkına sını Cemiyeti Akvama borçlu bulunduğu • lışanlara ve hele Burtona çok alışmış, 
maliktir. Dünyadaki boğazlar sayılacak de- muza kaniiz. bütün günlerini İfçilerin yanında ge-
recedc mahduttur. Bunların içinde b:aşlı • Bununla beraber Cemiyeti Akvam mi - çırmeğe ba~lamıştı. 
calarının kısaca rejimlerini gözden geçir· sakının onuncu ve on altıncı maddeleri bir 
mek. talebı.mı·zde ne kadar haklı oldu<711 _ 1 En çok Burtonun yanına gider •- taraftan. aza milletlerin elyevm mevcut Ü -
muzu bir kere daha isbat edebilir. Ancak kelerinin tamamiyet ve siyasi istiklallerine saatlerce oturur, oynardı. Geçen Noel 
bu mukayeseyi yapmadan evvel boğazlar riayeti tekeffül ederken, diğer taraftan da, yortusunun arife gecesi çocuk ortadan 
hukukunun hangi nazariyelere istinat et - aza devletlerden biri aleyhine yapılan bir kayboldu, Burton da ortada yoktu. 
tiğini de kısaca zikretmek lazımdır. tecavüzü bütün milletler camiasına yapıl- Çiftlik sahibi büyük bir endişe içinde 

Dünyadaki belli başlı boğazlan üç kıs· mış gibi telakki ederek sulbü korumak ga· çocuğunu aramaya başladı. Polise 
ma ayırmak mümkündür: yesini güttüğü halde tecavüzler durduru - müracaat edildi. Zabıta memurları da 

1 - İki serbest denizi birbirine raptc • lamamış ve ani baskınlarla harp tehlikesi 
şehrin her tarafında küçüğü aramağa 

den boğazlar. bertaraf edilememi§tİr. 
ı " k ı · d · · b. b. · koyuldular. Aradan yirmi dört saat - ai apa ı veya ıç eruzı ır ın • Artık, örtülüp inkar cdilemiyccck bu a-

nc bağlıyan boğazlar. çık vaziyetler isbat etmiştir ki müşterek cm- geçtiği halde hala kızcağızın nerede ol-
3 - Kapalı bir denizle açık bir denizi niyet ve misaklar henüz milletleri harici te- duğu keşfedilememişti. Bütün aile 

birbirine bağlayan boğazlar. cavüzlerden masun tutacak kuvvette rle • matem içinde idi. Babası Noel günü-
Şu izahatı verirken serbest ve iç deniz· ğildir. Şu hakikat gözönünde tutulduğu tak-

ı · d "f" · k l~ d nün at.."",amına dogwru büyük bir keder erın e tarı mı yapma azım iT. dirdc, her milletin kendi kendisini mü • "t7 
Serbest denizler hiç kimseye ait ol- dafaa etmek sarih hakkına malik olduğu ve endişe içinde çiftliğin hücra yerJe

mıyan dcnizlerdir. Oralarda, herkes ıcr- kendiliğinden anlaJJlır. nndeki çalılıklar arasında kızından bir 
bcstçc seyrüsefer edebilir, Okyanuslar bun- ' 

Müstakil bir devletin emniyetini tehdit ız bulmak ümidile dolaşıyordu. Gözü
lar meyanındadır. 

edecek ıekilde onu taahhütler altına eok- ne kızının kaybolduğu gün ayağında 
Sahilleri müteaddit devletlere ait olan mağı kabul edecek, herhangi hukuki bir 

denizler de serbest denizlerdendir. Akde - fı·k bulunan ayakkabının bir teki ilis,ti. Bir ir ve nazariye de mütesavvcr değildir. 
niz ve Karadeniz gibi. Esasen bu vaziyet hukuk ve hukuku dü- az daha ileri gidince de feci bir manza-

Jç veya kapalı denizin dört yanı ayni 'velin e11as prensiplerine muğayirdir. ra ile karşılaştı. Aklı başından gitti, o-
devlet ülkesi olmak bu denizi yukarıda tari· 

Biz Lozan muahcdesile gcçri bugün cari lanca sesile ve anlaııılmaz bir şe-fini yaptığımız açık denize bağbyan bo • T 

ile l 1 bul B w .b. olan açıklık prensibini kabul etmiş ve sulhü kı.lde haykırmaya, dögw ünmeye ve agw -ğazın . i yani mesc a atan ogazı gı ı 
kefalet altında tutacak büyük devletlerin 8 ak 

ayni devletin malı olmak ve boğazın dar lamaya başladı. Zavallının yaşınd i 
olması, yani geni•lig.İnin takriben altı mil- ,verdikleri teminatlara inanarak, sulha ve 

y •• ek . l b wl 1 ğ . b kızı hası gövd. esinden ayrılmııı bir hal-den kısa olması lazım gelmektedir. muştcr emnıyete o an ag ı ı ımı;ı:ı ıs at T T 

etmek için müdafaa hakkile kabili telif ol· de çalılıklar arasında ve iki parça ola
Hukuku düvel alimlerinin kabul ettik • 

mıyan bir taahhüdü kabule temayUl etmiş- rak yatıyordu. 
leri nazariyelcrde ve bu nazariyelerin ıiya-
ıet sahasına intikal ettiği şekle &öre bo- tik. Bedbaht babanın sesine yetişip ge-

l Fakat, aradan da henüz 12 sene aeçtiği lenler de manzaranın dehs, etinden ürk-iazlara şu üç nevi rejim tatbik. o unmakta-
dır: halde bugün Avrupanın içinde çalkandığı m~lerdi. Bu akıl erdirifmez cinayet 

1 - iki serbest denizi birbirine rapte - .buhranlı devri görüp mü~terek emniyetin, hemen zabıtaya ihbar edildi ve tahki
den boğazlar tamamile ve mutlak surette daha henüz pek çürük oJduğunu anladık- kata başlanıldı. İlk şüphe edilen şahs 
serbesttir. tan sonra. bizi her hangi bir tehlike ve baa· ki be be d k b ] 

kın karı~ında hakıız yere müdafaadan çocu a ra r orta an ay o an 
2 - İki kapalı veya iç denizi birbirine 

bağlıyan boğazlar İle mutlak olarak ka • 
palıdır. 

3 - Kapalı bir denizle açık bir denizi 
bağlıyan boğazlar da kapalıdır. 

lııtanbul ve Çanakkale Boğazları bu ü
çüncü neviden boğazlardandır. Çanakkale 
Akdeniz açık denizini, Marmara kapalı i:le
nizine bağladığı gibi, İstanbul boğazı da 
Karadeniz açık denizini, Marmara iç deni· 
zine raptetmcktedir. 

mahrum bırakacak bir taahhüdü idame et _ Burtondu, arandı, tarandı,nihayet ele 
tirmemiz yanlış olur. geçirildi. 

İstanbul ve Çanakkale boiazlarına tat- Burton ilk isticvabında cürmünü i-
bik edilen rejim kendine mahsus bir husu- tiraf etmişti. 
siyet arzeder. Bugiin dünyadaki diğer bo- _Evet. Çocuğu ben boğazladım ve 
ğazların rejimlerine bir göz atacak olur • kanını da son damlasına kadar emdim. 
sak, boğazları tahkim etmek hususundaki 
isteğimizi takviye edecek bir takım deliller
le karşılaşırız. 

Buna ihtiyacım vardı, çünkü susamış
tım, demişti. 

Cinayet mahkemesine verilen Bur
ton hakimlerin bütün suallerine cevab 
olarak: 

Nisan 16 

Aç kalmadan nasıl 
zayıflayabilirsiniz? 

Amerikalı 
ettikleri 

sinema yıldızlarının tatbi~ 
on sekiz günlük liste 

Aç kalmadan, ağır bedeni hareket -

ler yapmadan ve tehJikeli yolJara gir -

meden zayıflamak mümkün müdür}. 

Her kadını alakadar eden bu mevzuu 

ele alan Avrupa gazeteleri, kadınların 

bu gayeye kolaylıkla erişebilecekY 
mütaleasındadırlar. Maksat sizi biçim
li bir surette zayıflatacak şekilde gtda 

almak, doymanız için de midenizi za

rarsız şeylerle doldurmaktır. Bu gıda

lar ayni zamanda vücudunuz ıçın 

lazım olan kaloriyi de temin ederler. 

Evvela eviniz de bir terazi bulundur

mak lazımdır. Azami haddi geçmeme

niz için her gün tartılacaksınız. Sakın 

birdenbire zayıflamak için aç kalma -

yın 1 Zira, aç kalmak suretiyle zayıl -

layanlar, vücutlarının şeklini kaybe • 

derler, derileri porsur. 

Amerikan sinema yıldızları, ekşi bir 

elma, haşlanmış bir balık ile bu söyle

diğimiz mahzurları bertaraf ederek 

zayıflamanın yolunu bulmuşlardır. 

Greta Garbo ve Mae W est bu per -

hizlere kulak asmamakla maruf iki 

san'atkardırlar. Aç kalmadan zayıfla

mak isteyenlerin takip edecekleri 18 
günlük yemek listesini Avrupa gaze

telerinden iktibas ederek alıyoruz: 

Şiımanlamamak ıçın perhize en 
fazla dikkat eden yıldızlardan 

Marlen Ditrih 

Gün 

ı 

2 

3 

Sabah 
habvaltısı ÖOI• yemeıı Akşam yemeQi 

yarım sal- Yarım kilo meyva, bir yumur- İki yumurta, bir domates, ya
kım ü:züm ta, salata, 8 dilim hiyar, kah- rım porsiyon salata, yarım ki-

ve kahve ve veya çay. lo meyva, kahve. 

» 

» 

Bir portakal, bir yumurta bir 
pasta, çay. 

Yarım kilo meyva, bir yumurta, 
sekiz dilim hiyar, kahve veya 
çay. 

Bir parça kızarmış et, yarım 

porsiyon salata, bir domates, ) 
1 

yarım kilo meyva, kahve v.eya 
çay. 

Az miktarda kuzu pirzolası, üç 
küçük turp bir yumurta, iki 
zeytin, yarım kilo mcyva, sa• 
lata, kahve veya çay. 

---·1-----;·--------~~--~---.~;,..;,..----..;....;;..--------1 
Beyaz peynir, bir domates, ya- k 1 

Kızarma~ et, yanın i o meyva, 
rım kilo mcyva, bir pasta, çay salata. 
veya kahve. 

4 )) 

5 » Bir portakal, kuzu pirzolası, Yarım kilo meyva, ilci yumur-
salata, çay. ta, salata bir domates, çay. 

l-~6:--l--"'.".»--1;B.;;ı;.;;..r;;,;p;.;;.o.;.r_t:..a.;.k-a~l-v_e_ça_y_.-----ıBir pasta, bir portakal, çay. 

7 

8 

g » 

10 » 

11 » 

Yanın kilo meyva, iki yumurta, 
salata domates, iki zeytin ve 
kahve. 

Kotlet, salata, bir kilo meyva, 

kahve. 

Bir yumurta, bir domates, ya· 
rım kilo meyva, çay. 

Kuzu pirzolası, salata, 
kilo meyva, çay. 

Bir pasta, çay. 

yarım 

Bir parça kotlet, . altı paıça hi
yar, iki zeytin bir domates, 
salata yarım kilo meyva, kah
ve, veya çay. 

İki yumurta, biraz ispanak, dört 
adat kuşkonmaz, bir pasta, ya
rım kilo meyva. 

Karışık mcyva. 

Karışık mcyva. 

Kızarmış et, 
domates, çay. 

kereviz, zeytin 
Çanakkale boğazı ile İstanbul boğazının 

her iki tarafı ayni ülkeye ait olmak do -
layısile, yukarıdaki tarife uygundur. Mar· 
mara denizi de dört bir tarafı münhasıran 

• Türk topraklarile çevrilmiş olduğu için mü
kemmel bir iç denizi nümunesidir. 

Şu kısa ve ufak mülahazalardan sonra 
kanaatimizce boğazlar meselesinin adalete 
ve mantığa uygun bir şekilde lehimize hal
lcd ilmesi zaruri bir keyfiyet olarak ka • 
bul edilmek lazımdır. 

C. H. Baban ------------··--· . ·---
- Susamıştım, öldürdüm, kanını 

içtim, kelimelerinden başka tek bir söz 
söylememişti. 

12 )) Kotlet, bir domates, bir porta
Bisküi, bir kilo meyva, kahve. 

kal. üç zeytin . 

Şu vaziyete nazaran, hukuku düvel na
zariyelerine ve her fırsatta parlak cümle -
lerle ilan edilen ve her diplomatın ağzın
da sakız gibi çiğnenen beynelmilel teamül
lere nazaran da gerek Çnakkale ve gerek İs 
tanbul boğazlarının bilakaydü prt kapalı 
bulunması laZlmdır. 

* Devletlerin kendi emniyetlerini muha • 
faza edebilmek için haiz oldukları tahkim 
hakkı, istiklal ve hakimiyet hakkının tabii 
bir neticesidir. Harp hali her ne kadar na
zari sahada kanun harici telakki edilmiş 
ise de, istiklal ve emniyetin yegane muha· 
fızı olmaktan da henüz çıkmamıştır. 

Umumi harpten sonra sulh muahedeleri 
hazırlanırken, beşeriyeti bir daha böyle 
müthiş bir felakete uğratmamak için bir 
çok çareler düşünülmüştü. Bu meyanda 
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Jüri müttefikan Burtonun mücrimi
yetine karar verdi. Mahkeme de ida

mına hükmetti. Burton geçen pazartesi 
günü kiyotine götürüldü. Canavarın 

ağzından kafası gövdesinden ayrılınca~ 
ya kadar mahkemede söylediklerin -

den baska bir kelime bile çıkmamış -. 
tır. 

~""''"''''''91lü•ll • ..... .-.... ' " ''"' ............ ,, ,, .............. --

Qoplantılar, Daveti•!:_..) 
Müddeiumumiliğe Davet 

C. Müddeiumumiliğinden: Hopa Ha
kimliğine tayin edilip vazifesine gitmediği 
ve İstanbulda bulunduğu anlaşılan Edirne 
mahkemesi eski azasından avukat Şevket 
Altındağın acele memuriyetimize müra
caatı. 

13 )) Bir yumurta, bir küçük pasta, 

ir kilo mcyva. 

Kızarmış et, safata, kereviz, 
bir kilo meyva, kahve. 

---'1------1,----------------1-----------------1 
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Bir yumurta, bir pasta, bir kilo Kızarmış et, bir domates, bir 

meyva, kahve. kilo meyva kahve. 

Bir parça Kotlet, bir kaç tane 
Bir yumurta, bir pasta, bir do- domates, bir pasta, bir kilo 
mates, bir kilo meyva. 

Bir yumurta, bir domates, bir 

kilo ~eyva kahve. 

meyva. 

lspanaklı kızarmış et, bir por

takal. 

KereViz, kıızarmı~ 
Bir kotlet, salata bir kilo mcyva 

domates. 

et, zeytin, 

Bir yumurta, salata domates, 
yarım kilo mcyva kahve. 

Bi< lozanmş balok, yanm k;lo l 
mcyva. 



Ticaret odası meclisinin 
O zaman Fransızlar uzlaşma teşeh· kararları 

hüsünün L..ft.... gı·thnini söyleyerek d k .. h UUfG •-e· Ticaret odası meclisinin ün u t~p-
arekete g,....iJmesini isteyecekler ve · t ksadı 
k 

-y lan tısında Avrupaya tıcare m .. a. -
er anıharplerin planı da o zamana ka- 1 d t d le gidecek olan tüccar arın ovız a • 
ar tekemmül etmiş bulunacak. · 

lngilizlerin Bey~ Kitabı imzalama· lepleri tetkik edilmiştır. . 

SON POST~ 

Ehramların 
Esrarı 

Mısırda bir ehramın içinde 
yeni bir hazine bulundu 

Mısırın merkezi olan Kahireden 
yirmi kilometre mesafede Sakkara adı· 
nı taşıyan bir ehram vardır. Arke· 
oloğlar ötedenberi bu ehramın yanın
dan geçip giderler, hiç birisi burada 
tetkikat yapmaya lüzum görmezdi. 
Son günlerde asrımızın en büyük ke
~iflerinden biri burada yapıldı. 

Bu ehramın içinde 42 odalı eski e
serlerle dolu bir hazine keşfolundu • 

Bu kırk iki qdayı bir lngiliz alimi 
meydana çıkarmı,ştır. Bu odalar, eski 
Mısırlıların ölülerle beraber bulundur
dukları eşya ile doludur. 

den yapılmıştır. Bu disklerle ne yapıl

dığı malum değildir. 
Kaşif Mister Amori diyor ki: «Bu 

mezarda iki isme tesadüf ettik. Biri 

Kral Dens, biri de Başvekil Hemeka-

Nobel sulh 
Mükafatı 
Kime verilecek? 

Bu sene en kuvvetli namzet 
Romanya Dış Bakanı 

Titüleskodur 
Nobel Sulh 

mü ki fa tm dan 
tekrar bahsedil -
meğe başlan-

lar h 1 ·1 b Bunların hepsine döviz müsaadesı 
• 1 a makhktı. Çünkü, ngı tere, u ı k t b ki ki d verilmiş, yalnız sanayiimizi iler et - mıftır. 
ı a ın çıkaracağı karışı ı ar an Malumdur ki 

d
kendini kurtaracaktır. Nasıl ki 1 Hl 1 - k bahanesiyle Almanyaya gitmek geçen sene bu 

e k ı~steeyen bir tüccarın talebi reddedilmiş· 
urtaramarnıtıtı. mükafat silah· 

.. Ceçen hafta neler yapıldığını göz tir. sızlanma konfe 
on üne getirelim: Bundan sonra ebelerin vergı mese· ransı reisi Hen 

Alrnanyanın Alman topraklarını iş· lesi konuşulmuıŞ, ve ebelerin diğer dersona verilmiş , 
Ral etmesi yüzünden Fransa Alman - serbest meslek erbabı gibi muamele - fakat zavallı mü
ıaya karşı cezalar istiyorduh. Hd al~~~~ ye tabi tutulmaları icap ettiği netice· kafatını eline al-
ransanın kendisi de mua e eyı ı 1 sine varılmıştır. madan ölmüştü. 

kere tanımamıştı. Hamalların taşıdıkları sikletin tah· Bu sene namzet· Titülcsko 

h· Ayni toplantı da Fransızlar, başka didi meselesinde katibi umumi, ha • )er arasında bilhassa üç kişinin ismi 
ır n:ıemleketi istila etmekte ve halkını malların yük taşımaktan menedile • mu k l k 1 mevzuu bahsolmaktadır. Bunlardan 

I zır ehle1er gibi zehir eme te o an ceklerine dair gazetelerde neşriyat 

d
talyanlara karşı verilen cezaları kal • ld w s·"ylemı·ş bunun üzerine birisi Sir Robert Cecildir. Yalnız iki 
ırrn . . y ' yapı ıgını o ' .. .. .k. f 1 ak ı t 1 · d f sene ustuste ı ı ngi ize mu··kaAfat ver· 

çın ugras ı ar. b n mu··zakeresın en sar ı -
A 

· u mevzuu 

le 
lrnanya, Fransanın Rusya ile as - edilmiştir. mek doğru olmayacağından başka 

erA b' b . .f k nazar ti k ı . ı.r ittifak yaptığını, u ıttı .a. ı namze er aranmıştır. 
endısıne karşı hazırlac:lığını, onun ıçın Bıçak üzerine düşmüş Bunların başında, lsveç prensi ve 
Alrnanyanın topraklar•nı müdafaasız N f k v d o Kızılhaç reisi Şarl vardır. Sulh adamı b Kumkapıda azi so agın a o nu· 
.ırakamıyacagw mı söylediği zaman Pa· M k dd olan maruf Alman Kari Von Ossı·etz-

b 
maralı evde oturan u a es gece sa· 

118 u sözleri !lliddetle protesto ediyor 1 d b ) b ki de mevzuu bahistir. 
v 1 T 1 at dokuza doğru e in e u unan ıça· 

e ngiltere ile Belçika ve talyayı Lo- hl.k ı· f ka F ka J g· ın üzerine d~müş ve te ı e ı surette a t ransız gazetelerine 
rnonun mukaddes namiyle silah an· 1 C h h ınağa ve müstevliye karfı gelme.ile da· yaralanmıştır. Yara ı erra paşa as- kuvvetli namzet, Romanya, 

'Vct ediyor. tanesine kaldırılmıştır. nazırı Mösyö Titüleskodur. 

göre en 
hariciye 

Sayfa 1 

iLMİ BAHiSLER 

Ağaçlar Arasında 
Sempati ve Antipati 

••• 
1 Hangi ağaçlar birbirlerinden 

hoşlanmazlar, birbirlerini 
seven ağaçlar hangileridir? ______ , __________ _..;:::::, 

Yazan: Profesör Y. Aysoy 

Annut ağacı Aka.aya ajacı 

Tabiattc mevcut bütün cisimler, hatta' Ceviz ağacının scnpatik dostları: Ka~ 
ıadyo aktif olmayanları bile muhakkak su· yısı, armut, şeftali, erik, vişnedir. 
rette muhitlerine birer mcvcc ncşrcdcrlcr. 1 Antipatik dostları da elma, dut ağaç .. 
Bu cisimler ayni zamanda yakınlannda landır. Biribirindcn hoşlanmazlar. Erik a .. 
veyahut uzaklarında bulunan diğer cisim· ğacının dostları, armut, şeftali, ceviz, ay
lerden mevce alırlar. Yani tabiattc hiç bir va, kaysıdır. 
cisim hareketsiz değildir. Hepsi ihtizaz e• Antipatik dostları da, dut elma vişne• 
derler ve hepsi de başkalarının ihtizazın· dir. Bu son ağaçlarla evvelkilerin neşret• 
dan çıkan dalgalardan müteessir olurlar. tikleri dalgalar arasında yarım metreden 
Canlı bir cisim, nebat, hayvan ve insan fazla bir fark mevcuttur. Ayva ağacının 
kendi vücudundan çıkan mevcclcre müsa- dostları: -Şeftali, cima. vişne, kaysı, c• 
vi uzunlukta olan başka mcvcelerin tesiri riktir. Antipatik dostları dut ve cevizdir. 
altında kalırsa neşvüncması ve hayatiyeti Elma ağacının yıldızı diğer ağaçlarla 
artar. Hasta i c hasta hücreler normal ih· pek az barışır. Dostlan da pek azdır. Ay· 
tizazı alarak şifayap olurlar. Sardunya çi· va ile iyi geçinebilir. Yukarıda ismi geçen 
çeklerine tecrübevi olarak lcanııer verilirse ağaçlardan hoı1anmaz • 
bu kanser 2,5 metre uzunluğunda bir elek- Onnan Ve Lüks Aiaçlara Araa.ında 
trik cereyanı vasıtasiylc kabili tcşfiycdir. Scnpati ve Antipati 
Çünkü sardunyanın neşrettiği mcvcc de Biribirini sevmeyen orman ağaçlan 
2,5 metredir. bir yerde yaşayamazlar, yaşasalar bile kı· 

Biz muhtelif mcyva ağaçlarını muayc· sa mcvccli olanlar uzun ıncvccli olanların 
ne ederek dalgalarının hangi maden ve tahakkümü albnda kalırlar. Ya zayıf ve 
ıibih maden dalgasına tetabuk ettiğini cılız kalırlar ve yahut ta bir mi.iddct son• 
tesbit ettik. Bu maden veya şibih maden· ra kururlar. Aıağıda bazı ağaçların dost• 
ler tetkik ettiğimiz ağaçların dallarına a. !arını ve düımanlarını zikredeceğiz: 
sılır. Şibih maden milhlcrinin 100/ 5 nis· Gülnarın dostlan: -Kızıl ağaç, Çınar, 
betinde mahlCıllcri yapılarak şişe içinde a- Akçe ağacı, gürgen, Gladiçya, Dişbudak 
ğaca asılır. Saksı nebatatı için tecrübe bo· Kavak, lhlamur, Meşe, Mazı Çam Uıdin. 
ruları içine koıtarak saksının etrafına dizi· Düşmanları Kayın, Karaağaç, Akasya• 
ll~ d ır. 

Mcyva ağaçlarından kayısı, armut, c· 
rik, şeftali ve vişne ağaçlarının neşvünema 
kabiliyetini arttıran maddeler bakır tel 
kinin mahlulü (yüzde beş) kükürt tozu' 
göztaşı (yüzde beş mahlul}, Zaçı Kıbn~ 
(yüzde beş); dut ve cima ağacı için sıçan 
otu salislat dösud, pek muvafıktır. 

Ağaçlar Arasında Senpati Ve 
Antipati Meselesi 

Senpati ve Antipati meselesi yalnız in
san la r arasında cle~il hayvanlar ve hatta 
nebatlar arasında da mevcuttur. iki insa· 
nın veyahut bir hayvan ile bir insan veya· 
hut da iki ncbatın neşrettikleri mcvccle· 
rin tabiatı biribirinc uygunsalar biribirlcri
nc scnpatizc olurlar biribirlerinc scnpatizc 
o~mayan ağaçların biribirlcrinc yakın c· 
kıl~csi ncşvüncmalarına büyük bir engel 
tqlul eder. Beraber bir yerde yapyabilcn 
~~yv~ ağaçlannın bir kısmını apğıda 
1ıostcnyoruz: 

--

Ladin ağacı dostları: -Çınar, Kara 
ağaç, Akçe ağacı, Gürgen, Gladiçya, Diş• 
budak, lhlamur, Meşe, Mazı, Çam. 

Düşmanları: Kml ağaç, Kayın, Akas. 
ya, Kavak. 

Kayın ağacının dostları: Çınar, Kara 
ağaç, Gürgen, Cladiçya, lhlamur, Çam. 

Düşmanları: Cöknar, Udin, Akçe, 
Diıbudak, Mazı. 

Kara ağacın dostları: Göknar, Udin, 
Kayın, Çınar, Akçe, Kml ağaç, Gürgen 
Cladiçya, Kavak lhlamur, Meşe. 

Düşmanları: Diıbudak, Akasya'dır (*) 
(Daha fazla tafsilat için radyasyon hak
kında neşrettiğimiz yeni esere müracaat 
edilmesi). 

Prof. Y. Ayıoy 

( * ) Bu mevzuda daha f ula tafıilit 
almak İltcycnlcr profesörün radyasyon 
hakkında DCfl'cttiji 1eni esere müracaat 
etmelidirler. 

Hayatta G6rdDklerimiz 
Bir zamanlar umum müdürlüklerde, 

valiliklerde bulunmuş, çok diişünen az 
konuıı~m bir adam. 

Geçenlerde parasız kalıyor. Bir baıı· 
kasına el açmaktansa saatini satmağı 

tercih ediyor. Ve babadan kalma bir sa• 
ati <ı 1 On liraya satıyor. 

Eve gelince karısı: 

- Ne yaptın~. diyor. Hiç 0 saat 
<dÜ» lirayn verilir mi~. 

Bu esnada eski bir baba dostu geli
yor. Kadın ona dert yanıyor. Baba 
dostu çare buluyor: 

Baba dostu 
- Üzülmeyin ben c 1 O~ lira vere· 

yim saati geri alalım. Aylık alım: , ve· 
rirsiniz. Ne olacak biz eski dostuz 

Razı oluyorlar. Beraberce saati alnn 
adama gidiyorlar. Saat kurtarılıyor. 1 a• 
kat kapıdan çıkarken e ki do t: 

:- Beni?1 saatim bozulmuştu. Yapıl
maga verdım. O gelinceye kadar bun~ 
kullanayım. 

Diyor ve saati cebine koyuyor. 
Bana, bunu <cdostluk ı yaptı. diye 

anlattılar. Ben kendi kendime c kurnaz• 
Jık>ı dedim. 



/SON POSTJl 

" Tarihi tefrika ,, No.17 YAZ \N: KADiRCAN Kaflı 
Son Postanın Tefrikası: 19 Yazan: Osman Cemal 

Uluç Ali Reis, Sen Jan Galisine Yetişti 
Ve İlk Gülle Maltalıları Şaşırttı 

Hasan :ilerideki kır gazinosuna doğ- nuşa buradan giderken geldiler, önce 
Almanlar ve F enlandiya.. ru bir ıslık çalacak oldu. Kopuklar on- kızlara birer omuz vurdular; sonra da 
Jılar karşdaşma teklifimizi dan önce davranıp sağlı sollu Hasana bu kızları bize bırak, sen defol diye 

yumrukları savurmıya başladılar. Kız- beni dövmiye başladılar. 
Şövalyeler ürktüler. Fakat inan - na vnramıyacağını anlamı!tı. Bu • kabul ettiler lar, şimdi hem kır gazinosuna doğru _ Bu kızlar senin neyin? 

madılar ve yollarına devam ettiler. -nun için en yakın Sicilya toprağına avaz avaz bağırıyor; hem de yerden - Arkadaşım ... 
Fakat sisli bir sabah birdenbire ba§tan kara etmeğe karar verdi. La- Olimpiyada gidecek güreşçileri bulabildikleri yumruk kadar taşları Elli adım ötedeki böğürtlenlerin ar· 

· 1 d b. k k it ·· " k. h'l l k ld•w · b' kuvvetli rakiplerle çarpıştırmak mak- H sıs er arasın a ır aç ara ı gorun- ın sa ı e pe t ya ın ge ıgı ır sı • asanı dövmekte olan kopukların sırt- dından ayaklarında şıpıtık terliklerle 
dü. Vardiyan telaıla haykırdı: rada Uluç Ali ona yetiıti. Önce Türk sadiyle, Alman ve Fenlandiya fede - larına atıyorlardı. Bir aralık Hasan, genç bir kadın daha sökün etti: 

- Sinyor!.. Bir filo.. gemisinin prova topları büyük briİ - rasyonlarına yapılan müracaatlar ka- vücutça çelimsiz olan Arap Zeyneli - Ne imiş anne mesele? 
Sonra daha büyük bir telaıla ve rültülerle denizi ve sicilya kıyıla - bul edilmiştir. belinden kavrayınca bütün gücü ile - Ne olacak, keratalar geçen ak • 

daha yüksek sesle ilave etti: rını titretti. Alevler ve beyaz du - Spor kongresi nihayetlendikten kaldırdı, oradaki dikenli bir hendeğin şam yine buradan biri kız, biri oğlaıı 
- Cezayir korsanları!.. Uluç Ali- manlar arasında zaferle gülen yüz- sonra Güreş F ederc1syonu bu müsa - içine fırlattı. Arap can acısiy1e hen- iki kardeşe yaptıkları gibi bunlara da 

nin filosu!.. ler vardı. Kartı tarafta ise bir kar- bakaların bir an evvel yapılması için dekten daha kızgın bir halde çıktı ve sataşmışlar, sonra bu delikanlıyı c)öl'• 

Şövalye Sen Kleman hiç beklen _

1 
gaplık görülüyordu. l5zım gelen teşebbüsleri yapacaktır. çıkarken belinden aslan başlı sarı bir miye kalkışmışlar. 

miyen bir zamanda kafasına bir tok- Türk gülleleri Malta gemisinin Ankarada bulunan ağır siklet gü - kundura çekiceği çıKardı. Bu çekecckle - Amma anne, çok fena dövdiill 
Şçı.sı· N · d b d 1 t b ' bu sefer Hasanın kafası patlatılacaktı. herifleri ... Hatta"' babam uzaktan da· 

ınak yemi§ gibi doğruldu. Yüksek güvertesini yalamııtı. re ecmı e u ara a s an uıa 
bordası, lombar deliklerinden l'Ö • -Rampa!.. Kancaları at ... İleri!. getirtilmiş ve idmanlara başlamıştır. Bereket versin, tam o anda nereden yanamadı, bana kız kalk, git, söyle 

çıktığı anlaşılıwyan iri y~ devanası- artık yeter bıraksın! Dedi de ben ele 
rünen em kadar topu, sıra sıra kü - Uluç Alinin sesi bütün leventle • Atletizm antrenörü gitti na benzeyen, kırk beş, ellilik, fakat onun için kalktım, geldim burayaı 
ıekleri, büyük yelkenleri, yüksek ve ri bir anda düflllan gemisinin gü - Atletizm Federasyonunun uzun za- çok çevik. sırım gibi bir mahalle ka- - Az bile oldu amma ne ise, ı,eıı 
çok süslü oymalı kıç kasarasile pek vertesine fırlatmıfb. Batta kendisi mandanberi hizmetinde bulunan ant- dını elindeki kalınca sopa ile Hasanın anlan geçen akşam 0 iki kardqe tlJ' 

n:'uhte.ıem ~lan gemisini h~m~ .ge ~ ~ld~ju halde Malta fÖval:eler!nin renör Prak dün Romanya vapuriyle imdadına yetişti. Artık ye, yemez mi- taştıkları .:taman elime geçiremeınit 
rı çevırmege davrandı. Çunku ilerı ustüne saldırmıtlardı. Genıt agı:T.lı h · · d l k . l Al sin ı iri yarı devanasına benzeyen, tim Ne ise ıtimdi bunlarla bu' Jı'kte Qll' . . . şe rırnız en, mem e etı o an man- · • . · • T 

gıtmek onun ıçın daha korkulu gö - yalın Türk kılıçlan adım batında yaya hareket etmi tir. gözleri bol sürmeli, kaşları bol rastıklıo larm da intikamını almıt1 oldum. 
rünmüıtü. bir kaç kitiyi yere seriyordu. Mal - 1 .

1 
ş . sırım gibi mahalle kadını şimdi o ka- Genç kadın Hasanla arkadaşJaııo• ' 

Kumandasındaki gemilere hiç bir talılar kendi gemilerinin içinde son ngı terede hk maçları im sopayı olanca gücü ile bir Arap döndü: 
ipret ve emir vermemitti. Yalnız bir ümitle karıı durmıya çabalıyor· Jııgilterede lik maçları son devresi- Zeynele indiriyordu, bir Topuz Süley- - Siz de üçünüz kardeş misiniz1 
kendi canını kurtarmak kaygusuna lar, lakin gittikçe eriyerek daha çok ne yaklaşmıştır. Yapılacak dört maçtan mana ... Amma nerelerine rastgelirse: Hasan: 
,~füşmÜftÜ. Şimdi güverte üzerinde geriliyorlardı. sonra takımlar mayıs başında lik maç- Omuzlarına, kollarına, enselerine, bel- - Hayır, biz arkadaşız! 
ı:_ılgın gibi kofuyor, battan ayağa ka- Türle gönüllüleri dütman gemi - Iarını bitirmiş olacaklardır. lerine, baldırlarına... Yaşlı kadın: • 
dar zırhllara aömülmüt olan fÖval- sinin gövertesinde yaman bir kasır- Lik şampiyonasında ikinci gelen Sopayı her yiyen bir kere kapakla- - Ne arkadaşı, mahalle arkadlıfl 
yelerle birlikte kürekçilere, yelken- gadan farksız idiler. Gemi kuman - takımı 7 puvan açmış olan Sunder - nıyor ve 0 yerden kalkıncaya kadar mı, mektep arkadaşı mı~ 
cilere ve diğer tayfalara saldırıyor- danı daha ziyade kartı duramıya - land artı~ mutlak surette şampiyonayı ö~eki ykul varlanıyordu.l Kdı.opuyklalnr nekye Has

8
an M~ihayı uldgösukterer~~~--

d - l d K 1 f la . . ugradı arını şasırmış ar a ız o.. - u yetım çoc ara.alU"'\'llD··· 
u: cagını çabuk an a ı. ı ıcını ır t- kazanmıf vazıyettedır. Meşhur Arse- kl d - .1 b · hal H 1 k l Öt ki d kada 
- Orta arya! (1) çabuk ..• Çabuk tı ve Uluç Alinin ayaklarına kapa - nal ü;in likte kazanma ümicli artık ta- bp~l ar egkıl, ul d e asana ız ar Ye hekaodınnun ar fL •. 

d. f .. ı e ş~a a mış ar ı. aş : 
ıyorum... skeleden dumen ıuyu - narak yalvardı: mamiyle ölmüştür. B kadın kimdi de I l _ Siz nerede oturuyorsunuz, tf'f' 

na ... Dümen suyuna!.. -Köleniz olayım, beni öldürme- Likte ı.-.inci vaziyette olan Arse • . ~ k ' nlaere ~~~.J~adısı gale - l 
K 

· k · , C ha- I , "'9'? mıştı, yo sa onu on rın 1IIlOö na - eriniz nerede bakayım) 
ocaman gemı ar aıına bağlı o- yın... anımı gıf ayın.... nal 25 nisanda kral kupasını kazandı- 1 h .. d · t•? B · k ·· "l Hasan: a mı gon ermıs ı u eşı pe goru • 

lan brigantin ile birlikte kendiain - Uluç Ali bu ıemi ile uiratırken ğı takdirde büyük mevkiini gene mu- memi sunturlu ~opa faslı bir kaç da- -Ben buralıyım, şu dutluğun alt 
den hiç umulmıyan bir hızla geriye diğer bir kaç gemiyi de fÖvalye Sen ha faza etmiş olacaktır. kika devam etti. Sonra kadının kolları tarafındaki mahallede oturuyoruz:. 
dönmü,, Sicilyaya doğru kaçmağa Klemanın ~rd~dan a-öndenni§li. Sokol jimnastik şenlikleri yorulmuş olmalı ki yarı baygın yerde - Seni biraz gözüm ısırıyor gibi.·· 
ba,lamı§tı. Onun arkasında olan Bunların en onlermde Kara Hoca ve S f 14 (H ") G yatan Arabın kulağından yapısıp onu Ara sıra buralarda görmüflüğüm vat• 
S J l .• d . K Ç l d d k. . I b l o ya, ususı - eçen sene · ahi I l en an ga ısı e aynı manevrayı ara a ı a ın a ı reıs er u unu- Sof da l S k l y k .. kaldırdl ayakta bocalıyan Topuzun Bu hanım a ar nerede oturuyor at• 

. . ya yapı an o o - una ıım - ' k 
yapını§, amıralın ardına takılmıstı. yorlardı. t'k l'kl . b y la da bir kulağından tutup ikisinin kafa- ha ayım? . ~ nas ı sen ı erı u sene ugos vya-

Dığer iki Malta gemisi ise rizgarı Sen Kleman kendince güzel bir da Su~titsa sehrinde haziranda yapı- sını şiddetle biribirine çarptı: Mediha: 
daha uygun buldukları için yelken- manevra taaarlamııtı. Nehrin ağzı - Jacaktır. Bu Sokol ~enliklerine Bul _ -Ulan dedi, itoğlu itler, ulan yedi - Biz Beşiktaşlıyız ..• Buraya ~· 
lerini alabildiğine titirerek yolları- na gelir gelmez hemen demir attdar ve garlar 20 bin Yunak sporculariyle iş- mahalle sürgünleri 1 Yedi cetldinize rabalarımıza bir ay kadar misafir gel• 
na devam etmi!ler, provalarını Mal- gemiyi çevirmek iıtediler. tirak edeceklerdir. tövbe edin bakayım, bir daha buralara diki Amma eskiden ben çocukken yi• 
ta adasından çevirmeksizin, hızla- Kara Hoca reis ile arkadaşı bun- - ·-·- ... _ ··- . . . -·-··- çıkıp elalemin kızına kısrağına sataş- ne bu civarda otururduk 1 
rile Türk filosuudan kurtulmak j~ • daki maksadı anlamıılardı. Malta Ş Ay A N 1 O İ K K AT B İ ft mıyacağınıza 1 - Demek, sen bu delikanlı ile tJ 
temiılerdi. amiralı kıç taraftan nehre girmek, H AK İ KAT Arabın söz söylemiye hali kalma- o zamandan tanııŞıyorsun? 

Her iki taraf ta yaman bir kaçış ba! tarfını Türk gemilerine çevire- mıştı, kulağı hala kadının elinde iki - Evet ta o zamandan, çocuklui'S' 
ve kovalamıya batlamıı bulunuyor- rek çok kuvvetli olan prova topla - . Dünya~ tanınnuı n İsviç~~.e 80 büklüm olmuş, sol kaburgasını oğuı- muzdan tanışıyoruz. 
lardı. rile onları kartılamak istiyordu. E - aenefdebnrik~rlı mevcut olandaen mühkiam ala· turuyor ve boğuk bir sesle sade ağlı- ( Arka•ı oar) 

. . . at a a an meyanın mev a aa d O d d h 1 l T • 
Ertesi gün temmuzun on dokuzu ğer bunu yapabılırse nehrın darlı - f-L_,__,__ _ __ &1......=.!_:_ yor u. n an a a canıca o an o _ . 

REVUE Saat aunaaaan, aaaucnnua S"l k d d' l · k 
0 d' G" d v k b k I - d ••t•• ·· T" ki ak · t puz u eyman, a ının ız erme a- .. ---------------.. ı ı. une§ ogar en u ova ama • gın an o uru ur er sanc ve ıs- Türkiyede de taammümü için, atanbul- . . .. .. d 
1 d · b im k 1 d h" d · eki · · · . . panıp eteklerını opuyor u: ar son ereceyı u uıtu. e e en ucum e e,mıyec erı ıçın da bır aatıf tubeaı açmııtar. .. .. . . Bir Doktorun 

Uluç Ali Pata ile Malta amiralı biç bir zarar veremezlerdi. Diğer ge- Bir sene gibi az bir müddettenberi v• -T~vbeler t.~vhes.ı ha~um ~eyzecı- GUnlu-·k Çarşamba 
S K · · · k d h · ti · · T" k 0 ·ed tmıya b ı d - gım tovbeler tovbesı 1 Eğer bır daha en leman arasmdak· f 't- mıler gehncıye a ar da ne rın da- saa erını ur 1~ e sa •J a 1 

• • 
ı meaa e gı ti . . .fi' . b' b l 1 k ki k ... 'k k l h . ·1 . k·ı k h. d v•ı iına ratmen, saa ennın, zan ıiı, has- iZ ura ara ge ırse aya arımız ı- N tlarından (•) tı çe ısa ıyordu. Şövalyeler daha a ıçerı erme çe ı me , ıç egı se ~ dak'kl·w• ·ı•v• k d. d l 1 K·· -· 1 l h te O . . aaahgı, ı ıgı, aan ıgı ve en ı e- rı sın opegın o a ım, anım yze- , ____________ , __ __,_ 

çabuk kacmanın çaresini arıyorlar- kendılerı karaya çıkarak canlarını . d b 1 tlerd · b t .•. t b. t k l"'t - . . .. .. .. receaın e u unan ıaa en naa e en cıgım, ye er, ıze vurma ar ı , ev a • 
dı. B.unun _ıçın yedekte bulunan bri- kurtarmak mumkundu. ucuzluğu sayesinde, Türkiyede de en larmın başı için bize vurma artık! 
gantındekı asker ve tayfaları hemen (Arkası var J müıkülpeaent müıteriler {arafmdan bile K d A pla S"l ensel ·-· · · ~ · · -· ---·- · · -- · · · .. a ın ra u eymanın e-
kendi gemilerine aldılar ve daha Yurttıuı.• memnuniyetle karıılanmı§tar. . b. ·ıı dalı d . 

-Y .. VUE 5 ti · berk rıne yaman ırer sı e a savur u . 
hızlı kaçmağa batladılar. Adam &en de, benim biriktirecc- Busun, RE •----d aa Ten es ~ - Ulan hanım evlatları eğer siz 

M it 11 k 1 s· ·ı fından aranmaaı;.a ar. aDJDIDlf aaatç~ • 
a a ı arın ma sat arı ı~ı yanın ğim bef on kuruıtan ne çıkar de- lerde maktü fiyatlula satılmaktadır. buralarda benim elime bir daha geçe-

cenubunda olan Alikata lımamna D z d la öl ol Umumi aalıf depo•u: iatanbul, Bahçe • cek olursanız zor kurtulursunuz; bir . . me. amaya am ya g·· ur. .. 
gırmektı. Fakat Sen Kleman bu li - kapı, Tat Han 1 ci kat No. 19. dahasına ikinizin de bu sopa ile şura-

. d " k 1 - 1 ~ - ı-A1 o O ' b d mana gırme en once ya a anacagını - -- cıga ~erınızı sermezsem anr.1 a 
anladı. Geminin rotasını daha gar- Aygır Fatma demesinler! 
ba çeviı di. Fiyamara nehrinin ağzı- Kopuklar bir daha buralara çıkmıya-
na sokulmıya karar verdi. caklarına dair bir sürü yemin ve töv-

Şimdi Malta amiralının gemisin _ beler daha ettiler. Ve kadın kıçlarına 
deki §Övalyeler ellerindeki kırbaç • birer tekme daha indirdi: 
larla kürekçilerin çıplak omuzları _ -- Haydi bakalım, çekin arabanızı 
na ve sırtlarına bütiin kuvvetlerile besmelesiz herifin evlatları, gözüm 

vuruyorlar, en ağır küfüıleri savt . görmesini 
rarak: Zavallı Arap bir eli sol kaburga-

- Çabuk ... Daha çabuk!.. sında, bir eli sağ kalçasında iki gözü 
Diye homurdanıyorlardı yorgun· • iki çeşme, Topuz Süleyman ise alnı, 

Saç dökülmesinin ve 
K•peğin tedavisi 

Yirmi beş yaşlarında bir kadın has• 
ta müracaat etti. Saçlarının dökülıne• 
sinden ve mütemadiyen kepeklerin art• 
masından şikayet etti ve renkleri de
ğiştiğini söyledi. Ara sara baş ainlarl 
geldiğini ve nezleden kurtulamadaiı .. 
anlattı. 

1 - Bir çok ilaç kullanmış. 
2 - Her gün başını soğuk auyl• 

yıkanuş. 

Fakat bir türlü bunun önünü alarnıt• 
mış. 

Muayene ettim: Umumi bünyede 
bir hastalık izi yokfu. Saç diplerinde 
fazla tef ellüsat vardL 

Cilt kuruydu. 
Ve yüzünde nr.ı sıra kuru egzeıll• 

(Scbüre) geçiriyordu. 
Haftada iki gün banyo odaaınd11 

başına yarım fincan zeytin yağını iyice 
sürmesını saç diplerini ovalaınasııtf 
sonra da sıcak su ve sabunla yıkaınll. 

luktan bitkin bir halde yuvarlanan, (ffi.1' /J. ~· ~~Y • yüzü ~işler, morartılar içinde ve ikisi 
yuvarlanırken kendilerini geminin ~ de topallayarak caddeyi tuttular. 

l 
Hasanla yanındakiler, sapsan ke- sını tenbih ettim. 

omua ga arına bağhyan auır zincir-
0 'l · 1 f 1 f l k d a bakıyorlar Başka ilaç ta vermedim. leri şangırdatan forsalara bile acı _ hıc uykusuzluktan kıvranan sinirlilerin bilmez tükenmez dileklerT _ _ sı mış er, a a a a a ın ~ . 

istenilen salah gelmez, her g\in artan sinirtilil.."tcn gittikçe kuvvet azltll) dı. İri yarı, devanasına benzeyen o sı- Bu suretle yaptığ.ı tecrübeden bi( 
mıyorlar, böylelerini kılıçlarının uç- ertesi gün insan yorgun argın. hiç bfr şey )apamamak halsizliğtle kalkar. rım gibi kadın sürmeli gözlerini bu se- ay sonra hastada artık kepek ve ~ç 
lariL dürterek ayağa kaldırmağa Bromural •Knoll• for yumuşakça bir bakışla berikilere dökülmesinden eser kalmadı. Ve ~~lı 
uğrasıyorlardı. dikti: _i_st_if_a_d_e, _c_u_i·---------~ 

S J 1. · d Al'k l' bu telikeUcn kurtulmak için kullanılacak ilaçtır. Asta uran )'Oktur_. slnU. (*) Bu notlan .__; .. --'-lay·-·"', y., 
en an ga 111 e ı ata ımanı - 4\ -Ne diye sat<>..+ılar, o hergele ogv - •-.. --. ....... 

teri yatıstırır ve sakin ve silim bir uyku davet eda. ...,.. but bs albüme yaP1ftanp l.olleksif°" 
( 1) Y I enleri yarıya kndar indirerek ıo •• 211 lrompı1meıt 1ıa.t - lu hergeleler size bakayım~· yapmız. Sıkıntı zamanınwJa bu notı-' 

}eniden ve hemen çekmek İ.ı• re hazır bu· tudeecnnclrrdereçrteneutııu., Hasan: 
bir doktor ıibi imdadınıza yetifebilİ'• 

' '"'masını emreden bir kumandandır. Knoll A.-0,. kimyevi maddeler fahrikalarc. Lud.wtıslıafeo IJ,Rbla, - Bilmiyoruz ki. .• Biz konuşa ko-
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B: d-36 b. kapı hızla çalındı. usta a ~~c:l o~::~ıı~. ç~~:;d~i;:;.a ;:ayğ~~~: .• ~~: 
ır en ıre r . b t 

Sagirin evi:n.:ı=· _F_r_a_n_s_ı_z __ p-:-o-::-:1 sı asmış 1 !
1

;k~~~a:t:;;~e~:a~~:i~ö~i:si;:::ı:;1:ad~ 
f Sag'İr büyük bir telit içinde yın bir daha görmemek, her gece ayni yıl-

1' • (f nsız ı Musta • ' <lızlara kavuşmakta arardı. Yıldızları o ka-
aın bu sırada, lstanbuldaki ra ınıyor: • dar se'li erdi ki çingeneler ona uBüyücü» de-

ia.tihbarat servisi) ne &öyle bir jurnal ve-1 çırp_ Aınan, evrakı or~adan kaldıralım •• Sı-
1-:_ " b mişlerdi. Her seyyarenin hangi saatte do-

~·~·ıitti. ~ b" · timada bulunduğumuzu ısset • 
• da 57 yası ır ıç ğup, hangi saat tc battığını bilirdı; gözleri 

b (Horhor caddesinde • · • ıoHk~li Mus- tirmemeye çalı§alım. de öyle keskin, öyle kuvvetli idi ki göğün 
llrna.ralı hanede ikamet eden an • Diyordu. toz n d .. 

lafa ~--· • • d b" Hind komitecisı, ta· -·• ..... ası ıeciktikçe çalırunası da u nr sın a, gorünmez alemler keşfe -
-..aglr ısının e ır • • • • • Kapının a\'"'.. . . derdi. Daha rıekiz yaşında iken yeşil bir e· 

~~ından Türk milliyetperverler~ '!tıra artıyor. Hiddetli hid~etlı. teklikte vücuduna belki altı kere bol, altı 
ile Bizli bir cemiyet teşkil edilınlf' ar. _ Açınız.. Kıracagız. kere g"'niıı bir fanila bluz giyerdi. 

(M taf Sa A A L-..... :.-inde En· ... "li rdu ua a gır, umumı ..... ., • .,,. . 50·· -•crı ı ıtı yo • Bo'·•o''r Mal t" k M" k" ~et' ak d n ın.ı· ;u ~ • d. daha fazla tel· t F e ın arısı ına, on se ız 
ve Cemal Patalarla pek Y ın • • • MU!tafa Sagır, fUTI ı ya<Jın c'a Anita adlı bir kız, altı çocuk ve iki 

naaebett b 1 b" T'"rk muhibbıdır. . 
b. e u onan ır u bul edıyor: A . · · b ~ ntla l ır ayıdan ibaret hayvanlarla Y. aşardı. 
uolfeviklerleı miictereken harekette u-ı - B: yl r! .. Siz, sükun.ehrJ.:z.ı mu .n.az .. a 

-:r f d -' b K çuk, tckeı !ekli t hta ev hiç durmndan 
ban Enver ve Cemal P•salar tara ın an d. .-v ıa!ıibi r.ıf a~ile, gıucyım, en go • ı_ ~ ·ı k e ın. ""' omdan ora}a taşınırdı; akşam bir köye 
•endiıine mühim miktarda para ven ere · · d d · rü,eyun. d" 1 d ı"n"yo~ gırmc l"n urulur, r-rkek atları çözer ka-
ti%lıc" ı· b d ·ım· t• ·· tle mer ıven er en ı • - • e &lan ula ... ön en 1§ ır. v· r ve s:ıra d 1 d k k b ı 

(B d . • . . ili" t erverle· ıyo Sa • birdenbire kapıyı aç- ın a r e m l' u mağa giderlerdi. Ani-
. ' u a am, prndı Turk m ıye p k .. t du. Musta'a gır,d d t ta tdini alır, ayıyı zincirinden çekerek tüy 
~I~ lıtanbuldaki ajanlarından yükse tru ~ mıf; geri çekilerek .uva:~ ~yanm1~'1 ' ' 1 1 gibi so aklardan geçerdi Küçük biiyük 0 • 
ue ı bir t-•- b" l l ··nasebt% e5 b. da ellen taDllnca.ı po ıs er c · 
•-· wum z:a ıt ere rnu .. bir Tatlık ır an Jis" • •• lan nunla gitmcğe cesaret edemezdi çünkü 

C-uuıtir Mak d h ile böyle ucra t Fransız po ı -.;ercumana o h f . d A ' k.. · sa ı ma sus al h _ dolmut u. . . I t • er sc erın e nita bir halecan geçirirdi: 
~~ede tutulmut olan bu 57 num~, ı ı: bir Ermeni, hiddetli bEır/e~~ •:rrn;tdu.? Şehrin köbeğindeki ba§lıca meydana var· 
""'"'le, ınezklır zabitlerle sık ıık ıçtıma - Mu·tafa Sag'ir en 1

' un a ar •• dı mı tcfine bir vuru d "k" w ·· 
-•-t-...ıı·1 • · 1 r, ayı a ı ı ayagı u-
- <cUı mekt-...ıı• ) b kt onu ıstiyoruz... . k lk d 

(B 
ıcuır. k t''ı Çarça u an • d b" .. kA t zenne a ar ı. Ağır agwır inildiye inildiye 

u • f d ld ğım a S • bır en ıre su une e av- ~ • 
llıalA ıç ıınalar hakkın a a .'~ mak- Mustafa agır, bul mu tu• sıcrar veya cli11e bir keşkül alıp parsa top· 

umata nazaran· bu gizli tefkilatm det ederek mukabelede un t • lardı. Fakat köyün k"" kl · b •· ·· 
lad t • ) b kaya· A benim Bir arzunuz ope en, unu gorur 

ı; ıatanbuldaki eski (İtı:ihatçı • a k - Mustafa Sagır, · görın~. bir hayvanın insan gibi yürüme-
•ını t ı b ·r bır bas ın • op ayıp bunlarla Ba ıa ıye ınu var?... . sine tahammi.il edemedikleri için olacak. 
lera etnıek H!!'-A et kanm• taınamen B' • Fransız polisi efendiler, haneyı 1 k k le-•• .. uamn er • k - ızım u uyara oşuııurlardı. Dişlerini gösterirler, 
-.ıettikt- id y•" ele geçume •· · decekler ··b·· k~ kl · d V ..... ıonra, are • 

1 
bi- taharrı e • o ur ope erı e toplayıp havlamalarını 

ladı amma hakiki ve muhteşem bir bahti -
yarlığın dünyada vnr olduğunu, herkesin 
er geç ondan az çok nasibi olacağını an -

ladı. 
Ona öylr: geldi ki gayet güzel ve 6ayet e ond... d ı ·ııo.ıı: devletler• a ey h A~·ları veçbile hareket ı d b t -.. aonra a tmu • k· - Hay, ay.. ...... arttırır nr ı: bu hal Anita'nın korkup bir 

e 11tanbuld b' )o aın vukua getırıne 1 t-''k b"l 1 uzak onu çağırıyor ve gene uzakta, tn u -tir a ır Y edebilir er. me eıı ı e a amadan, hayvanını dört a-
• Polı's)er, merdivenlere fırlamıılar, her yak sürükley· . . .1 b" d" B zaklarda kalıyor. Kız: 
(Bu • li .. wleden bir saat ıp gıtmesı ı e ıter ı. u es • gız cemiyet, yarm og tarafa dağılnntlradı ... İçtimada bulunan· nada büyücü, Mina ile saz sepet ııatmnğa gi- Onu arıyacağım, diyordu; 

•onra hlezklır hanede tekrar içtirrıa akte • Jar masanın üstündeki evrakı toplanııtlar, derdi. bulunca da Mina"yı da, çocuklnn da, her~-
:ecekhtir. Eğer meseleyi dağdağaya. ve;;::· ıu:aya buray tdmı11lr; zbiri bir ıükiınet için- Minanm kumral saç lan vardı: tatlı ba - fi de, hayvanlarım da bırakırım. 
/n areket edilirse, iıbu gizli ceınıye • de yürekleri çarpa çarpa odada dunayor· kışlı mai gözlerine 0 kndar ihtiyarlık ~ök- . Bir kere w o ı~u~i~eli ev.e girmek .lazız:ıdı. 
u .. aza Ve erkim ve bütün vesaik ve ev- )ardı. müctü ki adeta d . .. .. D h ı· Bır çıngıragın ıpını çektı. Bahçenın agaç-
r.ıaı bır" ,, suya on muştu; e "et ı 1 • • • • 

• ele geçirilecektir.) b Fr•nıız polis zabiti, bunları kıaaca bir adam olan ko d h" 'k. ları arasında, camdan bır ku~ gıbı, hır ses 8 . . ) · zası u- ~ hep • d casının yanın a ıç ı a- I 
1 u JUrnalın altında (Cavıt un isticvaptan geçinnİftİ. Hemen ıı e: yet etmezdi amma köylerde, şehirlerde lıer 1 d~' ,. .'· Kapı açıldı. Sırm.~lı .. ~~biselcr .giy-
Untayordu. - Mustafa Sagir Efendi, dostumuzdur. rasgeldiğine çektiklerini anlatır, sol yana-, m.•.Ş. b_ ır esmer kız.çı.kıp buyucuye, ne ıste-

Ca,,ı"t t 'li · t'hbarat ••rv'ı"sinin ücretli d d 11.1 k d k b , nen z 
11 

ı ..- •-=·tik mnda bir bıçak d b . . d" A I I ıgını sor u. n usı ı urmuııtu; çocu u· h' ... Senet" hu· Ziyaretine ıeuıut • .,. ar esının ya ıgarı o an w . ·w· 
ı n-A lnenıuru ve hatta, yüsba§• m Be Demi .. lerdi. yarayı gösterirdi. Büyücüye de derdini dö- nun ne oldugunu bı\medıgınden suale ce-
\laı haf' • • • • anda O'ene - ..,.. d' 

1 
çiçek açmış ağaçlar, köyün etrafında sanki. 
uç çemberdi. içeri girmek için, köpriıle\' j 
geçmek, yemyeşil yosun kaplamış köhne 

1 

taş merdivenlerden çıkmak lazımdı. Malct 
gece için hazırlığa başladı, çocuklar dn ate§ 
yakmak için yonca toplamağa gittiler. Bü• 
yücü otlar ara ında badem çiçekleri bulup 
ta ceplerine doldurunca pek seviniyordu. ' 
Yonca toplamak işi bitince Mina ona, ,ehre 
gidip ekmek istemesini söyledi. 

Büyücü köprüden geçti, mcrılivt!nleri 
çıktı ve önüne ilk gelen, iki tarafında yük· 
sek yüksek duvarlar uzanan yolu tuttu. Bir,.. 
denbire köhne bir evin önünde durdu. Bil"' 
den içini büyük bir sevinç kaplamıııtı, çün• 
kü bir hiçten çıkıp bir hamlede uçsuz bu· 
caksıı: mesafeler kaplayan o mucizeli atql 
tekrar bulmuştu. EJleıi ile etrafını yoklaya 

betin ıyesı ıdı. Aynı zam ' :' ihba t Tabüdir ki bu sözleri söylemek, kur • ker, hep ayni şeyi söylerdi: vap vereme ı. 
l tna1Unıatı atanda, Fransız ıst ra ""---'· Mustaf s· b" f •. 1 k b 1 - Söylesenize, ne istiyorsunuz} yoklıya karanlık bir merdivenden ç.ıktıtı 
:lit"oaı-- da h!-.-6 ---•·te, bd suretle tulmıya kili seJmernİflİ. • • ~ id. - tr ın ranK 1 U aam bir S"'Vyar r -- rm~ .,...,uea erek içtimada bulunanı. • a- çerge ile iki at alır, 0 mel"un heriften koçıp Çingene kızı boynunu büktü: tam yolunu kaybcdcceKi anda garip bir kUf 
.._.,.,__ 

1 
Benete haber ver • Sagir, ve 6 . • 'd ğru eh h d I d - Kundura istiyoPUm, küçük hanım, sesi onu çekiyor, bir ışık gibi yol gösteri . ı 

.__
1
_. a-uı esrarın ' -=~ . d . ••rfi • anınamesı mudbmce • o - 1 ir şe ir o aşır ık. O benim gözlerimi, 

"''~e idi. Cavidin üçüncü bir va~esı a- reı 0 ye nız sevkedibn° Jer. ellerimi. gençliğimi çaldı. dedi. yordu. 
ha \r••d O d • k ...ıı:.:-e (milliyetper • ca merkez kumandanlıi'ma lf Bir pencere açıldı ve bir erkek sesi: Biraz sonra, yarı aydınlık bir sofaya vat • 

... ı. a, en~ ) Çocuk şaşarak sorardı: 
"er) al! ·· rek (M M) ve (A. p, di. c·· ı · · ı ld - Sen içeri "ir, cicim, dedi. Onu din· dı. Bunun üzerindeki ür kapıdan ikisi '-a.1 

uaq vere • · Uh lif aafhal - oz erını nası ça ı} "" ~ ~""l" 
:~Plarile temas etmek .• Bunlara arasıra Buradaki isticvap, m te k ar ar· _ Beni çok ağlattı. leme ... Öyleleri insana bir yapıştılar mı, pal..;, biri açıktı. Ancak bir iki parça eşya~ t 
~İliz.Jet" ve Fra1111%1ar aJeyhinde jurnal - zetmiıtl· Fakat ele. !eçen :~ı;) :; - _ Ellerini nasıl çaldı? ökse gibidir, bir daha kurtulamazsın. bulunan bu müdevver odaya usulca girdi. ! 
·~."et"lnek ... Fakat bu esnada öğrenebil- kufl~m ~kuva~ mılliyeye. i. • _ Cok iş ~ördürdü. O zaman genç kız gülNek ayakkapla • Dipte •. ilk kapalı kapının yanında, üzeri ay/ 

~iti teyleri, derhal (yüzbatı Benet) e ye· lerinı vazihan abat eylem.ift jurnal ak • _ Ya gençliğini} rını çıkardı, dilenci kıza verdi: Bunlar, nalı hır konsol vardı. Sandalyelerin üzen"· 
lİflİ!'rne&ı:t' (Cavit) tarafından venlen ın 11 

_ Ona varmazdan önce gençtım ,· sonra 1 yüksek, yaldız ökçeli iskarpinlerdi. Kapı ne kadın elbiseleri yığılmı§tı. ipekli manıı 
R> ı. . . d. edip • • sadece bir ( kuvayi mil- ı 1 b ı . rt'ansız İstihbarat servisi, Caridm ver •· zuhur te, 1"11 • • • birden kocayıp çirkin oluverdim. J kapandı. Mina ile Anita koşa koşa ge i- to ar, ere er, üzerine tüyler, kordelalar ta~ 

ii ~ı büyük bir ebeınJniyetle telakki Jiyeye hizmet) tekline .gı~esı üzerine; Bazan büyücü yalnız başına dilenme"e yorlardı; buyucünün eline geçen bu malı kılmış şapkalar ..• Büyücü iyi haks bir be• 
~ti. (Mustafa Sagir) denilen bu fe • fransular iften el çekm1Jler • me~~uflarm giderdi. Yirmi kişi, otuz kişi onu başın g _ görünce ne eli neşeli sesler çıkardılar. Kü- re üzerinde, gümüşten yapılmış bir kır c;i} 
'-tçı liindlinin lngilizler tarafından ~·- mukadderabm m~rkez kuma~ ıgma ve dan savmakla ne çıkar~ Ümidi kmlmaz • çük kız: çeği görürdü. Fakat etrafında bir şey gÖr• re IÖl'lneıini nuarı dikkate alarak İngilız- Türk divani barbıne t~:~~~~- dı; çünkü en sonunda haline acıyacak bir - Ne diyeceğimi bilemediğim için kun- müyordu, konsolun üzerindeki iri bir pır-
Ct'e de haber eden hareke~e ıeçtnif - Fakat mevkuflar, te-. ıçın 1

' • • Bil- adam, bir çocuk, bir ihtiyar kadın bulur _ durn İstedim, dedi. Amma istediğim bu de- lantanın parıldaması bile onun gözleti'n\ 
lerdi. verm h A·ı"z ve Rıza Beylerle arkadatlan ne- d k b gwildi. k . d assa • b"' du. Bunun için ir i üyücü,, insanların yü- çe emıyor u. 

ticenin alınası ihtimali olan ıekı11~rden, u- reksiz olduğunu a:t1la kabul etmezdi. Ev - Kadınlara, duyduğunu anlatmağa kalk- Bir şeyin farkında değildi, o dinliyordu l' _ilk it olarak polis müdürü umumisi 
llhaın Beye müracaat etmifler: 
- Mühim bir yere baskın yapılacak. Bu

~"'1 fevkalade mahrem tutulma•• elzemdir. 
~ baskına siz de ittirak edec~in~. F~-

t son aaniyeye kadar, büyük bll' kutumı-
)et •· d. ur I loıtereceksiniz. En mukte ır nıem -
ı.'~dan sekiz kiti bamrlayın&Zo Bizden 
-~"~ki .. 

[) eyınız. 

etııı•-ı O --.":' erdi. 

t
. . itin, muayyen olan satte, Mustafa Sa· 
•rtrı • ec1:1-:. f evınde ruutat olan içtima akt uu..,.-

~ P.tü:ı.kere, en hararetli safhaya ginnitti. 

1 
~tafa Sagir, ilk partide Hindistandan 

t e Ccek olan (iki buçuk milyon İngiliz al
ll'ıı) d E:"·" an bahsetmekte idi. .. 
.,

01
• ın ehafı birdenbire Fransa ve Turk 
aaleri taral'ından sarilnıat. kapı, acele 

•tele ' 
t . çal111rn11tı. 

1..._Çt1Jnada bulunanlar, kapanın lonhrca-
"-ltt. Çabnına.uıa taaccüp e~ler; me • 

0 •. Pencereairıin önüne gitmifler. Kapının 
a,:"ndeau Polia kalabalıiuu sörünce büyük 

yük bir teesaiir hisaetmektelerdı.~ ~k~t ler''c oturup kıştan korkmıyanlara karşı hiç tı amma sözlr.ri pek karma karışıktı. Kn· ve duyduğu da ona akşam yenecek ckme&i 
bu vak'a do)ayııile de, artık M~~t a gı· bir haset duyduğu yoktu. Zaten fasında bir tek dü~nceai olan Anitn: unutturabilecek bir şeydi. 
rin İıtanbula ne makıatlae:e.ld:ı~~ ve.:._•· Mina ile Anita, hareketsiz, kapnlı hayatın - Belki de aııkın yanından geçmişsin- Kapalı kapıların ve duvarların arkasın• 
kikaten ciddi bir it ıönn ıst aıme • dayanılmaz bir ıey olduğunu söylemezler dir, dedi. da adetn bir mucize oluyordu. Şimdi birinill 
naat getirmitlerdi. miydi} Mina ise: çıkıverip kendisine fena sözler sôy liyebi ,. 

( Arka.ı uar ) _ Hele arabalarında geçmelerine bir - Evlerde oturanlar hep böyle çalgı leceği, belki de vuracağı nklındnn hiç geç.ı 
............................... - •• -.-... --· 1 l d d' B d 1 . d O d d k d _.......... baki derlerdi. Kendilerini yollara top gül- ça ar ar, e ı. u saye e, otomobil eri ile mıyor u. ra a a am yo , sa ece göğüıı 
yeni Neşriyat lesi gibi atıyorlar. Her gün gördükleri fCY- gidemedikleri yerlere vanrlar. Ağaçlar için bir kasırga halinde hirlefmiş dört rüzgGoı 

)erden içlerine bezginlik çökertiyor. İnsan rüzgar ne ise onlar için de çalgı odur ... .tatlı ve zarif bir sesi kaplıyamıyan bir fır" 
hep bir yerde kalacak olduktan sonra aya- Görmek İstedikleri memleketin havasını tına, titreyip hüyüyen. yühel~ yakan.. 

Kültür Haftası - Bu değerli San"at, 

fikir ve edebiyat mecmuasının dün çıkan 
14 üncü sayısındaki yazılardan bazıları 

ğın ne lüzumu var~ getirir. gönle ışık veren ne olduğu bilinmez k\ilı 

Onların indinde ancak değişiklik insnnı Anita kıskanmı-ı, büyücüye sert ve is - ı;ük bir alev vardı. Büyücü sanki yıldızlann 
bahtiyar ederdi. Kendilerinin de, hayvanla- tillzalı sö:z:lcr söylüyordu. O, büyük oldu- sesini i itir gibi oluyor, nrıların uğultusunu, 

şunlardır: · T ) • b'" ki • · 1 b lb 1 f P Pavolo (Mustafa Şekıp unç ' rın da karnı doydu mu, çergcye binip ır· ğundan, çocuğa çok şeyler öğretebilirdi agustOli oce erının cın tısını, Ü Ü üq 
san"a.tte ·malum ve meçhul (Peyami Sa~a), maklar boyunca sürerler, sepet örmek için amma arası çok geçmedi, bütün çingene dem çekmesini de bu seste buluyordu. Ta~ .. 

d 
... ( (Zi ettı"n Fahır) I k 1 d B h" J ··le b k 1 ların, ya<-mur damlalarının, tozun, cı"sı·n bı· .. · . d kim irr ya ' saz ar oparır ar ı. azı ne ır er go gi i ız arı gibi o da kayboldu. Bir akşam Ma- "' g 

lyı a am • (S "h Nafı"z) Şür mcse- · b ı d h ko ı 1 •· le sanki bir sesi vardı·, adları olmayan ı"ru"" 
Dante Aeigiyerı amı • . (M.. . mavı, azı arı a a yu veya a tın sarısı et ın c;ergesi yanında ba•ka bir çerge dur- .,. 

ıelerı. (Polvalery), Milli Ekonomı unı.r idi. Bazı memleketler hep karın, bazılara tiler ve ıstıraların, insanın kalbinde yeri ol• 
F 

muştu. ertesi sabah da Anita'yı bulamadı -

Se 
. ) Tl

·yatro _ perde arası (M. erı· da ba•tan bau• gu-nc•in u""lk-· "d" B I B mıyan neşenin de ses.i bu seste i"itiliyordu. 
v r- .... -.aı 1 ı: un· ar. İr daha da görmediler. Onun başka " 

nm) M' I k t matbuatı (Zahir Sıtkı) • ı d k k" k k l ·ç ki · 1 ı· Birbirinden ayrı binbir nefes yükseliyor "' dun cm e e - . ) A ar a, es ın ° u u çı c en, ezzct 1• cı • yollarda, çocuklarını besliyerek hayatını 

N 1 Ve Goethe ( Enver Ziya , V• lbl b"'t"" k J k 1 ~ b du: fakat bunların hesi depsi de, kendile• 
apo yon _ . y S n arı u un ır an ap ıyan agustos ö- süreceği biliniyordu ya 1 Yeter. Yıllardan-

ş "f H ı- ) ve S. e ki · ") d 1 w 1 ı_. h rini z.apteden ve yükselten başka bir nef• 
atbuatı ( en u usı ' • · ce erı 1 e 0 u agaç an san.ıı;ı er an bay- beri bekleyip aşk derneğe cesaret ettiği şey 

rupa m • gu'"nu·· ı"dı" ae tabi aıbi idiler. Agwlıyan ruh, gülen ruı.:'-
ram ' de bu değil miydi~ Büyücü başını sallıyor· "' "!9 ~ göıtermitlerdi. 

lstanbul Orman Direktörlüğünden : 
. . J.t. . . fı dan verilmek üzere nümune ve 

B
.. .. .. uçan, vuran ruh, hepsi vardı ve hepsi d .. 
uyucu, on ya~ına varınca, ağaçlar ve du. Musiki ona aşkın bir çergedc ya:ıay ıp " 
1 k 1 k k 1 

ayni karanlık kapıya doğru atılıyordu; küo1 
çayır ar, ar ar ve o u u geceler, orman- her bahar, yeni doğmuş bir çocuğu paçav· 
1 1 k ki h 

çük kız o kapıyı pek iyi bilirdi, çiinkü o• 
ar ve ev er, so a ar ve şe irler alemin • ralara kundaklamak olmadığını söylemişti. 

d b k b
. ~ı d h ,_ arz.in göğe değdiği. bütün insanların geç • 

lzemesi orman ıdaresı tara n k ·ıd· 46600 adet 
~l'tnameai veçhile 3870 aded defter. 600 adet tez ere :,:b ~e teclidleri 
Ced~elin ihale tarihinden itibare~ ~~r ay zar/f:/'!;;6 Cuma ,ününe 
~ttıle 10/4/ 936 Cuma gününden. ıtıbaren 24 
kad . ·ı T a konulmuıtur. ar 15 .. ..ddetle açık ekaıltme ı e ı an 

ı aun mu d il . ··munelerini ve ,artname mu· 
- C'Jdl 1 d ft . ve ce ve erın nu k l er e e erın o· kr· 1 .. ğüne müracaat et· 

a"elesini görmek iıtiyenlerin orman ıre or u 
mel eri 

2 - 8 . d'I bedeli 1280 liradır. 
3 

unların tabmın e 1 en .. .. t 11 de % 7 5 temj. - l . 24/4/936 cuma gunu aaa -ıc , 
steldı olanların banka mektubile Orman 

natı muvakkate akçesini havi nıakbuzu yeya 
Direktörlüğünde komisyona ıelmeleri (lBJ6) 

eR aı a ır a cm a a oulunduğunu öğ. Artık bazı geyleri, tabiatin verdiği esraren· 
d

. B k b ···d .ınek istediği ufuk hattına kurulmuş kapı il 
ren ı. a ın u muı e ona nasıl geldi. giz bir duygu ile anlam ağa başlamıştı; ba-

B
. k k" · b dır. Sesler, bir uçuşta geçiyor ve kapt k~ 
ır yaz. a ıamı, öytin irinde, kapı ka- tılarını da anlamamak, zihninden uzaklaıı-

pı dolaşıp sepetlerini aatmağa çalııırken tırmak istiyordu. Kuı bile yer yüz.ünde biten panıyordu. Artık hiç bir kulak onlan du .. 

garip bir musiki sesi duydu. Bu aca aanki her taneyi yemez. Büyücü gelişmişti. Artık yamazdı. 
onu çağırıyor, çekiyordu. Hayretle durup yeşil eteklik dar, fanila bluz eskisi kadar Çocuk bir sıçrayıp geriledi. Bir çok geng 
bir bahçenin parmaklığına dayandı. bol ve uzun gelmemeğe başlamıştJ. Mina kızlar, ellerinde birer sihirli değnek içert 

- Acaba nedir ki) diye mırıldandı. ona: girmişlerdi. Bir arkı rnınldanıyorlardı. BU. 

Bu ne bir erkek, ne de bir kadın ıeıi idi. - Erhklerden çekin. Güzelleşiyorsun, rer kelebek gibi giyinmiş, hepsi de güzel, 
Sanki görünmez bir ıökten ıeçcn ateı bir diyordu. incecik kızlardı. Arkalarından da, her bi.. 

arı. Küçük kızın ıözlerile ıöreınediii, fa· Bir mayıs akpmı çerge, kızm hiç gör- rine seslenerek delikanlılar geliyordu. 
kat kalbi ile airdiii bir ıök. Şimdiye ka • mediii bir köyde durdu. Bir ırmaiın sok Birdenbire kızlardan biri, çingene kızı°' 
dar asıl saadeti hiç tatmaııut oldujunu an- ren11i kolu. mazgallı sranit kale, bir de görüp: 
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Nişantaşı Faciasının 
Şahitleri ile ~onuştuk 

Mızıkanın sesi, Uzaktan Bir Hasta Öksürüğü gibi Geliyordu. 
Birden Gôr Bir Ses İşitildi: "AJayyy .. Du !,, 

Bu sözlerin pek çoğunu anlayamı
yan ihtiyar, çoktan uzaklaşmıştı. Fa
k at şimdi Cemilin içinde, duyduğu acı 
heyecanları dökmek için derin bir ih
tiyaç vardı.. . Gözlerini çevirdi ; etra
fına baktı. Dertleşecek bir arkadaş, bir 
adam aradı. Fakat, bütün bu aç ve se
fil asker dizilerine müstehzi nazarla!la 
bakan bir sürü gözden başka hiç bir 
şey bulamadı. İşte tam o esnada; su
suzluktlan kuruyan, yorgunluktan pü
rüzlenen bir ses; yanı ba:Şında: 

da bulabilirsek. ı canlanmıştı. Biraz evvel bitkin, bitap 
- Zannedersem, o da hazır ... Dün ve çökmüş vücutlar, bir anda yaylan -

akşam, Merkez kumandanlığında ko- mış, dipdiri bir vaziyet almıştı. 
nuşuyorlardı. Asker için mevcuda gö- Mızıka, bozuk bir ahenkle eski bir 
re dura çorbasiyle bulgur pilavı hazır- mazurka çalmıya başlamıştı. 
layacaklardı. Uzaktan, kışla kapısından beyaz ke. 

- Dura nedir?.. ten ve sadakor ceketler üzerinde sır -

- Bölüüüüük .. Duuur 1.. 
Diye bağırdı. 

- Darı. . Darı... malı apuletler ve nişanlar parlamıştı. 
- Vay canına ... Burada, tavuklar Cemilin gözleri yaşarmıştı: . 

gibi darı mı yiyeceğiz?. . - Kumandan paşa, teftişe geliyor .. 
- Her zaman bulabilirsen, yüzüne Kimi teftiş edecek?.. Bir buçuk ay -

gözüne sürmeyi unutma. . . Dura ek- danberi yollarda aç ve sefil süründü -
meği, dura çorbası; buranın en başlı- rülen şu zavallıları mı?.. Gözlerinde; 
ca nimetlerinden... cedlerinden, babalarından miras kalan 

Cemil, bu sese başını çevirdiği za- - Buğday ekmeği yok mu?.. o eski cevherin parıltısı olmasa, bun -
man gözlerine inanamadı. Bir an te- - Öyle şeyleri unut azizim. Eğer lara birer canlı cenaze demeli ... Zaval-
reddüt geçirdikten sonra, cılız bir ka- şayet bir yerde gözüne il~irse, anla ki lı asker... Zavallı Türk milleti .. . 
t :rdan inen genç bir zabitin üstüne o gün bayramdır. Diye söylenmiye mecbur kalmıştı. 
atıldı: Kışlaya yaklaşmışlardı... İleriden 

* K d · H d. Senı· bo''y- alay kumandanının boğuk sesi İ<2itili-- ar eşım.. am 1. • • Y A k k 1 l · · ı · .. y 
ı k Yor·, kumandanla biribirini takip edı'- s er, ış aya yer eştırı mıştı. or· e mi görece tim. 

Diye mırıldandı. Yordu. gun efrat istirahate muhtaç oldukları 

Al D f R h D ı için kovuşlar derin bir sükun içinde 
M ··1A . H d'd g··zter'n . - ayyy.. ur... a aaat.. ur ... 

u azım am ı e, 0 1 e ma- T b D 1 R h D idi. Yalnız, alayın birinci tabur, birin-
i b b. te edd .. t - a uuur.. ur .. a at.. ur. 

namıyan ara enzeyen ır r u B··ı··k D 1 R h ci bölük kumandanına ayrılan odada, 
vardı. Fakat, bir an süren hu tereddüt - 0 u ·· ur... a at··· 

Bir kaç dakika istirahatle geçiyor. bir kaç zabit toplanarak görüşmekte -ten sonra, o da kollarını Cemilin boy-
nı.ına sardı. Sonra birdenbire (Paşa borusu) duyu- lerdi. 

S b 1 luyor. Tekrar kumandalar başlıyor: Bu zabitlerden biri, bölük kuman-
- Cemil.. Kardeşim.. en ura ar- H l ı y ~ ~ dan vekili müllazim Hamdi, dig~ eri de 

d .,. - azır o . . . arıııım.. t-'ag ... 
a ne arıyorsun.... Haaas dur ... Selaaaam dur. Cemildi. Ötekiler de, vakt41e üçüncü 

Diye bagırdı. Alay, saffı harp nizamını almış .. Ya- orduda iken, senelerce evvel alaylarile 
Askere, mola verilmişti. Bu mola, İm kılıçlar parlamış.. Selam duran si - buraya nakledilmiş; ve o zamandan -

bir kaç dakikadan fazla sürm~edi. Bö- lahlar, iki elle tutularak göğüsler hi - beri de burada Yemen çöllerinin vece
li~der tekrar harekete geldi. Fakat bu zasma kaldırılmıştı. bellerinin ateşleri içinde pişmiş, eski za
hir kaç dakika zarfında bu iki Balkan Kumandan paşa, alayı teftişe basla- bitlerdi ... Rumclide bıraktıkları eski 
arkadaşı, birbirlerine hayatlarını anla- mıstı ' arkadaı:ıları hakkında malumat almak 
tıvermişlerdi. -·-·Merhaba asker!.. J;: O:~ için mÜlazim Hamdinin odasına gel .. 

Mülazimievvel Hamdi, üç ay evvel, - Merhaba, p~am... , mişlercli. 
Manastırdan Yanyaya nakledilmişti. O ölgün ruhlar, sanki birdenbire ( Arkaar Var" ) 

Tam bir buçuk ay evvel de Yanya ala- ================-================::::ı:::ı1 
yı emir almış, buraya hareket etmişti. 
Bölük Kumandanı, hastalanmış yolda 
kalmıştı. Kıdemli zabit olmak itibarile 
bölüğün kumandasını da mülazim 
Hamdi almıştı... Alay, kamilen Ana-

[_E_m_ıı_k_v_e_E_y_ta_m ___ e_a_n_k_a_•_ı_11_ı_n_ıa_r_• _ _.I 
Satılık Emlak 

dolu evlatlarından mürekkepti. Bu za-
Esaı No. sı 

vallılar, tam bir buçuk aydanberi sa- Mevkii ve Nev'i Depozito 
Lira . dece kurtlu peksimetle, çürük zeytin 

yiyerek iskeleden iskeleye aürünmÜıŞ
ler; yarıdan fazla hasta döküntüsü 
vermişler; nihayet güç hal ile buraya 
gelebilmişlerdi. 

Muz ikanın sesi; yine derin bir has
ta öksürüğü gibi uzaktan geliyor; sü
rüklenen ayaklar, kumlara çarpan bir 
d!!niz hışıltısma benziyordu. 

Cemil, Hamdinin bölüğünün birin
ci mangası hizasında yürüyor; üçün
cü orduda iken yanağından kan dam
layan Hamdinin ne kadar sararmış, ne 
kadar solmuş olduğuna hayret edi
yordu. 

- Cemil I.. Kışla uzak mı? .. 
- Hayır, kardeşim. On dakikaya 

kadar kışla kapısından içeri girersiniz. 
- Su var mı, su? .. 
- istediğinden, ala .. Buz gibi. 
- Ooooh ... Eğer bir sıcak çorba .............................................................. 
- Ahi Yüzüğüm! .. diye bağırdı. 
Hemen konsolun başına koştu ve pır • 

lantasını koyduğu yerde bulunca o kadar 
şaşırdı ki karşısındaki dilenciye alık alık 

bakarak sordu: 
- Ne aldın? Söylesene 1 Bakayım, el

lerini, ceplerini göster. 

161 

185 

212 

229 

239 

621 

638 

Beşiktatta Cihannüma mahallesinde Bostan ıokağm • 
da 1, 2, 3, 4, 11 No. lı 24400 metre murabbaı bostan 
Beylerbeyinde Bostancıbaşı mahallesinde Abdullah 
Ağa sokağında eski 54, yeni 66 No. lı 1116 metre mu • 
rabbaı arsa 
Şişlide Şişli Kağıthane sokağında Bulgar Çartısı Ka· 
rakolu biti§İğinde 798,SO metre murabbaı arsa. 

L8.lelide Laleli caddesinde Tramvay yolu üzerinde es
ki 102, 104, 106, yeni 114, 116, 118 No. lı 436 metre 
murabbaı arsa 
Kadıköyünde Hasan Pasa mahallesinde Nahit Bey so. 
kağında 13 No. lı 526 metre murabbaı arsa 

Edirnekapıda Hacı Muhiddin mahallesinde Yusuf Ağa 
sokağında eski 7, 9, 11, 13, 15, yeni 1, 3 No. lı 1016 
metre murabbaı arsa. 
Kandillide Vaniköy caddes inde eski 3, yeni 5, 7 No. h 
1 hektar 3132 metre murabbaı bir kısım enkazı havi 
konak arsasile dağ mahalli. 

1952 

168 

320 

1047 

40 

41 

400 
Mevkileri yukarıda yazılı emlak peşin para ile ve açık arttırma 

usulile satılmak üzere arllrmağa konulmuştur. İhale 29 nisan 1936 

tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat onda şubemizde yapıla • 
caktır. 

İsteklilerin o gün ve saatte depo zitolarile birlikte şubemize müra • 
caat etmeleri. (329) 

* * 

liayrinin anası muharririmi ze faciayı anlatıyor. 

(Baf tarafı 1 inci aaylamr:da) Rana bunun üzerine: 
Ben de gizlice gelinime akıl öğrettim, - Ben bu evde dayak yedim, bir daJd-

- Kızım Zehra dedim, seninle dört sene· ka bile burada kalamam dedi. ppk.uınJ,. 

dir beraberim, seni evladımdan ayırt et- pardesüsünü aldt, gİtmeğe hazırlanıyordıı. 
mem, Hayri birini seviyormuş, eğer o kı- Hayri bunu görünce cebinden taban• 
zın bu eve gelmesini istemezsen seni boşa· casını çıkardı: 
yacak, iyisi mi gel sen bu işe razı ol, Hayri Merdivenden inmeğe baılayan Zebıa-
bir kaç gün bu kızla eğlensin, ondan heve- nın arkasından gitmeğe hazırlandı. 

sini alsın kocan yine senindir. Ben deli oluyordum, yüreğim eıiyot• 
Eğer Rananın bu eve gelişi seni üzerse du. Avazım çıktığı kadar haykırdım. 

biz seninle başka bir eve taşınalım, muvak- «Zehra Kaç, Kocan Tabanca 
kat bir zaman için orada yap.yalım. Çekti!» 

Zehra benim bu pek muvafık olan - Zehra kaç!.... Elinde tabanca varl 
sözlerime razı olmadı, Hı;.yri gelince de Zehra bir anda gözden kaybolmuştu. 
kavgaya başladı. Benim de evladım erkek. benim çığlığım üzerine Hayrinin de akla 
Zehranın dırdırından bıktı, usandı, eve başına gelmiş olmalı ki geri döndü. Ra• 
geç gelmeğe başladı. nayı gitmekten vazgeçirmeğe çalıştı. 

«Bu Kızla Evlenmezsem Verem Fakat Rana Nuh diyor, peygamber de• 
Olurum!» miyordu. 

Evladım kara sevdaya tutuldu diye ben - İlle de gideceğim, bu evde bir da• 
de için, için üzülüyordum. Nihayet bun· kika duramam diye ayak direyordu. 
dan bir ay evvel Hayrim yine bir akşam Hayrinin yine gözleri döndü ve taban• 
bana geldi, ağladı, sızladı, eğer bu kızla cayı kıza çevirdi, ateş etti. Neye uğradı• 

Hayrlnin dul kalan zevcesi ve öksüz 
kalan çocuğu 

evlenemezse verem olup öleceğini söyle
di, analık, bu .. .. Ben de Zehrayı yine kan
dırmağa çalıştım. Fakat olmadı. 

Oğlum Cumartesi günü evden çıkar

ken "anne şu tabancamı al, ben asabi bir 
adamım belki elimden bir kaza çıkanı diye 
silahını bana verdi. Aldım, sakladım. Ne
dense sonradan bu fikirden caydı. Satmak 
için tekrar geri aldı Evvelki akpma kadar 
görünmedi. Ben meraktan üç gÜn üç gece 
uyku uyumadım. Kapı kapı dolaştım, onu 
aradım, kalbime doğmuştu sanki, hep oğ
lumun başına bir felaket geleceğini düşü-
nüyordum. 

Facia Geces:nde 
Bu iş olduğu gece yine odamda bitgin 

bir halde yan uykudaydım. Bir aralık ku
lağıma bir takım sesler geldi, hemen sofa
ya çıktım. Bir de baktım sofada yabancı 
bir kadın duruyor, işi anladım. kadına bir 
şey söylemeden doğru Zehranın odasına 
girdim, bir de baktım Zehra ile Hayri 
kavga ediyorlar. 

Saçsaça, Başbata 

ğımı pşırmıştım, pencereyi açtım. yine a• 
vazım çıktığı kadar yetişin dostlar, ya.D" 

gın var 1 diye bağırmağa başladmı. 
İkinci bir tabanca sesi işitince ecri dön• 

düm. 

Bir de ne göreyim?.. Tosun gibi evli• 
dun merdivenin ortasında yatmıyor mu?~ 
Ben de can kaldı mı artık?. Bittim. öl• 
düm, oturdum, saçımı, başımı yolmaia 
başladım, 

Polisler geldi, evladımdan liğen dolu• 
lan kan akıyordu. O ne kandı allahım. A" 
şağıdaki taşlık kan gölüne dönmüştü. 

Onun En Büyük Hatası SevmeJell 
Evlenmekti 

Facia kahrammnin akrabasından bit 
genç te şunları söy !emiştir: 

- Hayriyi benden iyi tanıyan yoktut• 
Hayri benim amcamın oğludur. Bu çoc~ 
sevmeden evlendiği için büyük bir bıt~ 

işledi. Bu facia o hatasının mahsulüdür. 

Hayrinin Zevceıi Neler 
Anlatıyor? 

Ağlaya, ağlaya gözlerinde yaş katına• 
yan, öksüz kalan yavrusu Güneyi bağıııııt 
basarak mütemadiyen hıçkıran ZeLıa,,
gelince, o da diyor ki: 

- Hayri bu kızı üç ay evvel sevm.İf ve 
bugüne kadar hep beraber gezmişlerdir· 
Hayri bana bu sevdasını üç ay evvel ağla• 
yarak anlattı ve boşanmamızt teklif etti. 

ben kabul etmedim. Eğer bir daha böyle 
bir şey söylerse kendimi ve çocuğumu de~ 
nize atacağımı söyledim. Bundan bir şf 
evvel Hayri tekrar bana kızdan babsettİ 
ve darıldıklarını söyledi. Ben bu sözleri 
sahi sanmış, çok sevinmiştim. 

Fakat bu sevincim çok sürmedi. Haytİ 
cumartesi günü evden çıktı, üç gün, üç ge• 
ce görünmedi. Tabii ben çok merak ettiJll 

ve polise haber verdim Hayriyi aratıyo!' 
dum. Nihayet cinayetin olduğu gece sahil' 
ha karşı ben uykudayken Hayri kapıf1 

anahtarla açmış, odama girmiş, bana: 
- Zehra kalk, dedi, uyandım, koca: 

mı görünce tabii sevindim, fakat Hayr• 
somurtkan bir çehre ile: 

- Zehra sen kalk dedi annemin koY' Küçük kızın kendini müdafaa için söy
liyecek bir sözü bile yoktu. Liyme liyıne 

ceplerini aradılar, üç badem çiçeğinden 
Satılık Arsa 

başka bir şey çıkmadı. Ellerini açıp göster- Esas No. 
di. Ona sordular: 

Mevkii ve Nev'i 

- Ya burada ne işin vardı~ 

- f liç, çalgı dinliyordum. 
Kimseler inanamıyordu; faka.. elinde, 

kızlarınki gibi bir sihirli d eğnek taşıyan ve 
gözlerinde - hiç şüphesiz • insanın gön -
lünden geçenleri gören nur bulunan gün gİ· 
bi güzel bir delikanlı: 

199 lstanbulda Hocapaşada Hüdavendigar caddesinde 
Şahin Paşa Oteli yanında eski 34, yeni 19/1 No. h 
üzerinde bir kısım enkazı havi Kalın Mustafa Ağa 

Depozito 
Lira 

Ben kapıyı açık bırakmıştım. Zehra 
kızın sofada olduğunu görünce hemen 
dışarı fırladı, kenardaki soba maşasını 

kaptı, ve kızın kafasına vurmağa başladı, 
biz ayırmak istedik Zf'hrayı zaptetmek ne 
mümkün?... 

- Çocukcağ1zı bırakın, dedi. Sizin bir 
şeyinizi çalmamıştır, dostlarım. Daha doğ
rusu onun çaldığı, sizin malınız değildir. 

On· ı gl. nlünde götürüyor ve bir daha kim
ee o:-ıu elinden alamaz. 

medresesi 667,50 metre murabbaı arsaın. 2670 
Tafsilatı yukarıda yazılı yer peşin para ile ve kapalı zarf usulile 

satılmak üzere artırmağa konulmuştur. İhalesi 4 mayıs 1936 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat onda şubemizde yapılacaktır. 

isteklilerin şubemize müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinde bi-
rer ıartname alarak ıartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif 
mektuplarını o gün ıaat ona kadar ıubemize vermeleri. (327) 

Zehra hırsını maşa ile yenemedi, bu se
fer kızın saçlarını eline doladı, ve saç E 

ça başbaşa kavga ba~ladı, Hayri de t 

hammül çdcmedi, karısına bir tokat vur· 
du, Zehra da hırsla: 

- Ben karakola gidiyorum diye fırla

dı. Hayri: 
- Ne cehenneme gidersen git. 

burada kalacaktır, dedi. 
Rana , 
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K k g"ıtmesini söyledim: ıza evden çı ıp 

Hayri: ..ı· • 
• 1 aıyın-- S "d . fakat o gıtmez en gı erınn, . A 

ce, ben de karakola gitmek istcdım. ~-
ğı İnr-rken kaynunam: 

- 2chra kaçl .. Hayri tabanca 

di~e buğırdı. 
Merdn. enleri dörder dörder nasıl at· 

• 



1 

1 
l 

§ 

r 

( .. 

12 Sayfa SON POSTA Nisan 16 
r== ~====:=::u==----==-=-==-===-=======--==========================m=============~~~ 

HASAN ÇAMAŞIR BULAŞIK, CiLA TOZU 
Deri, yün, ipek ve her türlü mensucat ile bütün elbiselerde ve çamaşırlardaki mü· 

rekkeb, yağ, pas ve demir ve her nevi lekeleri kat'iyyen ve gayet kolaylıkla ıayanı hay· ı 
ret bir surette temizler ve yeni gibi yapar. Şişesi 25 kuruştur. 

Çamaşırlan sıcak suda yıkarken bu tozdan koymalı ve v t ı l da'...: oguş urma ı, çam8Jlr ar ... 

lekeler ve bütün kirler kolaylıkla çıkar. Gayet temiz olur. Kutusu t o kuruştur. 

.. -·-
Hem kendisi ıstırap çekiyor 

Hem de batk•l•rını Uzüyor 

Devasız bir derd mi ? 

HA YIR BiRKAÇ KAŞE 

.G R i Pi 
ile geçecek şiddetli bir 

baş ağrısı 

GRiPi . 
BÜTÜN ISTIRABLARI DiNDiRiR Bütün eczanelerde 

bulunur. 

Fiab 7,5 
kuruştur. 

Dit, •lnlr, adale bel aArllaranı, UtUt· 
mekten mUtevalllt sancı va sızılara ke· 
aer. Grip• nezleye kartı çok mUe••lrdlr 

G R i P I• N • Radyolin Diş macunu tabrikasıııın mütehassıs kim
• yagerleri tarafından imal edilmektedir. 

- .. -·- .. 

Saç dökülmesi ve kepeklerden 
kurtulmak için en müessir uac 

~/ 
PETROL 
~NiZAM~ 

ŞIK BAYANLARi 
Mevsimlik kürkleri\ 

zengin çeşitleri vardır . 

EPREM 
Helefl ı Zare Horaaancıyar 

• Rekabet kabul etmez fiatlıır 
Müsait şeraitle kürkler muhafaza ediliı 

13 Kıratlık Tek Taş 
Çok temiz ve kıymetli pırlanta r 

ynznk Sandal Bedesteninde teş 
edilmektedir. Nisanın yirminci Pa1" 
lesi gnnn saat on dörtte sal1lncakl 

Ha••n Deposu: l•tanbul • Ankara • Beyoğlu 

SOMER BANK 
Yerli Mallar Pazarları 
ikramiyelerini veriyor 

lstanbul Yerli Mallar Pazarmdan 12 MarJ gunu 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarmdan 3 1 Mart gunu 
Karaköy Yerli Mallar Pazarrndan 18 Mart gUnU 

Mal alanlar ellerindeki ayni 
tarihli kuponlar mukabilinde 

e 
parasız mal alabilirler 
Şimdiye kader ikramiye kazananla· 
rın, mukabilinde mal almak için 
Mayıs nihayetine kadar mağazala· 
rımıza müracaatları rica olunur. 

" " 

Krem Balsamin 
Tabiatin bahşettiği gUzelliği kıy

metlendirir. Esmer. kumral, sarışın 
her tene tevafuk eden yr.gane 
kremdir. U\tif kokusile sevimli bir 
hava yaratır. Cilddeki leke, sivilce, 
çıl ve buruşukluklım k9.milen gide
rir. Gençlık tnravelini haiz yumu-
şak ve cazib bir len yaratır. 

KREM BALSAMIN Y At'iLI 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMl;i YACSIZ 
GOndOz için beyaz renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
GOndnz içın beyaz rcııkii 

BlH1ln tanınmış ılrıyat vu tuhafiye 

Denizyollar 
iŞLETMESİ 

Acenteleri: Karaköy Köp'!' 
Tel. 42362 • Sirkeci MühürdP9 

ll•n Tel 22740 '(-
Sadıkzade val(U 

Y .Inı:ı bu sefere hsus 
olmak üzere bugün 88816 da 
Mersikl yolu postasına calka
caktır. (204) 

6f!J~ Af eE;LERı ~ 
«FEMt/J>tidaf Ve gayri sıhhi 

şekildeki ton a1t>aşı bezlerini 
bertaraf iştir. }1enni bir surette 
imal ed ııden dsterH» dir. Her 

. '~ nede bulunur. ----------

aiiıiMil6iıiıtılııliıillıl• .. iMi•ıılılaiii ınuğttıahmnda vardır. 
ECZANESi Berooıu - latanbul ~-" - -İstanbul Gümrükleri satış işleri Müdürlüğünden: 

M. K. N. Ağırlığı Değeri Eşyanın cinsi. 
K. G. L. K. 

; 1420 103.00 139.05 Pamuklu lastikli mensucat. 
' Yukarıda yazılı eşya 2" /4/936 G. saat 14 de satış salonunda iha-

. ÇO&-< 
E TLI OLUR 

- · -->ktor Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaNtat 

J1l maada hergiln 3 - 6 
~lu (118) No. Telefon: 22a98 

Dn Posta Matbaası 

Fil MARKA 
Kontr-Plik tahtası 
Türkiyede bir tanedir Fabrikası 

Bir çok tecrübeden sonra varmış 

Nihayet kusursuz mal çıkarmış 

Her tahta köşesinde Artık yorma kendini boıuna 
bu markayı arayınız. Zira Fil markadır yalnız gidebilir hOfUna 
~ Mektup adresi: İstanbul, Kabrcıoğlu han No. 65 Telefon: 2'2409 

. Türk Kontr - Plak Fabrikası 
• 

Eynp - Bahariye No. 1 - 2 
- 25 Mart 936 tarihinden itibaren toptan fiatlarımız şwılanbr: 

' leleri yapılacaktır. İsteklil~rin şaı tlaıımız mucibince eşyayı almak için 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatırarak makbuz ve sairelerile ka
nunen muayyen sa· tte .fatış Iv.üdürlüğüne gelmeleri ilin olunur. (1S63) 

brat Müdürü: Selim D--a-.•li' Cins B 00 ~B C 
I: A Ekrem. S. Raapp. H. Ultil 1-- Beher M 3 T.L. 175 1f>I> 135 UQ 


