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Son sulh tesebbiisii de diin suya diiştii 
Musolininin Cenevredeki delegesine verdiği emir: 

" Evveli Adisababanın zaptı, sonra sulh ! ,, 
············~·················································································· 

Cenevredeki müzakereler ınoiltereye hücum Notamız dört devletten 
nasıl akim kaldı? · ltaı t . mürekkep konferansta 

ltalyanlar biribirinden ayrı iki sulh 
teklifi yaptılar, fakat bunlar o kadar ağır 

idi ki Habeşler derhal reddettiler 
Jf * .. 

Adisababa alınınca Musolini muhasemabn nihayet 
bulduğunu bildirecek ve zecri tedbirlerin kaldınl
masım isteyecekmiş. Zecri tedbirler kaldırılmazsa 

ltalya Habeşistanın ilhakını ilin edecekmiş 
Lo dra 16 ( Hmual ) - Onited Prea muhabiri bildirior : Mil

letler ~emlyeti' blltün giin ltalya - Habet harbini durdurmak için 
çallfh fakat muvaffak olamadı. Milletler Cemiyeti siyah gömleklilere 
kaqı bllttln otorituini kaybetmit vaziyettedir. ltalyanlar he11eyden 
önce Adiubabaya girmeyi dlifiinüyor ve her ıeyi ona göre idare 
ediyorlar. Adisababanm sukutundan evvel ltalyanm sulh namJna 
mtlspet bir tqebbilate bulunman beklenmiyor. 

Cenevrede dUnkU müzakereler ve neticesi 

.ır yan gaze esı • 
"lngiliz düşmanlı v tetkık olunacak 

nimettir ! ,, diyor 1 Konferansa İngiltere, Fransa, Japonya 
" Alınanya bu sayede 1 ve İtalya hükômetleri iştirak edecekler 
kendini topladı, Rusya bu 
sayede yükseldi ve biz bu Japonya lehimizde cevap verecek, ltalya da 
sayede muzaffer olduk! ,, notamıza cevap ha~ırlıyor, düny~ matbuatının hare-

Roma ı 6 (Huauat) _Jurnale d'I- ket tarzımızı takdir eden neşrıyah devam ediyor 
talia ıazeteai buıUn yazdılı blr maka
lede (Taymja) in bir takım iddialan· 
na cevap vermektedir. Jurnale d'Jta
lia İngilterenin Almanya ile Fransa a
raaında biricik hakem olmak iatediği 
İçin İtalyayı küçük düıürmeie yelten• 
dijini anlattıktan aonra İngiliz 
dütınanlığına uiramanın bir nimet ol· 
duiunu aöylüyor ve diyor kl: 

<CAlmanya lnaiJb diifmanlıima ui
radıiı sırada kendini derleyip topladı. 

1 ) - Oa tar'llflla YUiy.tim elde .uL 
hafi bir toplanb ppmlfbr. Komite ,.arm ela toplemcakbr. ltaipQa pliace lra-.aclııiı uferlerle 

ltalya mtirahhulan tarafmclaa ~ aalla teklifleri ltilNlnDa Irat Irat ~ bahmayor. 
unlardır· Awupa itl•iaw lranpnafa da•et olu- Çtınakkaleden bir manzara 1 ı _ M

0 

u'tareke -·um· • L-- ·-L-es!_..ı_ -pdacak, DU)'or, fakat ha clantleri kabul etmi-
...-.- ~., NDD lllU9 J- Parla, 16 (A.A.) - Bayan Tabouia nnı derhal tetkike başlayacağını, mukave· 

Habet askerleri, ltalyan itPl orclulUDUD emniyeti için ...._1_or_._» ___________ .,ı Cenevreden Oeuvre gazetesine bildiriyor: ,leyi imzalayan diğer devletlerle münase· 

ıilihlarmı terkedecelder, Boğazların yeniden askeri hale ifraiı ,batını gözterek kararıru vereceğini, kara 
2 - Bunu müteakip, iki tanf aruında ıulhun im- Feniksin vazı·yetı• hakkındaki Türk talebi oldukça iyi karı•· ,ve deniz makamatiyle temasta olduğunu, 

Ull için müzakere bafbyacak, lanmıştır. Tüı'kiye Cümhurjye.tiıjin bütün efkarı umumiyedeki sempatinin Japon 
! 3 _ Müzakereler Cenevre haricinde yapılacak, A t hukuki usullere hürmetkar bir vaziyet al· cevabının gecikmiyeceği ve bu cevabın 

4 
_ Milletler Cemiyeti ~cak ~üzakerelerin muvaf. VUS orya Yl dığı ve Cenevrenin Türkiyeden şikayette Türkiye lehinde olacağı hissini uyandırdı· 

fakı etaizliie ujraması takdırm~e ~udahale edecek. • karışhracak mi ?. bulunmayacağı tebarüz ettirilmektedir. U- ğını yazmaktadırlar. Jabet m~ bu !eldifl~ derhal .red~etmifle.r· mumiyetle sanıldığına söre, Türk talebi Bütün Almanya cıTbrk Talebi 
M Madal dir On Üçler komitesi reiaı Madanaga teklıflenn tadili • Milletler Cemiyeti konseyi~e tetkik edil- Haklıdır1> diyor 

için itaı,..:·::u~lanna bat vurmUf, Baron Aloizi Roma ile muhabere Sıgorta şirketinin paraları miyecektir. Bu talep Türkiycye boğazlar Berlin. 16 (AA) - Berliner Böraen 
kararlattınlmıtbr• A tur f • ) • mukavelesinin 18 inci maddesini deiiıtir- Zeitung diyor ki: 

etmİf, bunun üzerine fU f81llar ---•--Lula • k vus ya aşıst erıne mele için İstediği serbestiyi verecek olan Türkiye gayri ihtiyari karıılaşabilece• 
l - Müzakereler iki taraf uumda vuauu ca_, dağıhlmı 1 
2 

_ M··,..ıc--ı Cenevre haricinde olacalrhr. Ş zamin devletlerden yani Fransa, lngilte· ii tehlikeli anlaşmazlılcların mevcut oldu· 
0;-.-ıı::nsaer takdirinde au1h teraiti teklif edilecektir. v • re, ltalya ve Japonyadan mürekkep bir ju bir anda arazisinin en hassas noktalann· 

3 - Bu iki prtm kabulu __ ....__ daMilletls Cemiyeti zihniyetine uyma • Ekonomi bakan/ıgı ıırke- konferansın mevzuunu teıkil edecektir. ,dan birisinin lüzumu kadar muhafaza al-

~~ ~~bu. .--· (Devamı 10 uncu aayıfamızdadır) tin fatanbul merkezı·nde Japon Gazetelerinin Nepiyab tında bulunmadığını, hisaetmiıtir. Atatür-
._., -s-~- Tokyo, 16 (AA.) - Tokyo gazetele- kün bir kaç zamaQdan beri Çanakkale bo-

• tet/ci/cat gaptırıgor ri, Japon hük\ımetinin Türk noktai naza· (Devamı 10 uncu sayıfamızdadır) 

Habeş imparatoru 
kaçmaya mı hazırlanıyor? 
ltalyanlar imparatorun tayyare ile lngiliz müstemlekesi 

Kenyaya iltica edeceğini haber veriyorlar 

Cenupta muharebeler 
devam ediyor 

BerJin, 16 (Hususi) - Roma gazet .. 
lerinin verdikleri haberlere göre Habeı im· 
pat'atoru bir tayyare ile lnııiliz müstemle
kesi Kenyo'ya kaçmaya ve lngiltercye il· 
tica ctmeie hazırlanmaktadır. imparator 
ümidi keser keımez bu tekilde hareket e· 
Clecektir. 

ltalyan tebliii 
Roma, 16 (A.A.) - Mareşal Ba • 

<loglionun 186 numaralı resmi tebli • 
ğinde general Pirzio - Biroli kuman· 

aaıındaki Eritre kolordusunun dün 

Dessieyi işgal ettiği bildiriliyor. Bu 

kol 9 nisanda Koramdan hareket et • 
miş ve altı günde 200 kilometre yol 

alm~tır. Bu kolordunun iaşesi tama-

( Oevamı 1 O uncu aayıfaımzdadır) 

De.de ile Adiiababa anlllldüi 

---- bir ıöriialt 

Çifte 13 doğumlu 
kadınla bir mülikat 
Mahkeme Nüfus tezkeresindeki 1313 tarihini 1323 
yapalı beri madam Fotini de şeametten kurtulmuş. 

A'9118tm7a F~ Reial-mclen 
Bapelöl MGam Pı.. 

Start.nbers 

Madam Fotini'nin adreaini buluncaya 
kadar koca adliye binaaında çalmadıiım 
kapı kalmadı. Şimdi hafızalan zayıfca o· 
lanlar: 

- Bu madam F ot ini de kim) diyecek· 
lerdir. 

Fak.at duyduklannı çabucak unutma· 
yanlar hatırlarlar ki F o tini « 1 3 ıı rakamı· 
nın mevhum ıeametinden kurtulmak için 
mahkemelik olmayı bile göze almıştır. 

Çünkü F otininin tevellüdü nüfuı kii· 
dında « 1 3 l 3 ıı görünüyorrnuf. 

Ve iki meı'um « 13» rakamının nüfuı 
kaidında böylece yan gelmesi yüzünden 

Merkezi Avusturya olan Fcniks si· biçare madamcağızın uğramadığı uğursuz· 

gorta kumpanyasının ıon günlerde ge- luk kalmamıı. 
çirdiği buhran Londra gazeteleri tara- Madam F otini de uğura kavuımak için 
hndan ehemmiyetle takip olunmak- nüfua kaiıdındaki bu mct' um tarihi el
tadır. Dcyli Herald pzeteei, hiditenin caiaziyle deiiıtirmekten baıka çare bu •· 

İngiltere müeaeaeJori üzerinde, zan- nwnlf. 

(Devaml 10 mu;~ ea,Uam•zdachr) 

• 



! Sayfa 

Spor kongresi 
• 
Notamız 
Nasıl karşılandı? 

'* -
B ir haftadan beri Ankarada Spor 

kongresi toplanıyor. 
Kongreye ya]nız f ederasyon1ann mu• 

Tahhaslan iştirak etmiş bulunuyor. Bu mü
nasebetle öğreniyoruz ki Türkiyede 22 3 
spor ldübü ve 22 bin sporcu vardır. 

Adedi günden güne artan sporcu genç
lerin tam manisiyle bir stadyomlan, bir 
klüpleri, bir antrenörleri, yetişme yerleri, 
kışın kapalı havuzları, salonları yoktur. 
Bu gençler aşağı yukarı kendi kendilerine 
yetişmişlerdir. llk defa ellerinden tutulu
yor, ilk defa onlara yol gösteriliyor ve ilk 
defa onlara ehemmiyet veriliyor. 

Ankara Spor kongresindeki rapor hu
lasalannı okurken gözümün önünden ge
çen Sovyet konsoloshanesinde gördüğü

müz bir film geçti. Bu film Moskovada 
yapılan spor bayramı esnasında alınmış

tır. Filmde Moskovada Kızıl meydanda 
200 bin sporcu gencin geçit resmini sey
rediyoruz. 

Kadınlı erkekli 200 bin sporcu genç, 
muazzam bir manzara idi doğrusu. Spor
cular kafile kafile meydandan geçtikçe 
kendi marifetlerini yapıyorlardı. Futbol 
oynuyor, atlama talimleri, yüzme oyunla
rı yaparak geçiyorlardı. 

Sovyetlerde spor klüplerine bağlı 20 
milyon genç vardır. Moskova, Leningrad, 
Kiyef ve Harkofta büyük ve modem stad
yomlar mevcuttur. Her şehirde spor klüp
leri vücuda getirilmiştir. 
Spor kongresinin, spor gençliğinin bu ka

bil ihtiyaçlarını tatmin edecek kararlarla ne 
ticelcnmesi, bütün aporculann ümide ve me 
rakla bekledikleri bir neticedir. 

Notamız. Ncuıl KaTfılandı? 

SON 

Resimli Makale 

ltalya - Habq harbi ispat etti ki teknik kaı,ısında İptidai 
vasıtalar mağlup olmağa mahkômdur. Avrupa medeniyeti 
teknik medeniyetidir. İtalya Habetistana tankla, tayyare ile, 
zehirli gazla gitti. Karıumdaki Habeıin ayaiında kundurası 

bile yoktu. Nakil vasıtası olarak tek bir ıimendiferi nrdL Yol
ıuz, tekniksiz, makinesiz bir cemiyet, teknikli, makineli bir ce
miyetin karfuında tutunamaz. 

POSTA 

a Teknik karşısında a 

Hala deve üstünde giden, bala iptidai nsıtalarla yafAyan, 
hali tekniğe ve makineye kapılarmı açmmnalrta inad eden ce
miyetler, makineli ve teknikli cemiyetlerin esiri olmağa mah
kUmdurJar. 

Bugünkü medeniyeti teknik ve medmiJet temsil eder. Ona 
ne kadar benimsersek o kadar mwwr medeniyete gİrmİf 

oluruz. 

( S Ö_Z_A_R_~_A-=-_-s_-_1--=-_N-=-_D--=_-A_-__ ) 
Tramvay 
Frenlerinin 
Muziplikleri 

.....-~------------------~· 
HERGüN BiR FIKRA 
Karıyı değiştir! 

Eskilerden bir Hikmet moJla vardL 
Tuhaflardandı .. sözünü kat'iyyen ve 
hiç kimseden sakınmazdı. 

Yetmiı &enenin 
13 senesini 
Konuımakla geçtrıgoruz 

Şu anlatacağımız beaap sahiden ya-
pılmııtır ve sözlerimizde yanlıı yoktur. 
Vasati olarak 70 sene yapyan bir insanın 
1 3 senesi konuşmakla geçermiı. 

Niaan 17 

Angargal 

.... -----E. Ekrem-Talu 

G eçenlerde Sirkeci dörtyol ai
zmda kazaya uğrayıp kan kay

beden bir adamı o civardaki eczahA
ne kabul ve tedaviden imtina ettL Ec
zacı, can kurtaran otomobilini çağır
mak için telefon etmek isteyenler~ 
Ücretini almadıkça, müsaadesini ver .. 
medi. 

Bazan sokakta, birdenbire yere dü· 
şen, bayılan, bir kalb buhranına tutu
lup da çırpınan bir adamın imdadına 
koşacak yerde, halkın dağıldığını ve 
kaçıştığını görürsünüz. Kimse, bu is
tırap çeken veyahut ki canı ile oyna
yan biçareye el uzatmaz. Niçin? diye 
sorarsanız: 

- Ne vazifem? Şahit yazsınlar da, 
sonra işimi, gücümü bırakıp kapı ka
pı dolaşayım mı? cevabını alırsınız. 

Bir yerde bir kaza, yahut ki bir ci· 
nayet olur. Ezilen, vurulan kanlar 
içinde yerlere yuvarlanır. Vaktinde 
tedavi görürse belki de kurtulacak, 
yaşayacaktır. Köşe başında bekliyen 
otomobiller o anda hep birden savu
şurlar. Şoförlere: 

- Neden kaçtınız yahu) 
Dediniz miydi, alacağınız karşılılC 

\'udur: 
- Döşemelere kan bulaşsın da, za~ 

rara mı girelim) Hem, taksi parasıni 
kimden alacağız? 

Hep bunlar, en insani ve iptidai bir 
duygu olması lazım gelen karşılıkli 
yardım duygusunun bir çoklarımızc~ 
angarya telakki edilmesindendir. 

Bafka yerlerde, fertlerin böyle yar
dımlardan kaçındıkları nadir görülür. 
Bizde bu telakki neden acaba örf ı B oğazlann tarafımızdan tahkimi lü

zumuna dair devletere verdiğimiz 

nota her tarafta iyi karıılandı. Şimdiye 

kadar Türk hükumetinin bu teıebbüaünü 

garipseyen hükumet veya gazeteye rast 

Geçen gün. bindiğim tramvayda ayak
ta duran Kenç bir kadın vardı. Bütün göz
ler onun üzerindeydi. Bir aralık, vatma· 
nın acemice bir fren yapıp, yolculan birbi
rine kattı. Bu yaman aanwıtı, genç ve &Ü· 
zel kadının müvazenesini de bozrnuıtu. 

Bir aralık, Hikmet molla evini ah
baplanndan birine kiralamııtı. Ahba· 
hı ikide birde mollaya gelip, mutfak 
sobasından dolayı iz' aç ediyor, soba 
matluba muvafık olmadığından değiı· 
tirilmesini istiyordu. 

Bum .. 1 iki senesi sofra baıında olur- adet hükmüne girmi~tir) 

aelmedik. 
Bunu tabii görmek lazımdır. 
Çünkü Türkiye boğazlan tahkim et· 

mek isterken hiç kimseye taarruz et
mek niyetinde değildir. Hiç kimsenin hak
kına tecavüz etmemiştir. Hiç kimseye bir 
zararı dokunmamı§tır. Hiç bir milletin 
İzzeti nefsi ile oynanmamıştır. 

Bilakis bizi hadisenin böyle bir hare
kete mecbur ettiği, gün gibi aşikardır. 

Zaten Lozan muahedesinde boiaz1arın 
silahsız bırakılmasına muvafakat edişimiz 

artık çok uzayan müzakerelere bir nihayet 
vermek arzusundan doğmuıtu . O vakit 
Avrupada da bir sulh ve silahsızlanma ha· 
vası esiyordu. Boğazların silahsız bırakıl· 

masından bir zarar gelmiyebilirdi. Halbu
ki hadisat değiıti. Avrupadaki hava karar-

O kadar ld, o, yere yuvarlanmaktan, 
kucağına düıtüğü genç bir erkegin boy • 
nuna sarılmakla kurtulabildi. Doğrulduk • 
tan sonra güldü, ve: 

- Affedersiniz efendimi dedi. 
Bu ufak kazanın keyfile ağzı kulakla -

rına varan delikanlı, yalvanr 1ıibi fııııldadı: 
- cıBizh> (Tekrar ediniz). 
Genç kadın, tebessümle kar11ladığı bu 

kelimenin cevabını, ikinci sarsıntıda deli • 
kanlının nasırlı ayağına basmakla verdi: 

Ve &ene: 
- Affedersiniz! dedi. 
Bu sefer delikanlının yüzü gülmemiıti. 

Fak.at arkada oturan bir diğer delikanh ilk 
kazaya karıı duyduğu kıskanclığın bu ne
fis intikamını tehalükle alltııladı: 

- •Bini... 
5. T. 

Halbuki molla, bir müddet evveli
aine kadar bu ayni sobayı pek ala 
ltullanmıı ve hiç bir fenalığını aörme
mişti. Onun için, herifi baıtan savu
yordu. 

Bir gün, kiracı yine geldi ve: 
- Kuzum mollacığım, §U sobayı 

değiştirelim.. bizim karı sızlanıp duru
yor .. 

Diyince, molla, herifin yüzüne dik 
dik bakh, ve: 

- Efendi! dedi; ben o sobayı bili
rim .. bir ıeyi yoktur ... Pek ila itler. 
Fakat sen beni dinlersen, karıyı deği1-
tir de, sen de ben de rahat olalım 1 

muı, on bir senesi de boı laflardan ibaret-
mi§. 

Bu hesaba kadınlarla, siyaset adamlan 
idhal edilmiıtir. Fakat takribi bir hesap
la, az konuşan kadmlann geveze erkek
lerden, daha ziyade konuştukları tespit 
edilmiıtir. 

muk şehrimiz. 3 - Kabul, kiyamet. 4 -
Nida edatı, cenubi Amerikadaki Anjeloa 
ıehrinin birinci kelimesi, sporcu nida11. 
5 - Ev, mektep. 6 - Memleket, vücu
dun üstü, bir L illvesile aktörlerin ser • 
mayeei olur. 7 - Seçmekten emri hazır, 
ikinci şahıs. 8 - Damarlar. 9 - Seçim 
hallı, ter okursanız çarpar. 

Yukarıdan apjıya: 

dı. Ve boğazların müdafaasız kalması teh- • * • 

1 - Afyonun ikinci ismi. 2 - Mü • 
teahhide verme. 3 - Karadenizli, kahve
nin eıi. 4 - Hak gözeten. 5 - Ayni keli
menin ikisi peder olur, üçüncü phw, mer
kep. 6 - Rakının içinde vardır. 7 - Söz. 
sada. 8 - T ath çorba. 9 - Hünlerle Ro
malıların harbettiii tarihi bir mıntaka. 

likeli bir vaziyet ihdas etmek istidadım Aktar a,ka gelml' 
gösterdi. Bu tehlikenin önüne geçmek en- Nevyorktan bildirildiğine göre Balti-
di§esİ bizi ihtiyatlı bulunmağa sevketti. murda oynanan Karmen operasının son 

Biz prensibin doğruluğuna o ederece perdesinde Don Joze rolünü oynayan alc
kaniiz iti, Yunanistanın adalan tahkim et- tör kendinden o kadar l'eçmiş ki, kollan 
mek istemesini de bu bakımdan doğru bu- arasına aldığı İspanyol güzelini kuvvetle 
luruz, ve onun böyle bir teşebbüs yap· yere vurmuş ve zavallının kolunu kırmıı· 
masına itiraz etmek aklımızdan geçmez. tır. 

Çünkü o da ayni hadiseler karşısındadır 
ve vaziyet onun için de tamamen aynidir. 
Binaenaleyh neticenin de ayni olması ta
biidir. 

-·--,----·~ 

Özlü sözler: 

• * • 
Eakl adetler 

lskoçyada Moray köyü h~ristiyanlık

ı 

3 

4 

5 

6 
.. 
I 

Bilgisini arlıran kendisini de artırır. 

tan evvelki dinlerini terke.tmeınişlerdir.I 
Halkının hepsi balıkçıdırlar. Deniz, ken· R 
dilerine balık vermediği zaman ateş ilahı-

9 
nı protesto etmek makamında, bir katran .__._.,__ 
fıçısına saman doldururlar ve bir sırığa ta Soldan .ağa: 

9 

Dünkü Bulmacanın Halli: 

Soldan saia: 

1 - Karanlık, ukde. 2 - Ay, otlama. 
3 - Meydan, eski. 4 - İyice olun. 5 -
Rükün, arpa. 6 - Re. an. 7 - Altl. ak, 
iş. 8 - Tebellür. 9 - Ak, deva, ha. 
1 O - Tire, at. 1 1 - Aktar, yayla . 

Yakandan atai'Ya: 

Ecciesiutes karak, havada yakarlar. 1 - Büyük insan kitlesi. 2 - Bir pa-

1 - Kumar. atali.. 2 - Ürkek. 3 -
Ray, kelle. 4 - Aydın, ta. 5 - Ay, bal
dır. 6 - Lonca, tebellür. 7 - İt, er, üvey. 
6 - Kleopatra. 9 - Aslan. 1 O - Umku, 
ishal. 1 1 - Kain. q. ata. 

Bir insan ya neı" eli ya kederli olma
lıdır. Kanaatkarlık ve vasat kalmak yi

yenler ve uyuyanlar için sıcak bir ahırdır. 

Eugene O'Neill 

Kanaatimce bir insanın yapacağı en iyi iş 
hiç bir şey yapmamaktır. Fakat muhakkak 
Lir şey yapmak lizımsa, güzel bir iı yap
malıdır. 

Charles Lambe 

Tek bir şeyin arkasından koşan bir in
san tehlikelidir. 

C. K. Cbesteraon 

Düşünduğünüz gibi konuşun: Ne iseniz 
öyle olun; her türlü borcunuzu ödeyin. 

Raif Waldo Emerson 

Utancaç bir huy, muhtaç bir adama 
) a • ma.l: Kıbarlık; tnlihin fakir yarattığı 
in il hırı, ~rsı.tlıktan kuıtanr. 

Homer 

r 
İSTER İNAN İSTER 

1 

Kızılcahamam muhabirimiz yazıyor: 
Kazamız sulh ceza mahkemesinde bir davaya bakılarken çok 

&'arİP bir meseJe meydana çıklDJfbr. 
Davanın esası ıudur: Kazamızda avu&cat (F •• ) isminde 

bir zat bundan a]tı ay evvel bir maznunun vekaletini almq. 
Vekaleti aldı.ğı tarihten bir müddet sonra müekkili rahmeti 
rahmana kavupnuı, batta avukat müekkilinin cenaze nama
zında bile bulunmak suretiyle vazifei diniyesini de yapmıJ, 

fakat müteveffaya karıa aon vazifei dünyeviyesini de ikmal et-
mek üzere ölümünden aonra da cereyan eden muhakemenin mü

teaddit celselerinde hazır bulunmut, ancak mahkemenin son 

• • 
Tokat muhabirimiz yazıyor: 
Maliye odacısı 65 yqmda Abdi ile 16 Yatında Şaziyenin 1 

iNANMA! 
celsesinde mahkemece miiekkilinclea .._ iıraı..t ahnmaama lii

zum ıöriilerek aetiriJmeıi vekiline tefhim edilince, (1 avukat e

fendim, miiekkilim alta ay evvel ölmittiin cevabmı vemıİflİr. 

Hakim: - Öyle ise aen mahkemeye dw;+naia naaıl geldin? 

diye sormuı, avukat «müteveffanın velsili bulanuyonmın ce
vabım venniftir. 

Vekilin bu sözü bakimi büsbütün baYftller içinde bırakmq. 
Ve avukata dönerek «bu mahkemede diinyevi davalara bakı-

lır halbuki sizin davanız ahrete intikal ~tir. Buyurun 
daıarıya I» demİf. 

• 
evlenme töreni Tokat belediye dairetinde yapalmıfbr. Abdi 
iç giiveysi olnwf, knm evine damat ıitniiftir. 

İSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

L~----------,--------------------------------~~-· ------------------·-----.J-

Bunun ıçın ceza kanununa bir 
madde koysak nasıl olur) İyi olma:ı 
mı) 

-
Biliyor Musunuz? 

1 - Kleopatra"nın ifıklan kimlerdir) 
2 - Yumurtayı siVTilemeaine dimdlıi 

tutmaia muvaffak olan kimdir) 
3 - Yeniçeri ocağına hangi tarihte Yt 

kim liivetmiştir '? 
Cevapları yama. 

* 
Dünkü Suallerin Cevapları: 
1 - Lenin Rus ihtilalcisidir. 1870 Cf• 

Moskova civarında Simbirsk' de doğrrıu .. 
1924 de ölmüıtür. Hayatında iken korntf• 
nist ihtilalinin baılıca amili olmuş. Rusy_. 
da yeni rejimi kurmuştur. 

2 - Cladston İngiliz devlet adamıdıt4 
1809 da Liverpol' da doğmuıtur. Liberaf 
fırkasının lideriydi. lrlandanın durumun~ 
ıslaha matuf gayreti ile maruftur. 

Aizının tadını bllenlere 
nasihati ar 

Soğukta muhafaza edilmiş etio tadınatl 

kalmadığı söylenmektedir. 

Son yapılan tetkiklere nazaran filha' 
kika, soğukta bırakılan etlerin tadı kötÜ' 
leşmektedir. Bu husus hakkında fikrini det• 
meyan eden bir mütehassıs: «Etleri hef 
zaman yapıldığı gibi nakıs dört derece il• 
nakıs 9 derece arasında soğutmamalıdır• 
Tadları bozulur. Etleri olduğu gibi muh•' 
faza etmek için nakıs 20 derecede muha• 
faza ederseniz hem bozulmaz, hem de ta• 
dı değişmez» demektedir. 

* * * 
Hollvutta nlkAhlar ne kadar 

dayanıyor? 

Holivudun aktör ve artistleri kolayca. 
evlendikleri gibi kolayca da ayrılıyorlar• 
Meraklı bir Amerikalı 200 nikah üzcrinclt 
yaptığı tetkikler neticesinde şu neticeY4 
varmıştır: 

Holivutta vasati olarak nikahın uzurı• 
luğu beş sene on bir ay ve yedi gündiitl 

Taraflar artiste bu vasati 4 sene altt 
aya indiği gibi filmlerin idari iılerinde ça• 
lışanlar arasında da yedi sene 6 ~dır. 
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Buyıl memleketimize gelecek 
muhacirlerin sayısı: 25.000 

da Romanyadan 15 bin, Bulgaristandan 
muhacir gelecektir. Bunların yerleştirilecekleri 

10 bin 
köyler, 

kasabalar tesbit edildi 
Ankara, 16 - Sıhhat ve iç· 

timai muavenet vekili doktor Re
fik Saydam aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

Bu sene Romanya ve Bulga
ristandan memleketimize kabul 
edilecek rolan göçmenlerin sayısı 
heyeti vekile kararile 25,000 ola
rak tesbit edilmiştir. Mayıs sonu
na kadar 6000 ni Romanyadan, 
5000 ni Bulgaristandan ve ağus
tos, eylül aylarında da 9000 ni 
Romanyadan, 5000 ni Bulgaris
tandan getirilecek ve eylül so· 
nunda 25.000 göçmen gelmiş bu
lunacaktır. 

ı 934-1935 senelerinde Trak
yaya gelen ve adetleri altmış bi
ni geçen Romanya ve Bulgaris· 
tan göçmenlerinin evleri ve 251 O 
numaralı kanun mucibince iskan 

yardımları henüz ikmil edilmemiş 
olduğundan bu eksikler ikmal 
edilmek maksadile bu sene Trak
yaya muhacir yerleştirilmiyecektir. 

Buna mukabil bu yıl geçen 
senelerde gelen ve Trakya vila
yetlerine yerleştirilen muhacirler 
için Çanakkale vilayetinde 465 
Takirdağ vilayetinde 1800, Edime 
vilayetinde 550, Kırklareli vilaye
tinde 1200, olmak üzere ceman 
4000 ev yaptıracağımız gibi Ko
caeline gelen göçmenler için de 
950 kadar ailenin evlerini yaptı
racağız. 

Bu sene gelecek göçmenler, 
Konya, Niğde, Kayseri, Çorum, 
Yozgat, Tok at, Bolu, Bilecik vi· 
layetlerinde kendileri için hazırla
nan yerlere ve köylere, tesbit edi
len hatlar dahilinde gönderilecek-

lerdir. Bu vilayetlere gelecek göç· 
menler için 2510 sayılı kanuna 
göre verilecek topraklar ve bun
lann yerleştirileceği köyler ve 
kasabalar tayin ve tesbit edilmiş 
olduğundan mürettep mahallerine 
varan göçmenlere bu topraklar 
derhal verilecektir. 

Velhasıl bu yıl gelecek göç
menlerin bir an evvel müstahsil 
hale ermelerini temin için bütçe
mızın imkanı dairesinde çalışıl
maktadır. Gelecek göçmenlerin 
hükumet tarafından tayin edilen 
iskan yerlerine gitmeleri kanunen 
mecburidir. Mürettep mahallerine 
gitmek istemiyenler, devlet tara
fından hiç bir masraf yapılmamak 
ve her türlü ihtiyaçları kendile
rince temin edilmek üzere serbest 
bırakılacaklardır. .............................................................................................. 

İtalyanın ekonomik Yunan partileri 
. . . .k f) Arasında 

vazıyetı gıttı çe zayı ıyor Kaynaşmalar 
Atina, 16 (Hususi) - Mctak

lngiJizler, Milletler Cemiyeti süratle harekete geçecek sas kabinesine karşı partiler 
olursa mütecavizin hiçbir 

edebilir, 

Londra, 16 ( A. A. ) - Deyli 
Telgraf gazetesi Cenevre müzake
releri hakkında mütalea yürüterek 
diyor ki: 

"Son zamalarda kazandığı as
keri zaferlere rağmen, ltalyanm 
ekonomik vaziyeti, hergün biraz 
daha zayıflamaktadır." 

Zecri tedbirler İtalyaya ağır 
bir darbe indirmiştir. Ve bu ted
birler, muhasamat tatil edilinceye 
kadar tatbika devam olunacaktır.,, 

İngilizler 
Habeşlere 

Para veriyorlar 

şey kazanmadığım 

diyorlar 

• t aruında kaynaşmalar gittikçe 
ıspa hararetJenmektedir. Çaldaris, par

IAmenter bir kabinenin iş başına 
geçmesi için partiler arasında 
anlaşma yapılmasını tekrar ileri 
sürmektedir. Papanastasyu da 
ayni kanaati izhar etmiştir. 

News Chronide diyor ki : 
"Milletler Cemiyeti sür'atle ve 

metanetle harekete geçecek 
olursa, mütecavizin hiçbir şey 

kazanmadığını ispat edebilir.,, 
Deyli Ekspres de şöyle 

yazıyor: 

"İngiliz milleti Habeşistana 
yardım etmek için ltalya ile har-
be girişmek niyetinde değildir. 
Buna teşebbüs edecek olan her 
hükumet devrilecektir.,, 

Ergani istikraz 
tahvilleri 

30 bin liralık ikramiyeyi 
42.464 numara kazandı 

Bütün bu kaynaşmalara rağ
men, kralın emniyetini haiz olan 
Metaksas kabinesinin iktidar 
mevkiinde kalacağı muhakkak 
sayılmaktadır. 

Esassız haberler 
Atina, 16 (Hususi) - Türkiye 

elçisi Ruşen Eşrefle bakanlık 
umum direktörü arasında yapılan 
mülakat hakkında buradan ya
bancı gazetelere verilen haberle
rin esassız olduğunu, dış bakan
lığı tarafından neşredilen bir 
tebliğte beyan edilmektedir. 

Paris, 16 (A.A.) - Ekonomik ve . . 
finansal haberler ajansının Londra - Ankara, 16 (A.A.) - İkramıyeb 

Meçhul on harp gemisi 
Atina, 16 (Hususi) - Milliyeti 

meçhul on harp gemisinin gece 
projektörlerile Pakson ile Parga 
arasındaki sevahil.i tarassut etmiş 
olduklan bildirilmektedir. 

'd b'ld' d'V' .. L d · 1933 Ergani İstikraz tahvillerinin bu-an ı ır ıgıne gore on ra pıyasa • .. l k . . v • 

d ·· d ) f · I' 500 b" İ ·ı· gun yapı an Cfldesınde ftf8gtdaki nu-

Yunanistan hesabına ısmarla
nacak dört torpido muhribi için 
müzakereler yapılmaktadır. lilD a yuz e a tı aız ı ın ngı ız l k 

mara ar azanmıştır: 
liralık bir Habet istikrazı çıkarılacak • 1 • • 
tır. 30.ooo lira, 42.464, 15.ooo lira Tayyare er ıçm radyo 
............................................................. 96.068, 3000 lira 92.441, 3000 lira Berlin, 16 (A.A.) - Okyanus se-
r- 1139,583, 3000 lira 194,184 numara - ferleri yapan tayyareler için Kielde 

B lara çıkmıttır. yeni bir vapur denize indirilmittir. 
ayilerİmİze Ve 

29 6 738 44 300 Oıtmark adını ~ıyan bu vapurun 
155.614, 63.ı ' · ' ' ' boyu 74 metre olup 2 bin tonluktur. 

Okuyucularımıza 69.480, 96.750 numaralar da 909 ar G · · k lcı d . 
. ikram. k lard emmın ar a ımın a tayyarelerı 
lıra ıye azamnıt ır. kaldırmaya mahsus bir vinç bulun -Bugünlerde bazı gazetelerin 

mümessili ünvanmı taşıyan bazJ a
damlar türeyerek memleketin şu
rasında, burasmda «şu gazete şöy
ledir, bu gazete böyledirn diye fü
zuli hezeyanlar savurmakta olduk
ları haber alınmıştır. Mevhum sala
hiyetlerlc boylarından aşkın rol oy
namıya kalkışan bu sahtekarlarla 
karşılaştıklarında muhatabı ola
cakları taşkınlıklardan en yakın 

zabıta memurunu haberdar et
mekle beraber keyfiyetten bize de 
malumat vermelerini bayilerimiz
den, okuyucu]arımızdan bilhassa 
rica ederiz. 

·------------------------------

Bundan batka 281 tahvile 120 t~r maktadır. Ostmark saatte 15 mil sür _ 
lira ikramiye iıabet eylem it ve 5000 atle yol almaktadır. 
tahviJ de amorti edilmi9tir. 

Bulgaristanda siyasi partiler 
faaliyete geçiyor lar 

Sofya, 16 (Hususi) - Sabık ıiyaıi 
partiler liderleri bugünlerde tekrar 
faaliyette bulunmağa batlamıtlardır. 
Söylendiğine göre parti liderleri hü -
kumete kartı bir birlik vücude getire
ceklerdir. Bu maksatla Eski Zağra ka
sabasmda umumi bir kongre yapıla
caktır. 

Bulgar gençlik teşkilatı dağıtıldı 
Sofya, 16, (Hususi) - Bulgar 

geçlik teşkilatı, Dahiliye Nazırı 
Sapofun bir emrilefesbedilmiştir. 

Ehramlarda yeni bir mezar 
daha keşfedildi 

Kahire, 16 ( A. A.) - Profe
sör Selim Hasan, dün ehramlar 
civarında başka bir mezar daha 
keşfetmiştir. Bu mezar üç hafta 
zarfında keşfedilen mezarların 
üçüncüsüdür. 

Beş çocuk 
Anası bir kadın 
İdam edildi 
Suçlu, bir hastayı hasta

nede zehirlemişti 

Londra, 16 ( A. A. ) - Beş 
çocuk anası 34 yaşında W adding
ham ismindeki hasta bakıcı kadın, 
bakmakta olduğu malul bir kadını 
zehirleyerek öldürmek suçundan 
bu sabah idam edilmiştir. 

Malul kadın, hasta bakıcı 
lehinde bir vasiyetname yazmıştı. 
lngilterede son defa idam edilen 
kadın, kocasını zehi !emekten 
suçlu Madam Major oiup 1934 
kanunuevvelinde idam edilmişti. 

Japonyanın yeni 
donanması 

Gazetelerin deniz inşaab 
hakkında neşriyatta bu
lunmaları yasak edildi 

Londra, 16 ( A. A. ) - Deyli 
Telgrafın yazdığına göre, Japonya, 
yeni Londra deniz mukavelesinin 
inşaat programlannın teatisine 
dair olan hükümlerini kabul etmek 
fikrinde değildir. Japon hükumeti, 
yapacağı inşaat hususunda kat'i 
bir mahremiyet muhafazasına 
karar vermiştir. Parlamento yalnız 
gemilerin tipi ve tonilatolan 
hakkında haberdar edilecektir. 
Gazetelerin deniz inşaab hakkın
da neşriyatta bulunmaları da 
yasak edilecektir. 

Kış olimpiyatları 
meselesi 

Dün spor kongresinde 
münakaşalar oldu 

Ankara, 16 ( A. A. ) - Spor 
kongresi bugün de müzakeratına 
devam etmiştir. Sabahleyin saat 
9 da General Hikmetin başkanlığı 
altında açılan ilk toplantıda ev
vela dağcılık, atıcılık, binicilik 
ve kayak sporları federasyonunun 
raporu okunmuş ve kış olimpi
yatlarına iştirakimiz meselesi 
epey münakaşalara sebebiyet 
verdikten sonra güreş federas
yonu raporlarına geçilmiştir. 

Saat 4,45 te bütün kongre 
namına Gazi hey keline gidilerek 
merasimle çelenk konulmuştur. 

Saat 6 ya doğru açılan celsede 
mıntaka raporları hakkındaki 
komisyon raporunun tetkikine 
devam edilmiş ve aynen kabul 
edildikten sonra dilek encümeni
nin raporuna geçilmiştir. 

Bunlar arasında mekteplilerin 
spor kulüplerine devamı, spor 
yapma yaşının 18 den aşağı indi
rilmesi, kısa mesafelerde sporcu
lara tenzilatlı tarif enin tatbiki, 
saha meselesinin halli için bir 
çare bulunması gibi hususata dair 
kıymetli mütalealar vardır. 

Avrupahlar Yemene giremez 
Kudüs, 16 (A. A.) - Yemen 

hükumeti, Avrupalıların Yemen 
topraklarına girmesini menet
miştir. 

Vendel beraet etti 
Trenton, 16 (A. A.) - Lind· 

bergin çocuğunu bizzat çaldığını 
önce ikrar edip sonrada inkar 
eden V endel, jüri heyeti tarafın
dan beraet ettirilmiştir. 

Çemberlayn Praga gidiyor 
Prag, 16 ( A. A. ) - Sir 

Austen Çemberlayn, pazartesi 
günü Viyanadan buraya gelecek 
ve kaldığı mliddetçe, Benesin 
misafiri olacaktır. 

= 

E 
Boğazlar hakkındaki 
notamızın akisleri 

L ozan muahedesinin boğazlar hak• 

kında ihtiva ettiği kayıtların kaldırıl· 

ması hakkında alakadar devletlere yaptı· 
ğımız müracaatın gördüğü kabul şekli, 

memnuniyetimizi mucip olmak icap eder. 
Çünkü, bu müracaatın, başta lngiltere ol· 
mak üzere bu muahedeyi imzalayan mem
leketlerde hasıl ettiği intiba, tezimize ta

mamen müsaittir. 
Filvaki, icabında boğazlarda askert 

tedbirler alabilmek, lüzum göreceğimiz nok 

talarını tahkim etmek hakkımızın tanınma
sını istememiz, yeni bir vaziyetin icapları· 
na uymak zaruretinden doğuyor. 

Vaktiyle tam bir sükunet halinde bu· 
lunan Akdenizde, bugün vaziyet berakis 
...... nuştur. l\luahedeyi imzalayanlardan Ja .. 
ponya Cemiyeti Akvamdan ayrılmıştır. 1-
tnlyanm bu cemiyetle olan münasebeti de 
gergindir. Japonya gibi onun da Cenevre• 
den ayrılması bir ihtimal olarak düşünülebİ· 
lir. Knldı ki, yine bu muahedenin mumzile· 
rinden olan İngiltere ile İtalya arasında, Ha 
beşistan meselesi münasebetiyle, esaslı bir 
prensip ihtilafı vardır. Bu ihtilafın, çok 
had bir devreye girebileceğini gösteren e
mareler belirmektedir. Demek ki, boğaz• 

lnrın emniyeti, artık. bu muahedeyi imza· 
layan devletlerin leıninatından fi'len mah
rum bulunuyor, demektir. Halbuki boğaz
lar, memleketimizin birer kapısı mesabe· 
sindedirler. Bu kapıların heran bir tecavÜ• 
ze mnruz bulunabileceği düşüncesi, bizi. 
memleketimizde, hiç bir zaman rahat ettir· 
mez. Bu sebepledir ki, boğazlarda, haki
miyetimizin tam ve mutlak surette tanınma• 
ıı lazımdır. 

Muhtelif memleketlerde, bu isteğimiz 
münasebetiyle yapılan neşriyat göııteriyoı 
ki esas itibariyle hakkımızı herkes teslim 
etmektedir. Bundan ötesi, formülerdir. Bu 
formüle istinaden icap eden ıeyin icra edi· 
leceğini kuvvetle umuyoruz. 

Seliın Rqıp 

Erkanzharbiyeler 
Arasında 
Konuşmalar bitti 

Londra, 16 ( A.A) - İngil
tere Fransa ve Belçika erkanı 
harbiyeleri arasındaki müzakere
ler bu akşam bitmiştir. 

Kara, deniz ve hava delegeleri 
daha bir iki gün Londrada ka
lacaldardır. 

Evening Standard gazetesinin 
diplomat muhabirinin bildirdiğine 
göre kara, deniz ve hava dele
gelerinin teklifleri bir araya ge
tirilerek umumi bir plan yapıla· 
cak ve bu plan üç hükumete 
arzedilecektir. . 
Hitlerin yıl dönümü 
Bugün Berlinde bir Kolordu 

geçid resmi yapacak 
Berlin, 16 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor : 
Yarın Hitlerin yddönümü münas~ 

betiyle, büyük askeri merasim yapı • 
lacaktır. Geçit res~me tekmil üçüncü 
kolordu ve bahriye müfrezeleri i'tirak 
edeceklerdir. 

Berlinin başlıca büyük caddesi olan 
Charlottenburg caddesi saat 11,30 
dan 18 e kadar halka kapalı buluna • 
caktır. Bu caddenin boyunca tribün • 
ler yapılmıtlır. Bu merasim harpten -
beri yapılan meraıimin en büyüğü o
lacaktır. 

Trakyada muhasip kursları 
Edirne, 16 - T rakyada kurulan 

ziraat kredi kooperatiflerine muha&ip 
yetiştirmek üzere bugün Edirnede ve
Tekirdağmda iki kurs açılmıtbr. 

Kurslara T rakyanın her tarafından 
seksen kadar genç iştirak etmektedir. 

Kraliçe Mari gemisinin sür'at 
tecrübeleri 

Londra, 16 (A.A.) - Altı romor
kör yardımiyle Kraliçe Mari Trans • 
atlantiği dün akşam Southampton li -
manından çıkmıt ve resmi tecrübeler 
için lskoçya sahilleri açıklarına doğru 
hareket etmittir. 
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Heybelide cami 
Evkaf 17 bin liraya yeni 

bir cami yaptıracak 

Heybeliadada Evkaf idaresi tarafından 
yaptırılacak olan camiin hazırlıklarına de
vam edilmektedir. Camiin projeleri yapıl
mıştır. Münakasa 24 nisanda yapılacaktır. 

Bir çok müteahhitler Evkaf idaresine 
prtname ve projeyi tetkik etmek üzere 
müracaat etmektedirler. Camie keşif be· 
deli olarak 1 7 bin lira konulmuştur. 

Japonya için men'şe 
şahadetnam esi 

Türkofis başkanlığı alakadarlara 
bir tamim yaparak, Japonyaya ihraç 
edilecek malların sevkinden sonra 
menş 'e şahadetnamesi verilemiyece -
ğini ve bunun ancak sevkiyattan ev -
vel alınabileceğini bildirmiştir. 

Sıhhat müsteşarı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet müs 

teşarı Hüsameddin, bugün {lehrimize 
gelmektedir. Hüsameddin hastanele -
ri gezecek, sıhhat işlerini gözden ge r 

çirecektir. Bu meyanda 23 nisanda 
Etibba Odasının yeni binasiyle tıp ta
lebeleri için yapılan kütüphanenin 
resmi küşadında bulunacaktır • 

Komisyoncular birliği kongresi 
Komisyoncular Birliği, dün saat 

18 de, senelik kongresini yapmıştır. 
Evvela heyeti idare raporu okun -

mu~, bunu müteakip yeni heyeti ida
re intihabına geçilmiştir. 

Gösterilen l O namzet içinde eski 
heyet idareye mensup bir tek kişi 
vardı. 

lf Hakkımız Yok Mu? 

Bekçi tefklUiıtına IUzum rokturı 
Bir okuyucumuz anlatıyor: 
Bu hafta üstüste iki defa bir ((bekçi 

meselesi» ile karşılaştım. Evimi de -
ğiştirmiştim, yeni evimde, yeni ayı dol
durmadan mahalle bekçisi elinde bir 
makbuz ile geldi: 

- Sizin için elli kuruş takdir edil· 
di, veriniz, dedi. 

- Neden yüz veya yirmi beş kuruş 
takdir edilmedi, 50 kuruş takdir edil
di. 
- Bilmiyorum, öyle münasip görüldü 
veriniz! 

Verdim. Tuhaf bir tesadüfle ayni ay 
İçinde ticarethanemi de cadde üzerin· 
den bir han içine taşımıştım. Burada 
da yeni ay dolmadan bekçi elinde bir 
makbuzla geldi. 

- Sizin için 100 kuruş takdir edildi, 
veriniz! 

Bu defa İsyan ettim: 
- Ticarethanem bir hanın içinde -

dir, bu hanın kapısı akşam yedide ka· 
panır, fazla olarak bir kapıcısı vardır ki, 
bütün oda kiracılarından muntazam 
aylık alır. Bizim için bir bekçidir, o 
halde ikinci bir bekçiye para vermek 
neden} 

Bekçi benim mantığımı anlamadı, 
bir hayli söylendi, söylenerek çekilip 
gitti. Beni de bir hayli ıinirlendirdi. » 

* Okuyucumuzun parmağını üzerine 

SON POST~ 

Beyoğlu Halkevi 
Her hafta muntazaman 

köy gezileri yapıyor 

Beyoğlu Halkevi Köycülük Kolu 
çalışmalarım arttırmıştır. Çizilen se • 
nelik p1oğramların tatbikine başlan -
mıştır. Azasının yüzde doksanı mu -
allimlerden mürekkep olan Köycülük 
Kolu her hafta bir köye giderek köy
lünün sıhhi, içtimai ve zirai işleriyle 
yakından alakadar olmaktadır. Bu zi
yaretler köylüleri sevindirmekte ve 
dileklerini kol azalarına söylemekte -
dirler. Geçen hafta Kemerburgaz na ~ 
hiye merkezi ile Petnohar köyü ziya
ret edilmiş, Köylülerle yakında te -
masta bulunulmufiôtur. 

Bir bahkhane memuru bahktan 
zehirlendr 

Balıkhane müzayede memurların
dan Basri, Selah, Galip, Kadri, Hik -

Nisan ~ 

NAZARI DİKKATE 
.Bazı_ mahalli eazeteler merkezi Viyanada bulunan Föniks de Viyen sigorta 

şır~.etı h~nda bir takım havadisler vermektedirler. Mezkur Şirketin unvanile 
«Lö Fenika Espanyol» dan ibaret olan ıirketimizin unvanı arasında kısmen :rnev• 
cud isim müşabehetinden dolayı, bir güna iltibasa mahal vermemek üzere rnet• 
kezi Parisde 59 Rue de l' Arcade da bulunan şirketimizin mezkür Föniks clö Vi ' 
yen şirketile bir glına alakası bulunmadığın ıaygıdeğer müşterilerimize bildirmek· 
le şerefleniriz. 

LÖ FENİKS ESPANYOL 
Hayat sigorta şirketi Türkiye Müdüriyeti. 

İstanbul Cermanya Han Telefon 20885 

, ...................... iiliiiılilmiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... 
Bugün matinelerden başlıyarak İ P E K. SiNEMASI 

2 büyük ve NEFİS ŞAHESER birden 

1-ADALAR ŞARKISI 
fstanbulda ilk defa olarak FRANSIZCA SÖZLÜ ve orijinal şarkılar, 

tamamen YENİ KOPYA, baş rollerde: 

LUPE VELEZ - LAURENS TİBET 

2 - BİR AŞK BÖYLE BİTTİ 
Baş rollerde : 

WILLY FORST-PAULA VESSELY 

İnhisarlar Başmüdürlü-Neticede, büyük bir ekseriyetle ri -
yasete Kamil seçilmiştir. 

Şehirlerde su işleri 

koydu2u dert gerçekten mühimdir. Bek
çi ya belediyeye tabidir, aylığını ora _ 
dan almalıdır, yahut ta polisin muavi
nidir, hizmeti varsa karşılığını orası ö
demelidir, aksi mantık.an kabul edile • 
mez, çünkü bir nevi vergi veya resim 
yerine geçer, öyle bir vergi veya resim 
ki ne Millet Meclisinden geçmiştir, ne 
de belediyeden 1 Bundan başka tnun • 
tazam ve kuvvetli bir polisi olan şehir
de bekçinin vücudu da fazla, hatta 
orta asırlardan yalnız Türk.iyede kal· 
mış bir yadigardır ve kaldınlmalıdır. 

met dün öğle yemeğinde bir torik ba- d 
lığı alarak kızartmışlar, oturup bera - ğün en: 

Bugün saat l 7 de Hukuk Fakültesi ik
bsad ve içtimaiyat enstitüsü Komün bilgi
ler serbest konferansına devam edilecek· 
tir. Bugünkü konferans tehirlerde su işle

ri mevzuu etrafında profesör Egbi Hukuk 
Fakültesi birinci aınıf dershanesinde ve
recektir. 

berce yemişlerdir. Biraz sonra Hikmet • H · b' • d 937 • M ih · k•" 
t 

.. 
1 

... : . .. . k d" 1936 ıeneaı azıranının ırın en ıenesı ayısının n ayetme 
esemmum a aımı gostermış ve en ı- • • 1 k .. · Hakkımız Yok Mu? · h t k ld l o·v dar Kuımpata ve Sırkecı tuz anbarlarına ge ece dokme veya çuvallı tahJJll• 

sı as aneye a ırı mıstır. ıger me- ) ah'l · cak kib' ah · • 
ı d h

. b' ha ' lık k nen (2500 ton tuzun ı ı e yanata mavna ve mera ı b rıyeden çı 

Hintli 
Profesör 
Mahkemede 

mur ar a ıç ır ra tsız yo tur. k l • tıkta bari d .. ·ı k mah 11 aki .... arı ıp veznı yap n ıonra an ar a goıterı ece a ere n 1 ve ı~ 
tif veya. boşaltılmuı ve ayni ıuretle anbarlardan çıkacak tuzların dahi ( dö1'• 
me iae çuvallanarak) mavna ve aair merakibi bahriyeye tahmil ücreti nalı• 
liyeıi 6/Nisan/936 gününden itibaren (20) gün müddetle ve tartnameıiJl• 
de yazılı ~ mucibince açık ekıiltmeye konulmuttur. Eksiltme 21 l 
4/936 gününe müsadif Pazartesi saat on üçte Kabata.tta inhisarlar Baf ~ 
müdüriyetinde müte,ekkil Komisyon müvaceheıinde yapılacaktır. Eksiltll'le' 
ye girmek iıteyenler o güne kadar tatil günlerinden başka her gün çalıtıtl• 
saatlerinde tartnameyi görebilirler • Eksiltmeye girebilmek için muhalf'" 
men nakliyesinin yüzde yedi buçuğu niıbetinde teminat akçesinin önce ' 
den BaJ;müdürlük Kuasma yatırmaları gerektir. (1803) 

Profesör Bakster geliyor 
Sultanahmette Kabasakalda geçen se

ne yaptığı hafriyatlar neticesinde Bizans 
sarayına ait çok kıymetli bir mozayik mey· 
dana çıkaran Londra üniversitesi Arkeo
loji profesörü Bakster bu ayın 21 inde ls
tanbulda bulunacağı ve tekrar hafriyat ya
pacağını İstanbul Müzeleri Umum Müdür
lüğüne bildirmiştir. 

Zabıtaya beyanname ver
mediği için muhakeme 
olundu, fakat beraet etti 

Bir adam metresini vurdu 
Beyoğlunda Ayaspaşada Bosfor a

partıman~nda oturan 08Illanm hiz -
metçisi Sabahat apartımanda Cemil 
adlı biri tarafından bıçakla iki yerin -
den yaralanmıştır. 

Sabahat genç ve sevimli bir kadın
dır. Altı senedenberi de tütüncü Ce-

H. t -!'lı· I · d Hi d mil isminde biriyle sevi!'lmektedir. 
ın anm erın en ve n istanın T 

Roskut jiniversitesi profesörlerinden Cemil bir kaç kere timarhaneye gi-
Abdülaziz şehrimize gelmişti. Profe r rip çıkmış, zırdeli bir adamdır. 

Ecza depoları sör ecnebi tebasından olduğu için 15 Evvelki gün apartımana gitm~ Sa-
Eczanelerin kazançlarına perakende gün zarfında zabıtaya beyannam bahatten bazı eşyalarını İstemiştir. 

müstahzar ilaç satmak suretiyle mani ol- vermeg"'e me b ik b b e Sabahat de Cemilin istediği eşyaları . . . . . c ur en u eyanname-

~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-'-~--~ 

1 Emllk ve Eytam Bankası lilnları 1 -----------
Satılık Bina 

dukları ıçın bırıncı sınıf caddelerden kal- y' d"~ · d hk l vermiqtir. • 
1 

• . • ı verme ıgın en ma emeye veri _ T • • • 

dınlarak han ıç enne nakılJen kararlaştı- · . d". S 1 hm ') . . Bu sırada Cemıle hır cmnet buhra- Esas No. sı 
l ,_ h . 1 . k"ll . k 1 1 mış, un u tana et - ıncı sulh ce-rı ara.ıı; an ıç erıne na ı erı arar aştın an hk . d h k . nı elmiq Sabahati memesinin altın r -----

Mevkii ve nev'i Dep~ 
Lira 

5,ooO ecza depolarına verilen mühlet dün za ma emesın e mu a emesı yapıl- g T' 
"h b ı rnııı fakat mahkeme •uçlunu b dan ve arkasından bıçakla yaralamıs-nı ayet u muştur. T• .. n era • .. . . ' 

B
"t" d ı ı · · d .,. · etine karar vermı'qtı'r tır. Dun Cemılm sorgusu yapılmıs: u un ecza epo arı yer erını egıı1tır· y • •• • • r. • 

mişlerdir. Yalnız bir ecza deposu İstanbul- - Canım oyle ıstedı, vurClum, de-
lun en işlek bir caddesinde bulunduğu i· Patrikhane miştir. Cemilin deli olduğu anlaşıldı -
çin depoluk yapmaktan vazgeçmiş, kendi ğından kendisi müşahede altına alın -
müstahzarlarını satan bir ıtrıyat deposu B ••k B J mak üzere Tıbbıadliye sevkedilmiş • 
ısmını almıştır. u reş ve e grada iki . 

kişilik bir heyet gönderiyor ~·----------, 
Polonya ile ticari 
münasebetlerimiz 

Ticari münasebetimiz gayet zayıf 
olan Polonyayla Klering anlaşması 

yapılmıştır. 

Rum patrikhanesi Sen Sinot aza -
sından Sardeon ve Laodikiyas metro -
politleri bugün Romanyaya gidecek
lerdir. İki metropolit bir hafta Bük -
reşte kaldıktan sonra Belgrada gidip 

Buhusustaki tafsilat yakında ala 
kadarlara bildirilecektir. 

Hasta bakıcıllk muallimliği 

- bir hafta da orada kalacaklar, Bükreş 
ve Belgrat patrikleriyle kiliseye ait 
bazı meselele"r için müzakerelerde bu -
lunacaklardır. Kızılay kurumunun Ankarada açacağı 

hasta bakıcı hemşireler mektebine mual
lim yetiştirmek için Avrupa veya Amerİ· 
kaya iki kız muaJlim gönderilecektir. 

Gönderilecek olan bu iki muallimin 
muallim mektebi mezunu olması ve F ran· 
aızca, Almanca, İngilizce lisanlarından bi
rine az çok vakıf bulunmaları şarttır. 

Mektep tatili 
23 nisan çocuk bayramı münasebetile 

mektepler dört gün tatil yapacaklardır. 

Mektepler, 22 nisan salı günü öğleden 
sonra tatil olacak, 2 7 nisan pazartesi 
c.. "nü sabahına kadar devam edecektar. 

Tramvay içinda 70 lira aşıran 
yankesici 

Sabıkalı yankesicilerden Mehmet 
oğlu Salahattin evvelki gece Şişhane -
yoku;şunda tramvay içinde Aksarayda 
Kemer sokağında oturan Osman oğlu 
İsmailin cbeinden 70 lirasını çalmış -

tır. 

Paranın çalındığını yolculardan Nu
ri görmüş ,Osmana haber vermi~, 
yankesici tramvayın içinde yakalan -
mış, polise verilmiştir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
İstanbul cihetindekiler : 
Aksarayda: (Ethem Pertev). Alem • 
darda: (Eşref Neşet). Bakırköyünde 
( İstepan). Beyazıtta: ( Belkis) . Eminö· 
nünde: (Beşir Kemal, Cevat). Fener· 
de: (Vitali). Karagümriikte: (Suat). 
Küçükpazarda: (Hasan Hulfüıi), Sa • 
matyada: {Erofilos). Şehremininde: 
(Nazım). Şehzadebaşında: (Asaf). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (İsmet). Hasköyde: (Halk) . 
Kasım paşada: (Merkez). Sarıyerde: 
(Nuri). Şişlide: (Halk). Taksimde: 
(Taksim, Beyoğlu). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy Modada: (Sıhhat). 
Pazaryolunda: (Rifat). Üsküdarda İm· 
rahorda: (imrahor). 

452 Beyoğlunda Kamer Hatun mahallesinde Topçular 
sokağında eski 18 yeni 20 No. lı ev. 
( Arsası 463 metre murabbaıdır. ) . e 

Tafsilatı yukarda yazılı yer peşin para ile ve kapalı zarf usul!l 
satılmak üzere arthnnağa konulmuştur. ihalesi 4 Mayıs 1936 taıibııt' 
tesadüf eden Pazartesi günü saat'' onda Şubemizde yapılaca~t~ 
İsteklilerin şubemize müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinde bır ~' 
şartname alarak şartnamede yazılı hük~mler daire~inde teklif IPB) 
tuplarını o gün saat ona kadar Şubemıze vermelen. (~ 

Şirketi Hayriyeden: 
• ·• ... ·· ""'1 d t 4 t Ş-: k t" H • bi,,,. Martın 30 uncu pazartesı gunu og e en sonra ıaa e ır e ı ayrıye . ti 

darlarmm nizamnamenin a,ağıda gösterilen tadili için fevkalade olarak ~~,,J' 
maı takarrür ederek keyfiyet usulü dairesinde ilan edilmiştir. Gün"' d• ı 
Ticaret kanununun 386 ncı maddesinin tayin ettiği ekseriyet basıl olı1111 

•• J 
ğından müzakere edilemedi. Binaenaleyh yukarıda yazılı madde hülo1'\l I 
tevfikan Mayısın 4 ncü Pazarteai günü Şirketin F ermenecilerde kaİl1 ~ • 
kezi idaresinde saat on altıda tekrar fevkalade olarak içtima akde<lil~' et' 
tir. lçtimaa ticaret kanununun bu baptaki hükümleri mucibince bir hıs• 
malik olan hissedarların dahi ittirake selahiyetleri vardır. 

Ruznamel mUzakerat ı J 
• eJ1'1' 

ı _ Şirketin bahri inı;aat ve tamirata mahsus fabrikasının te,vikı 1 et~ 
kanunundan istifadesini tazammun etmek üzere tirket mukavelen

3
t11 

bir fıkra ilavesi, 'fiti 
(ilavesi teklif olunan fıkranın tekli: - Şirketin bahri intaat ve t~' 

mahsus fabrikaaı teşviki ıanayi kanunu ahkamından istifade eder·) 



17 Nilm iDii POIT~ 

MEMLEKET HABERLER/ IÇifte 13 doğumlu kadınla 
bir mülikat . 

Mezar Soyucular 
Dört Kişi Bir Oldular, Barhnlı Fınncı Mehmedin 
Mezarını Açtılar, Ağzından 20 Tane Altın Diş Söktüler 

Bergamada 
Atatürk.günü 
Bergama (Özel) - Atatürk gunu 

burada büyük gösterilerle kutlulnn -
mıştır. Bu münasebetle yapılan mera· 

Bartın (Özel) - Burada garip ve narak 10rguya çekilmitlerdir. Tahkikat ıime asker kıt'aları, ilk okul talebleri 
korkunç bir hırsızlık vak'Ul me~a ~nuında, h~ı~,. aö~tükleri altın İftirak etmişler, nutuklar, şiirler okun
çıkarılmıştır. Hırsızlığın mallıycti roe- dıflerden yedi taneamı bır kuyumcu • muş ve bir geçid resmi yapılmıştır. Ay· 
zar soygunculuğudur. Ve dört c~·~: ya •ttıkları, aeri kalanlarının da ken- ni gün Cumhuriyet Abidesinin temel 
kar hırsız, bir ölünün 20 altın difUlı dilerinde bulunduğu anlatılmJ,ftır. atma töreni de yapalmı~tır. Halkevi 

s~.kü~ satmışla~dır. Hını~: K~- Öjrenildiiine göre, hırıızlan bu temsil fubesi de Tohum piyesini ve 
kopru mahallcaınden Dcmırcı Yorük korkunç 10yaunculuja karar verdiren Aynaroz Kadısını temsil etmiştir. 
Ahmrt, Orta mahalleden ~emirci Ne- sebep. ölünün damadının, kahvede 
cati, 1 :emerköprü mahallcsınden ~: kaynataıının ağzında 20 kadar altın 
veci Arifin damadı Ahmet ve Dcmırcı d' · ) ·· ··1d"W•• d hah · 

• v 1 Cemil- ıtıy e aomu ugun en aetmesı-
ler ahallesındcn Şaban og u dir. Hınızlar bu iti korkunçluiuna 
dir. \çılan mezar da, bundan epeyce w • ' • 

Bir köy muhtarının 
işlediği cinayet 

(BQf toralı 1 inci •aylamızda) 1 Ve yenni değiştirip aynanın karsısına 
Bunu yapt~tan sonra da bittabi, müs- oturarak ilave etti: 

tantiklikte bu «tahrif» cürmünün hesabını - Uğursuz bu « 13ıı rakamları ... Ben 
vcrıne~e çağnlmıı, j o\ıfuı küğıdımı düzelttirmek için ~larca 

işte böylece, batıl itikadının eczasını uğraııtım. 
çeken madam Fotini Trakyalıdır. Ve ıim· Fakat ne o düzeldi, ne de benim işle-
di, Şi hanede, Bedrettin mahallesinde, A· rım. 

libaba ıokağında 36 numaralı evdo otur· Ha,,ta oldum. İpiz kaldım. Bir daha 
maktadır. ni tlnl ııdım. yine nikahhmamadım. Kua 

Bu adresi ele ı~irdikten ıoma kendııi· g~irdım. Hep bu nüfus Uğıdımdaki kor 
ni bulmak bittabi pek 11\iç obnadı. olası < 1 3 ı rakamları yüzünden ... 

Fakat konuemaya baıladıktan ıonra: lı uzayınca, başıma daha çok belalar 
onun adreaini hubnaktan dai.a baılun bir cleccğini anladım, ve: 
zoılukla kar1ılattam: Çünkü Madam Fotı· ....... Ne oluna olsunl diyerek, nüfua ki· 
ni Türkçey~ bizim un ı•nç fluler» kadar iıdımı elimle düzelttim: 1313 Ü, 1323 
bile bilmi)'or. ,rapHm. 

Meramına buan acalp itaretlerle af\· Bu kabahatten dolayı hiikumetten yi· 
latıyor. Sö1lodikleriaden buıhmmn ma· y~eğim c:e:ıa, nüfus kitğıdımdaki <ı 1311 a· 
ni1tnı da ben briM ile ~anyorumı dc;tleri yüıünden gelecek sunturlu belllar• 

F otini bir kaç •ne evv.I nUfuı kliulı· dan da beter olacak değildi ya~ 
na kaybetmi .. O. bu kaybı hal'li nrun - Ceza verdi mi hilkftmet> 

lzmir, (Huıuıi) _ Tirenin Su· umurlamamı,. Fa~at sünün birinde keneli- - Hayır. Ceçen hafta resmen düzetti-
ba•ı ı_ .. " d '- h Ab.d' sine hayarh hi' lu ..... et .. aknulL Ve niklhı· ler nüfus kağıdımı. 

1 ··ı f K Mehmedin me- raamen, çok k&rlı bulmut olacaklar kı 
evv o en ırıncı oca ··ı·· .. d·-L . . "L-• mezan açıp o unun ıfK'rını eo~ıye 
zarı tr. 

ı-: discye, ölünün kansı Zeynep karar vennitler ve kararlarını da tat- y ILOyun en 1tÖy mu tarı ı ın, a• ~ • ....,... 
ralarında çıkan kavgada, öldürmclc nın kıyılabilmNi lgia ele ııUfue Uiıdı lbun -- 13 rakamlanndan k~rtulmanın laay· 
kastiyle kayınbiradc:ri Mehmede at"'ı;ı olmuf. rını 11ördih1 11'\Ü bari) 

""T Fotini, UZ\11\ zamım \liraıtıktan aonra Mad•m Fotiniı 

tara ndan yapılan ~ikayet üzerine, za- bik et.miflerdir. 

b h l yakala Tahkikata devam olunuyor. 
ıta ' el konmuş ve ıraız ar • 

etmiş, çıkan kUl'funlar vak'a yerinde da, bir nülu• Ufıdı edinmiı. - Hayır ... dedi. faket c.Jih; u~nuz· 

E ... r ı·nek ogrtJ unda Elazizde Lise bulunan karakol kumandanı Mehme-. Nişanlısı bu yeni nüfuı Uğıdını Jllrllr lult bdar çabuk ıelmoı iasana ... Heaa iki 
de isabet ederek dört yerinden yara .. görmez Madam Fotiniyi nikihlayacaiına tane « 13ıı rakamıru üç 1ene taıımanın u· 

Can Veren hırsız Açılıyor ıamışt•r. yÜ~Ü•tÜ bırakıp tritmif. ğurauıluğu öyle üç c!ört ııilnde geçer mi> 
- Ab Moier, f otiniaaitz. bu ulifwı kai1dın• Siı &elin de beni biı lcaç ay •onra ı&rUn. 

Elaziz (Özel) - Vilayette devamh idin cinayeti müteakip kaçmış- da lmk Y•tında 11örünüyorl'l\U1- Aynlırken, bana en az on üç aene ev-
Kaçmak için dereye atladı, 

fakat boğuldu 

&rtm (Özel) - Bir kaç gün e~
vc1, iki kişi tarafından kovalanan bır 
köylünün, eski Kanara civarında de
reye atıldığı, biraz çabaladıktan sonra 
boğulduğu görülmüş, hemen zabıtaca 
sandalla ve kancalarla derenin dibinde 
yapılan tarama ıonunda ceset çıkanl
mıştır. 

Yapılan tahkikattan anla,ıldığına gÖ· 
re; boğulan, Kutlubcy Demirciler kö
yünden Hasan oğlu Nuridir. Nuri, ça· 
fınmış bir ineği kendi malı gibi gös
tererek köy muhtarını kandırmtf, il
mühaberini ona mühürlettikten eonra, 

bir inkişaf vardır. Nüfus ta gün geç- sa da İzmir jandarma kumandanı ta- Halbuki <>: velki bir de re.mini veren Madam Fotini: 
tikçe kalabalıklaşmaktadır. Şehirde al- rafından köy civarında ıaklandığı bir - Ben, diyor, yirmi dokuzuma, d-.h. - Matot•o "'1arl'.lıdur l>ı.a on üç qka· 
tı ilk, bir orta mektep vardır. Bu mek- ormanda yakalanmıttır. üç hafta evvel butun. fakat nüfue Uiı· mıl diyor. 

teplerde okuyan talebenin sayı11 iki Yaralı memleket hastanesine kal- dıma 1323 yerine 1313 :yazmıılar. Vı illve ediyor: 
bini ·~kındır .• Kazalarla beraber her dmlmıftır. Suçlu, h&dieenin bir kau Bu iki uğursuz « 1.3» ru1Unuun yanya- - Yeni nUfv• kiiıdun• aldıktJn IOQl'a 

1 h 1 _ ,_ '- na geli§i, beni evveli iÜl aibi niıanhmdan lr•mvaya binmiıtim. Bilet .. i ta r -=-~ sene ise ta ıi ini yapml!lıt üzere nazır- neticesi olduiunu iddia etmektedir. ..... .,.._ 
lanmıf ( • 5 yu··z talebe bulunmakta, etti. ,nünden Şiııhançye bdır bilet ıonaada. 

O sırada likırdıya, madamın ölen ko- H"Un.ıki eski ~rl\lZ püfuı Ujıdım i;t-
fakat Elhizde liıe olmadığı için bun- DördUncu Umumi Müfettişin casından kalan küçült kızı karı~tı. ve: tümde olaaydı, bin•r binmez yakama 1a· 
lar tahıillerine devam edememektedir- Tetkikleri - Hangi •29ıı eledi ... Ben bildim bileli pııırdı. Sonra geçen ıefer, İıtanb"la ıeç• 
ler. Bunun için de burada bir liae açıl- annem bir türlü otuauna ba•mıyor. tiğim zaman yirmi bet kuruı diltfJnnilt-
ma"1 lkaratıa,tuıılmıştır. Yeni yapıl~ Elaziz (Özel) - Dördüncü Genel Vay efendim, MD misin bunu ıöyleyen) tlim. Halbuki aegen ırUn. ltiı mafuada. 
makta olan okul binuı liıeye tahsiı Milfetti~ aeneral Aptullah Alp Doaan Mad•m fotini'nia r•rinden farl•m_.ı .. ,Yirmi b .. kuftlf diye •ilmlit bh lira YOl'Clt. 
edilecektir. müfettişlik mıntakuı dahilinde umu - ırevoze luı:ını kolundan kul'Ullua. ve lce· ler elime. 

Bergamada Fakir Talebeye 
Yırd11n 

mi bir teftif eeyahatine çıkmıttır. Mü- di )'avruıu ıibi kapa dıpn atma11 bir oldu. Bunlar ıöze küçük ıöıünür amrn-, 
fcttişe mÜfavirleri de refakat etmek • Sonrtl yerine otuıatllk bana: h!'yra alimcttirl 
todir. - Bakmayın eil ona. dedi. o, çoçuk· GüldUııı: 

tur. Şeyei, Da81I deder ha.P, kafa11 ennq - S.. buıua biı • Ja.a-i ~ Un dl· 
ineii fehirde bir kaaaba utmıftır. Fa- Berpma (Özel) - Orta okuldaki 
icat hayvanın hınızlık olduğu meyc:la- Kızılay gençlik demeti mektepteki fa
lla çıkınca, kasap muhtan bulmuf ve kir talebelere mendil, dit macunu, diş 
her ikisi, aldatıldıklarını anlıyaralc., fırçası, defter ve kalem dağıtmıştır. 

Adapazarında Elektrik işi 

Adapazarı (Özel) Belediye 
Mecliıi elektrik iti etrafında yeni k•
rarlar vermiştir. Evvelce halk her ay 
13 kilovat elektrik yakmak mecburi
yetinde bulunuyordu. Yeni kararla 

hu i~lere... fe nrcıtı diikkincıya ~fi ŞeUrn TeY{ls 

Halkiyatçllık hakkmda konferans Bejoğlunda bir tramvay kazası 
Milli Türk talebe birliji.ııin tertip ottiii K 1 .. 

ilmi konferanslann ikinciai dijn Eminönü urtu uşta Akarca 80Dgında 27 t>arayı geri almak için hırsızı aramıya 
başlamışlar ve nihayet bulmutlardır. 
Fakat, işin çakıldığını anlı yan Nuri, 
kasapla muhtarın önlerinden kaçmıf, 
onlar takip etmifler ve dere kıyısında 
lam sıkıştıracaklan sırada, hırıız ken· 
i!isini suya atmıf ve boğulmuştur. 

EIAzizde Soyadı Alanlar HalkeYi .. ıonunda konservatuvar direk· numarada oturan Yusuf oilu Raeim 
törü Yusuf Ziya tarafından vwlmiıtir. dün Beyoğlu caddeıinde kartıdan br-

Ceset sudan çıkanldıktan ıonra ü-

~tti1z0(Ökzel) - ~~~dka bdıir ıoŞy.adı iıtihlik mecburiyeti 7 kilovata indiril-
kljıdı UfUf& tatum8 ta r. lnt• • t• o••kL'" w •b• bo 

8 
. . . mıış ır. u ILaD ve ma.ıaza gı a a • 

diye kadar burada ancak bın kıtı eo~- neler de ayda aıgari beş kilovat iatih-
adı almıftır. Daha aoyadı alacak 15 bın IAk k'--d il 'd J-Lt :ı. f' a yapaea uu ır. crı e e ca. r~ ıatı 

vatan~ vardır. da indirilecektir. 

Yusuf Ziya konferansmda halk havala- ~uya geçerken Yatman Memduhun ida
n ve halk oyunl~l\l ve halkiyatın tarih- resindeki 695 numaralı tramvay ara • 
çesini anlatmıı ve Avrupa halkiyata ile bnaının önüne dÜfmÜf, bacajından a· 
Türk halkiyatı &AfQlda bir mukayese yap· ğır ıurette yaralanmıttır. Ruim hu • 
ll\ııtır. taneye kaldınlmıf, vatman hakkında 

zeri aranmııısa da hayvanın param çık- 1 " Mahalle kabad 1 "'~ 
T Erzincan Sıhhat Müdür UgU ayt ıg. 

mamışt_•r_. -----.-.-- Adlıpuarı (Özel) - Hükumet Smdırgl Kooperatifi Dün taat 13 d• Kumkapıda bir bv-

Adapazarında lpekçıhk Kursu doktoru Cudi Erzincan Sıhhat Mü· Sındırgı (Özel) - 112 ortaklı Sın- aa olmuf ve bir kitinin aiJr surette 
Adapazarı (Özel) - Burada ipek- dürlüiüne, Karasu hükumet doktoru dırgı zirat kooperatifi bir umumi içti- yaralanmaıiyle netiçelenmiftir , 

çiliğin inkişafı için bir ipekçilik k~r.•~ Ytimnü de Adapazarı Hükumet dok- ma :r.ap~ış, Kırkai~çlı .. Kemal, Cre - Nişanca Çc9me 10kaiında oturan 
açılmıştır. Kursa ilkmekte~ t~~sıl~nı torluğuna, sıtma Mücadele doktoru ~n~lı Suleyma~, Saıt oglu Selahad - ıeyyar koltukçu Hüseyin ilo gene ıey
bitircnler alınmaktadır. Şımdılik 30 Fazıl Urfa sıhhat direktörlüğüne, Ka- dın ıdare heyetıne Mehmet Cemal ve yar koltukçu lb?.hiınin arau bir ala • 
talebesi vardır. Bunlar 6 ay sonra İm· rasudan Mazhar da Adapazarı müca - Er:ı:ıin ~olduru ~ürıdtipliğc, Ali Reşat cak meselesinden dolayı ~çıkmıf, dün 
tihana tabi olacaklardır. Muvaffak dele doktorluğuna tayin edilm~lerdir. 9ok Sıdan!a ~mın Kayal ve Dedea - Hüııeyin Kumkapıda Nifancada Naz-
olanlara diplomo v~ri!ecektir.. • !aç~ı ~bbas og~u H~ıanı da ~akemli - minin kahvesinde otururken İbrahim 

Akyazıda Pırınç Elumı Bergamaya Seyyah Akım g~ mt'.~~~ ctmıtl~rdır. Çelebıler, Kü - kendisinden alacağını iıtemif, Hilıe -

(Özel) Ak ah·- çuk Buku, Kocasınan, Yolcu Pınarı ve yin de parası olmadığını söylemiş ve 
~ddapabzarıyıl . . ~~ım!~ -~--~ l' ~galmma (BcÖzel) - Havai~ diızk' e· Yusuf Cami .köyleri de kooperatif mın- bunun üzerine lbrahim Hüseyini dı~ 

ycam e u pınnç CIU ,,_... ır auzc ez raıamaya acyyan a ını t k d h'I' ) t S d • • . . . kyazı1ılar fenni prtlar . .. a ası a ı ıne 8 ınmıf ır. ın ırgı ko- şarı kavgaya davet etmıftır. Hüaeyin 
ed~ıfbr. ~- .. ___ ..ı edilmelİlıi batJamıftır. Uu yuz aeyyahtan bafka operatifi zürra. çok faydala bir mües· erkeklik gururunu yenemiyerek dı .. 
dahılınde eıume mulNMKle lzmir muallim mektebi ve kız eeecdir k b 1 
t A tmektedirlcr · şarı çı mıf ve u esnada brahim de 
emcnnı e · kolleji talebeJeri ile Boca orta mektep Yirmi gündür Sındırgı ve havali _ üzerine hücum ederek Hüee ini 98 ... 

8UT1JN UlKE.Yl 
HERC.UN 

.. " 
DOLASAMAZSINIZ 
FAKA.Ti 

talebeleri de gelmifler Akrepolu, mü· ıinde tütün ekilmeğe batlanmıftır. Ha· memesi üzerinden bıçakla y:;alamı ~ 
zeyi •e sair görülecek yerleri aezmit- valarm kurak aitmcai ve fidanların ye· tır. Hüscyinin yarası ağır olduğunda~ 
lerdir. ~ yıl Bergamaya çok eeyyah tİfmeai amele bu~ranma 1ebep olmpk- ~rrahpap heıt.nesine nakledilnıif, 
geleceii umulmaktadu. tadır. lbrahim yak.alanmı9tır. 

- Tuhaf dejil ~ Huan \ 
Be,? Sinema artia~ 
Mae V •l'ia 6krinc:e.. _. · • 

1 

P•z•r Ol• H•••n 8. Diyor Ki: 

••• Çirkin erkek.. 

l 
. . . Güzel erkekten 

makbulmiifl 
daha H ..... Bey - "Halka ve

nr tdmu, kendi rutar ıalkı
IDI,,. 4i)oe İfte b- derler, 
do.tuml 

takibata ba,Lmılmıftır. 

Hidiselerı 
R,,.. ... nc1 · 

1a 
131 .3 doiumlu Foti kadın mahkem .. 

de, çifte 13 lü doğum tarihinin keDdi
ıtine uhnuzluk ıelitel~ Mi1lamia. 
Mahkeme, 1313 ün 1 3l3 yapılmuına 
karar vermlı. 

Buna, 1 J ün uiunualuğq deiilı 
13 ün uğuru, demek daha doğru olur. 

* Çok cömerlmi§ler, bir iki yaı deiil 
on yaş birden ba~. 

* Bu vak'ayı du~ IJIJ 
bütün kadınla"" •••1119 
edecekleri pek, henı ..... 

cağız: 

- Ya ınız) 
- 391 
- T evellüdünüz) 
- 13231 
- Böyle ıey ol 
- Niye olma11n. 

karara Yar. 



8 Sayfa 

Hapishanede milyoner 
olan müebbet kürek 
mahkômu mühendis 

tÖNÜL İSLERİ 
Hayatta 
Yapyalnız 
Bir Gencim 
22 yatanda bir ırenç, ne annesi, ne ha

.... , ne akrabası, ne de doıtu •e ar • 
bdafl var. Ufak bir memurdur> Ka • 
aandlia ile ancak yaııyabiliyor. Hayatta 
tek batma yaııyan bu ırenç tabii ıünden 
süne melankolik oluyor, basta oluyor. 
Afk nedir bilmiyor. Kalbi henüz hiç bir 
bdm için çarpmam•f· Fakat yqı icabı 
artık yalnızlıktan bıkmıftı, kendiaine bir 
hayat arkadafı anyor, evlenmek istiyor. 
Fakat nasd evlensin? Evi yok, paraıı 

yok, kimıeai yok. Sonra da kızlarm ya
taYJfmı beğenmiyor. o sün ıönnemİf 
bir kız arıyor. 

Bana soruyor: 

- Ben namuılu bir kız bulabilir mİ· 
7im? 

- Bu parua halimle e•lenellilir • 
Jim? 

- E•leninciye kadar ne yapayım? 
Bu melinkolik pnç için iyi tedavi 

yolu evlenmektir. iman kendi kazan • 
C1na, kendi seviyesine, kendi yafaYlfl• 
na ıröre her vakit bir bayat arkadaıı bu
labi.llr. Her evlenen zensin olduktan eon
ra evlenmezya ! Bence üç ıualin de ce
vabı bu üç cümlede toplanır • 

* 
Karamanda A. O. H.: 

Kızla konufmaia ne ihtiyaç var. Ev
lenmek için en kestirme yol kızı resmen 
aileıinden istemektir. Niye bu kestir • 
me yolu bırakıp dolambaçlı yollara gi-
riyorsunuz. 

* Anlı:arada Z. A.: 
Arkadaıınızla bu kadar ııkı fıkı ıö • 

rüımek ıizin için tehlikelidir. Hele o -
nun evinize böyle teklifıizce Iİrİf çıkıtı 
evinizi yıkabilir. Evinizi baıka bir yere 
naldetmeie ve arkadqmazdan uzak • 
latmai• çabfuu. 

TEYZE 

IQN PQST~ 

Parisli 
Gangsterler 
Beş garson birleşerek 
güpe gündüz bir bankayı 

soydular, fakat üç ay 
sonra yakalandılar 

Nisan 17 

lngiltere tatil günlerini nasıl geçiriyor? 

Tatillerden istifade 
• 

etmiyen yegine lngiliz 
Bir tepeden Fransız filosunun hareketlerini 

gözetlemiye memur f 

İngilterenin yeni kraliçesi kim olacak? 

.Edvardın 

resimlerinden biri 

kaç sene evvel Afrikanın vahşi or 
manlannda yaptığı muvaffakıyetli a 
larla şöhret kazanmıştır. Sarışındır· 
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İtalyanlar Adisababayı 21 
nisanda alabilecekler mi? 

Askeri hareketler münhasıran askeri lüzumlara, 
askeri manbk ve muhakemeye istinat ederek 
yapıhrlarsa muvaffakiyet vadederler, aksi halde 

akıöet hüsran ve serap olabilir 
( Son Plstanm askeri muharriri yazıyor ) 

Desaie • nin ltalyanlar tarafından iflal ı Yolların iki tarafındaki dailardan il er• 
edildiği maretal Badaslio"nun dün gece liyecek kıtaat buralarda emniyet teaia 
gelen 186 18yıh resmi teblijiyle de ilan o· etmeden iae yol üzerindeki abamı ileri 
lunmuttur. lememek zarureti karpımdadırlar; aksi 

Buna mukabil Habe .. ıria bu keyfiyeti halde baskınlara maruz kalırlar. Binaena
kat'i surette tekzip ettiklerine dair 16 ni- leyh yoldan ilerleyenler dai ve tepeler
sanda Adiaababadan çekilmif olan bir td· den hareket edecek kısımlara tabi bulu
graf ta gelmiftir. Ok~Z bu iki nacaklardır. 
aykın haber kaquımda ppracaklar ve bel· Bu ise hareketin aiır cereyan ebneai 
ki de Habetlerin doiru eöylemedikleri zan- .neticesini doğurur. Bu neticeye gare de 
nına dü,ecelderdir. VuiJeti izah edelim: en önden motörlerle hareket eden (ma· 

Dünkü JUllDIZda Jtalyanlann bu son kin eli akıncı) lar uzun müddet yalnız bat· 
hareketlerinin lr.endileri için çok tehlikeli larına kalmıt olacaklardır. Her ne kadar 
olabileceiini eöylemiftik. Alhakika gece onları ileriye ıevketmiı olan kamyonların 
:rarıaından aonra gelen bir telgraf Habe§ tekrar geriye dönerek baıtka kıtaatı da nak· 
bnparatorunun, Aıtian&i ıölünün cenubu ,le çalışmaları tabii ise de bunların boı o• 
....... (~ ..- thıii}) cadinfe- J...ıt cleaDfleri ~ ~ '6u.; 
rit bir lta'7an koluna bıp muvaffaluyet kınlarına maruz kalmalan; yollamı billıu
kazandıiı ·ve İtalyanlara 2400 telefat ver• • dönemeçlerinde yapılacak tahribat ae
c:lirdiii» haberini getircll Bu haber bizim bebiyle. hiç geriye döneqıemeleri ihtimal
dünkü yazımızda ileri aürdüiümüz ve ltal· leri de mevcuttur. 
:ranlar için ne kadar tehlikeli olabileceğini Şüphesiz İtalyanların bu cephede yal
lllve erlediiimiz mütalea11 teyid etmekte- ,nız 100 kamyonları bulunduğunu zannet· 
clir. ( Celen haberler Dealieye &iren kuv• ,mek doiru deii)H de beklemedikleri böy· 
Vetlerin kamyonlarla aakledildiiiııi de il&- .Je bir akının vukuunu görmÜf olan Habet
ve ediyorlar ki biz bu ibtimali de dünkü .lerin -makineli akıncılar iae büyük kwm 
Yazımızda ileri aünnilftük.) Bu lta]yan ko- arasında kalan yollarda tahribat icran au
lunun 2400 maktul verdiii doğru ise 6-7 retiyle-- yeni ltalyan kuvvetlerinin de ön-
1.in mecruhu olacaiım da tahmin etmek dekileri takip ebnelerine mani olmaia ça• 
iktiza eder. Bu iti bapnm Habet kıtaatı• hpcaklarını tahmin edebiliriz. 
lllb timdi batb bir mtmı.rid kol arayacak· Yüzlerce kilometrelik yolun her nokta
lan filpheeizdir. Bir taraftan makinelerinin mnda İM kuvvet bulundurmak. binaeMleyh 
'bütiin aür' atleri,yle yoUardan ilerleyen ltal· bu gibi te,ebbüalere mani olmak mümkün 
~anlar Deaie0:re &irerlerkm diier taraftan deiildir. 
--dağlara çekilmek eureli71e İtalyan kuv· , ftalyanlann bu akında motörlü kıt"ala
vetlerinin yan 'H gerilerinde kalan- Ha· nnı tayyarelerden paratütlerle atılan er· 
'betler de lmp.ratorua :Japbjl bukınlan zakla beeledikleri dünkü haberler arumda 
tekrar etmekte devam eclerlene 21 / okuyuculamruzın nazan dikkatlerini cel· 
niaanda Adilababqa psnek isteyen betmiı olu gerektir. Bugün Habetin meı-
ita)yanlann 'bu eefer priye nasd. bur yajmurlan henüz batlamıı dejildir. 
döneceklerini clüfiinıJMk mecburiye- Bunlar bir defa baılar ve İtalya{llar da o 
tine düpneW ihtimali J'Ok clejildir. zamana kadar (büyük kılllll) kuvvetlerile 

Bu nokta,11 ipret ettik• IODr& timdi hedeflerine varmazlar, muvasale yollarını 
Habeıl-'n .o..ie0nin dliftüiilnti kat't emnifet altına alamayacak olurlar ve mo
nrette tekzip elmeleri• aİD eebebine ge• torlü lut'alannı da seri çekemezlene it 
lelim: Onlar cliTorlar ld .ne.ie düflllÜf fU neticeye varır: 
olamaz; ~G imparator b&len. ordusuy- 1 - Tayyareler uçup ileriye erzak ve 
la beraber, Atiansi söll eivanndadıu. cepJıane yetiftir$nezler (Amba Aradaın 

(Niteldm Hab,. imparatorunun kazan• muharebesinde bile • ve yajnıurdan do
dıiı m~ te bwaa teyit etmİftİr.) layı uçamamıılardı). 

Şu 'VUİ7ela mzaraa ltal,anlann ıon 2 - Karadan ıöndermeie te,ebbüa et-
)'aptaldan ve kenclileıi İ!;İD tehlikeli olan decekleri erzak vesaire Habetlerin eline 
akının vukuuna Mabet ..Mhiyettar phsi- seçebilir veya yolda imha edilmek mecbu· 
Jetlerinin de latimal Ymmeclikleri anlqıh
)or. Deaaie":r• ifren b"alar 100 kamyon 
ile nakledildiklerine göre bunlann takvi
)eli bir alay kuvvetinde olmaları muhte
ıneldir ki bu tqebbiiaiiD m~yeti ancak 
(akın) tabiriyle ifade ohmabilir. Bu kadar 
zayıf bir kuvvetle bu ife girifİ]menin do
iuracaiı tehlikeler iae atiklrdır. Her ne· 
kadar bu kuvvetlerin .-iJerinden İtalyan 
(büyük bmı) kıt0alanma da ilerledikle
ri ıüpheaiue de yaya :Jlriiyenlerin motör 
aür'atiyle ilerlİJ'emiyecekleri tabiidir. Bun
dan ba,ka ltalyanlar ileri hareketin cere
yan ettiği yolun iki tarafındaki. hiç olmaz-

riyetine maruz kalır. 
3 - Münferid bir tekilde ilerlemif o

lan (makineli akıncı) lar Habeılerin eli
ne düpnekle F atizm uiruna fedayı can 
etmek pldanndaa birisini tercihe mecbur 
kalabilirler. 

(Fatiat) lflrin (Roma) ya airdilderi 
günün aenei devriyesi olan 21 / niaan Adi
aababaya varmak fikrine kapılan marepl 
Badoglio'nun bu hareketi aırf aiyasi aebep
lerden ilham almıı görünüyor. Halbuki 
askeri hareketler münhasıran askeri lü
zumlara, askeri mantık ve muhakemeye 
iatinad ederek yapılırlarsa muvaffakiyet 

• mücavir, dağlan da aramak ve emni- d d l va e er er. Aksi halde akibet, (husran) 
yete almak mecburiyetindedirler. ve emeller (serab) olabilir. Bu hükmün bi-

(Motörlü lutaatın urbh otomobiller, · · _ı~ b 
1 

. • . . . zım mai ir mülahazamız eseri değil, (as-
a ev makınelen hımayeainde geçıp gitme- k • t rih' ) d' Öyl b' h" .. · •--• b . . en a ın ır. e ır ukum kı onun 
mn unun akııne delıl olamaz. Nitekim .. )" d 1812 M k · h ıumu un en - oı ova aeferınde--

paratoru? 10n kazandıiı muvaf fakiyet , (Napol,oa) bile L-..... 1-----~ • a 

SON POST~ 

Ksr4,KJJJeıi, 
Moda alemine 

emprime hakim 
Tabiatın bahan açık hava, çiçekler ve 

renklerle baılarken, kadınlann baharı olan 
moda da sözlere neı' e veren emprimeler 
ile ba,lıyor. 

Bu mevsim moda alemine hemen he
men emprime hakim. Emprimeler en büyük 
terzilerin kollekıiyonunda geniı bir yer 
almaktadır. 

. ŞekilJer o kadar deii§ik. o kadar hoı 
k~... Kumaılar üzerinde hendeaJ çizgiler. 
ç1Çekler, aebzeler, }'emiıler. kuılar, küçük 
tavpnlar. müzik aletleri, notalar anahta"'" 
lar, mektuplar, ve serpilmi, alfabeler. 

Günün her ••atinde· her cins elbise i· . . 
çın emprime kulJarulıyor. 

Size onlan ayıracağım. Bugün gece tu• 
valetlerine baılıyorum Em · - ll'"' · . prıme guze ıgın 
!ece eavaplannda diğer eavaplarda oldu
gundan çok gösteriyor. 

Bu deaenlerin çiçekleri, tabii çiçek bü
yüklüğünden ZO defa büyüktür. Renkler, 

Mavi ipek musllnden btıytık çiçekli 
gece tuvaleti 

eberiyetle aiyah üzerine kızıl aüller, •n 
papatyalar, al&imiıema renkleri, kanpk 
canb renkler. Fakat. bu kantJkhkta bir l

!a:rh 7 

iım ı b·a his ı er 
içimizde yaşayan gizli 
kuvvet: Tahteşşuur 

• • • 
Bir çok asabi hastahklar, sinir buhranlan tahtenu-1 
urun tesiri ile husule geliyor. itim adamlan bu 
anlayamadığımız gayri maddi varhkla bugün her 

zamankinden fazla meş ul olmaktadırlar. 
.imanların pnlük meflrUliyetleri için• lar kimyevi ilaçlarla tedavi olunmala çabır 

de dÜfÜDmeie vakit bulamadıklan bir ta• phyordu. 
kını meseleler vardır. lıte biz farkında ol• , Paikanaliz tetkikleri göıtermi§tir ki 
madan harekatımızı idare eden, aizli bir sinir buhranlannm bir çoğu tahtenuuruq 
el sibi bizi •ia aola sevkeden kuvvet te tesiriyle husul bulmaktadır. Bunlar datu. 
bunlardan biridir. Bir zamanlar üzerinde ziyade bir takım ruhi karışıklıklardır ki te.ı 
biç durulmam11 olan bu (aizli ..,.tan) bu- davisi ancak doğrudan doğruya ruha hitaR 
aün ilim adamlannm zihinlerini brmahyor. eylemekle kabil olur. 
Onlan devamlı bir mrette bu muammayı 
çözmek için çahpap eevkediyor. 

Filhakika hepimiz akendi karakteri• 
mizden• ıcanımmn ietedilderiııclen» bah
aeder, duran& Fakat hiç bir zaman bu 
mefbamlann neler ifade tttiibü. bizim 
mukadderatmuza hAlcim olan bu hakiki 
dwvvetıt in nereden aelcliiini dilfünme-
)'İz. 

Bu türlü sinir ve ruh tewevvütlerine ~ 
•l olmak üzere çok 7akın bir arkadap~ 
kanaına &tık olan bir adam taaavvur eder-

ler. Bu adam hına ile dostluiu araaında peoa 
rİ§8n olmaktadır. Sevdiğine malik olmaM 
iatiyor fakat arada arkadaı var •• bir an &.. 
bnna .. fikir seli,.or: 

- Arkadapm 618e •• yahut onu öld~ 
te,irl birden ıörülmeyen bir zehirle onu aeoı 

Zaman olur, iatemediiimiz bir hareke· hirleee. Bu adam müva.zenesi ;,erinde. hilli
ti yaplDlf olmanın aıkınbaı ile bunahr. ve yatma kat'iyen hikim birime ffbiııden vaa 
yine bir an gelir ki hiç arzu etmediiimiz geçmek için ne&ine cebredeoek ve bunun 

::u~~u IÖ.:.~e;:ı:;!:.!.:!1' b:ir ..;:af~e~= ~= =:uimm IÖyleyerek tatbik.in· 

lar, belki bereün. böylece tekerrür edip . . 
durur. Fakat biz ona bir çare bulma11 ak· Fakat bır de fiknnden vazaeçemediit 
hmızdan seçimıeyiz. Y a!ıut geçinek de o h::~elim. Bu takdirde cinayeti itloıe 
çareyi bulmaya ekseriya muvaffak olama• Y tir. 
:JIZ• Üçüncü ihtimal de: Bu adam o mütbit 

Acaba hakikaten zaman zaman inean· dütüncenin bir an bile tuurunda yapmau• 
lann bapm derde 10kan, arzu edilmeyen na tahammül edemiyecek ve derhal ona 
vaziyetler ibdu eden bir gizli dıikim» in düıünmemek için unutmaya çabpc:a.k yani 
eliri miyiz) Yoba bütün bunlar •dece bu fikri tahteHUurunda hapeedecektir. 
basit bir «tesadüf» eaeri midir). Bu auretle o artık fikrinden vaz 899" 

~i zannedecektir. 
Hayır burada tesadüften babaetmeie 

IUzum yoktur. Bize blkim olan. farkında Halbuki İt hakikatte kat'iyyen böyle 

olmadıiıl'l)ız halde. çall§&n iıleyen bir k.uv· ~eiildir. 
vet, ruhumuzu saran bir muamma mev· T ahteşşuura hapsedilen bu düşünce 
cuttur. Bunun adma alimler: •tahtenu· artık mütemadiyen onu iz'aç edecek, bat' 

• ..-.. ıY1ıiiit' ıanm itil -.ırıırr ı ~ l:tatka tekiUere llGıiinerek tuura çaka
,hir klteaini ifgal edea. biz onunla bit met- cAk. MtMU iWlbl 1m ralıataızhk tevlid e

-*"1 olmadıiımız halde aece siindüz. uy· decektir. Ve bu :vilzden o adam hasta o
bda vqa harekette iken daima çallfaD lacak. Eline bıçak alamaz. tabancayı gôr
bu P1rİ maddi varlık belki de bizim l'U· meğe bile tal "' nmül edemez bir hale gele. 
ht dediiimiz halleri yaratan, ve idare eden cektir. 

en büyük &mildir. İtte paikanali.t doktorlar bu haataJıiın 
, Bir inan daha dünyaya aelirken ebe- tedavisi ile meuu) olmaktadır. Gün&n ~ 
,nyııinden tevarüa ettiii bir aürü meziyet pnde ortaya çıkan gibi görünen hidile.
,ve kuaurlan da beraberinde ıetirir. ew-ıar lerin men'telerini tl çocukluk zamanlann" 
çocuk bGyüyüp, idrak ve temyiz bbUi· fla cereyan eden bazı v~'alarda bulacak· 
yetini elde edinceye kadar aizli bhr. Fa• lar ve huta11 bunu iz-1ıı ederek kurtulma· 
kat vaktl ki zihin ve climai tam manln ile aına çabpcaklarclu. 
ıİflemei• batlar itte o zaman tahtenuur . Psikanalizm artık l&yık olduiu eheııı .. 

. . ,mh :ratan lmiller günün birinde tesirini miyeti bulmaktadır. 
trenlf ÇiZ• göaterir ve bizi irademizin haricinde itler -----------

henk var. 
Pratik kİmMler için. kareli, 

M avı beyaz tartaaan genç klz 
gece tuvaleti 

sili deaenler daha iyidir. (Mavi, beyaz), 
(siyah. beyaz), (beyaz, kırmızı). renkler 
çok modadır. Hem bunlar çabuk geçmiyor
lar, 

Bilhassa genç kızlara kareli tekiller 
büyük çiçeklerden ziyade yakıpyor ve on• 
lara yaılanna, ruhlarına u.yan bir tevazu ..... -~ 

yapmaia eevkeder. 

T ahtenuurda pli yatan &miller yalnız 
,ebeveynimizden tevarüs ettiklerimizden i-

,,_ret deiildir. Bir çocuk doiduiu andan 

Romnga koral 
Heyeti geliyor 

,itibaren harici llem ile temua hatlar. Ha- 26 ve 28 lıİluı 
~at denilen kanpk yolda yürürken bir eü- faJD]arı R 
rü teYler aörür. biueder •.• Bunlann bir koral heyeti~ 
.Juamı batıruıda kalır, bir 1umu iee tahtet- zılay ;,. • F 

lilzillGr 1.---~='"- a· , __ ;... ·wm, ran .. ,fU1U8 veya -..----.-, iZ OD1an11 tız n 
, varlıiandan ıüphe bile etmeyiz... Unuttu· da iki 1l8troaun • 
.iumuz teYleri büsbütGn ıtihnhnizden attık &onaer 'Ye-
.zannederiz. recektir. Bu beye 

Bir çok kimselerin bquıa aelmittir: Romanyada ve 
Kartılattıiı bir tanıdıiuun elini mkuken: Avrupada müte • 
«Merhaban yerine, callahaıanarladıb der. addit turneler 
,Bunu bir dikkatsizliie bir dalsuıhia verip yapmlfbr. Ro .. 
seçmek iateriz. Halbuki it o kadar basit manyanm muh .. 
delildir. Bu eözü IÖyleten deruni bh &mil t Jif ) • de H 
,muhakkak mevcuttur. Bu vaziyette 

0 
&mil e •w· yer enn .Yet Seli N.l.ap 

,(merhaba) yerine (allabumarladık) diye- verdiji .kon.eri~, Romanya matbua.;. 
nin kartıeuıdaki adamdan hiç lıotlanma· bnda dalına takdirle kartılanmıttır. 
,maaıdır. Koral heyeti eee üzerıiıde kon~ 
, Bazan birisine .az verdiifniz halde ler vermektedir. Muıiki müııekkitleıt 
nndevuyu unutur, aftme)'iz. Jenr kartımı· bu heyetin tek .,. üzerinde konser veo 
ıda dayanamayıp yapmyı Yadettiiimia bir ren heyetlerin içinde en ziyade 
1ifi. derhal unuturuz. Bldha t.unlar bir teaa· vaffakıyet göstereni olduğunu yaz • 
,dUf •)'Jlmamalı. bizi aevkec:len derunt hia maktadırlar. 
,daima arqtınlmalıdır. Kafilenin şefi proı .. L • d 
, itte bu aibi ruhi hlletlerin tetkikini ilk esor ungu ur• 

,d~a ım ~ teklinde ortaya atan maruf Adnan vapuru bacalarla geldi 
llim Freud un ortaya attıiı Pqc:hanab-1e • .. .. . 
,bugün üniversitelerde yer almıfbr •e..ted· .. Bir müddet evvel T urkıstanlı m · s--
,ris olunmaktadır. lumanları Hacca götürmüş olan Ad .. 
. Freud. ~u .sene seksen yapna girecek- nan vapuru hac vazifelerini ifa etmit 

tir. Kendm bır Avusturyahdır ve Viyana olan bu hacılarla beraber dün g riye 
üniversitesinde profesördür. dönmüştür. 

Freud'un Paikanaliz üzerinde ketifleri Vapurun geriye dönmiyeceği hak. " 
çok ~leri ıftmiıtir. Bir çok uabi lıutalık· kında evvelce onaya bazı fa~ c-k· 
lan ainir buhranlanm kendi metoda ile tec:Ja DHfb. Bu ıuretle ~ 
Y1 et~ie muvaffak olmaktaa • ..,..... ...... 

'llecb."1'17eti tebariiz dd=clrırdiı) -·~ .. ._ 
~-=---___:~~-"-"~~.:G...i~~~~~~ailti~lliıllillıililfıll 



No.18 YAZAN: KADiRCAN Kafh 

Uluç Ali Paşa Gemilerini Tamir 
Ettikten Sonra Navarine Gelmişti 

~- __ ..__- ~-

Fakat §ÖValyeler yaman bir kor· j Maltanın §İmalindeki Jorjet lima • 
ku Ye telaş i9nde idiler. Çok iyi ta- nına kaçarak kurtulabilmitti. 
sarlanmış olan bu manevra tama - Uluç Ali Patanın gemilerinde de 
mile yapılamadı ve Malta gemısı zararlar ve yaralılar vardı Bunun 
boı·daaı karaya gelmek üzere durdu. ıÇin lstanbuldan geriye dönmü~ , 

Malta amiralı buradaı da taban • Maltalılardan aldığı dai ıibi gali -
sızlığını gösterdi ve askerlerile bir- leri de ardına tuarak Cezayire git
likte hemen denize atlıyarak yüze mitti. Yalnız kalitalardan birini yol
yü:ıe karaya çıktı. Onlar denize at- lıyarak bu zl\feri ve gelemeyi~inin 
ladıkları sırada iki Türk ıemiıi de sebebini lstanbula bildirmişti. Bu 
rampa ettiler. Hattl kaçanlardan yüzden Kıhrısın zorlanııı ıırasmda 
bir kaçını öldürdükleri gibi bir ka- Uluç Ali Pata ile Pertev Patanın 
çını da esir aldılar. Navarinde bulunchıklan sırada , 

Maltaya doğru kaçan diğer iki 1571 yılı haziranın ıoıtlarma doğru 
büyuk gemi ile Türk kalitaları ara - donanmaya katıldı. Malta amiralı -
&ında da yaman bir yarıf vardı. nın muhteşem ve büyük galiaini ta
Türk kalitalarından bir tanesi en mir etmİf, düzeltmit ve ufak tefek 
önde ve pek yaklaımıt bulunuyor- deii§iklikler de yaparak kendisi bin· 
du. Hatta bu kalitanın prova toplarile mitli. 

_ı 

Gençler Birliği ve Ankara 
gücüyle iki maç yapacak 

Galatasaray takımı bir ve üç mayısta 

iki müsabaka yapmak Üzere Ankaraya da

vet edilmiştir. 

Birinci oyun Gençlerbirliği takımıyla, 
ikinci ve son maç ta Ankaragücüyle oyna-
nncaktır. 

Galatasaray takımı bu seyahate on bet 

futbolcu ile çıkacaktır. 

Galatasaraylıların T oplantuı 
On beş gün evvel tadil edilen nizam• 

nameyi tetkik için içtimaa çağrılan Galata• 
saray klübü kongresi yeni idare hey" etini 
seçmek Üzere yarın klüp merkezinde bir 
toplantı daha yapacaktır. 

Tatil edilen nizamnameye göre on 1'eı 
gün evvel seçilen yüksek mürakaba hey
eti bu toplantıda eski idare hey'etinin ra• 
porunu dinleyecek ve yeni idare hey' etini 
ıeçecektir. 

Toplantıya üçte baılanacaktır. 

Galatasaraylıların Çayı 

Son Postanın Tefrikası: 

- Anneleriniz filan da tabii birbir
leriyle tanışıp görüşürler değil mi? 

Hasan süsün erek: 
' - Annelerimiz de . .. Galiba ... Biz 

çocukken... Bir kere bizi beraber ooy
ram yerine götürüp salıncaklara, ara
balara filan bindirirken ikile.ere birbir
leriyle görüşmüşlerdi. 

Mediha: 
- Zaten biz de birbirimizle o za

man bayram yerinden bir araba ile 
Kahtaneye giderken tanı,mış, arka
daş olmuştuk. 

Genç kadın, birden dikkat kesildi. 
Sınırları uzun yıllarla perde perde 
örtülü olan eski bir geçmi,ten kulak
larına garip bir fısıltı gelmi,ti. 

Medihaya döndü: 
- Siz o vakit hangi bayram yerin

den arabaya binip te Klhtaneye git
miştiniz bakayım? 

- Defterdardaki bayram yerinden 1 
Hasanın yüzünü ince ince süzerek: 
- O zamanlar kaç yatında idiniz~ 
Hasan: 
- Alt1ıŞC1r, yedişer Yatımızda var-

20 Yazan: Osman Cenıol 
dı mı bı;,1im ~ 

- Anneciğim sen de ne çabuk h" 
nadın ! Hani hatta bayramın üçaJ 
akşamı onları kaybettim, bugün gör' 
medim diye bir hayli de ağlamıftuıı~ 

- Ha ha ha! Şimdi hayal :ıııaY"' 
hatırlar gibi oluyorum! 

- işte bunlar, onlar ... işte bu~ 
likanlı sarıpapa oğlan... Bu eseıo' 
ce, uzunca kız da onun arabada ked' 
disine kardeş yaptığı kız ... 

[ Hasanla Medihanın tekrar ffll 
larını okşayarak] hay aevsinler f"'.. 
malar 1 Ne zaman da büyüdünüı, il' 
hale geldiniz ... Hani ben sizi yarJI 
na kurban olayım 1 Lakin aradall il' 
kadar yıllar geçtiği halde clarb~ 
ablanız sizi untmasın da ıiz onu ,; 
tan unutun ha I 

Mediha ile Hasan kızardılar, ~ 
veremediler. 

Bu sefer Yatlı kadın söze bafJada: 
- Siz timdi böyle nereye gi~ 

dunuz? 
- Hiç ... Biraz hava almak için"' 

!aşıyorduk. 
atılan bir kaç gülle Malta gemiıinin Korfuya ketif için giden gemiler 
pek yakınlarına dü§milıtü. Diğer döndü. Venedik amiralı Sebaıtiyen 
dört Türk kalita1t onun daha geri • Venyeronun Korfu limanında ol -
sindert geJiyorlardı. iki taneai ise en duğunu haber verdiler. 

Galataaaray spor klübü atlet ve deniz- dık galiba 1 - Ellerinizdeki kitaplar nedir, rıtt> 
tep kitabı mı} cileri tarafından yarınki cumartesi günü Genç kadının gözleri Hasanla Me~ 

Hasan Medihadan önce daha si 
göz davrandı: 

geride idiler. * Parkotelde bir çay verilecektir. dihanın yüzlerinde uzun yılların art-

İki Venedik gemisinin kuman - - 9 -
Küçülder Arasında Futbol Tumuvaıı larını aydınlatan yaman bir projektör 

- Mektep kitabi ... Tatilde uD~ 
mıyalım diye buralarda dersleriıııİ" 
göz gezdiriyorduk. 

r'anları kar§ıdan kar§•Y• ııörüterek Adreyatik Ateş içinde 
hücuma karar verdiler. Çünkü ken- Venedik amiralı Sebastiyen Ven· 
di aemileri çok büyük, Türklerin ge- yero yetmit yaşında, fakat dinç bir 
mileri ise çok ufaktı. Malta ıemileri ihtiyardı. Dövüımekten batka bir 
değil top ateıile, çarpmak ıuretile fey dütünmüyordu. Halbuki o za • 
de Tilrk gemilerini batırabilirlerdi. nıana kadar ne karada, ne de de .. 

F enerbahçe klübü tarafmdan tertip e
dilen küçükler arasındaki futbol turnuva-
ıının en mühim oyunlarından biri önümüz
deki pazar Kadıköyünde Fener stadında 

Galatuaray • F enerbahçe küçükleri ara
eında yapılacaktır. 

İkinci oyun da Altınod.u ile F eneryıl
maz küçükleri arasında oynanacaktır. 

Buketbol Turnuvası Galipleri 

gibi dolaştı: 
- Sizi o gün Kahtaneye gütüren 

arabada başka kimler vardı bakayım} 
- Bir sürü ço.cuklar vardı ... 
- Çocuklardan başka} 
Hasanla Mediha biribirine bakışa

rak: 
- Kimler verdı başka} 

- İkiniz bir mektebe mi gidiyortl 
nuz ttimdil 

- Hayır ... Onun mektebi ~ 
taşta, benimki Fatihte ... 

- Manya yelken!.. Manya!... nizde bir harbe gİrmİ§ değildi. Bu 
Makara sesleri güverteyi doldur- sert ve inatçı adam bütün hayalını 

Mediha: • · · · · • • • 
Beyoğlu Halkevi tarafından tertip etli- · • , 

len senelik basketbol Turnuvasının galiple· - Arabacı vardı! Ya•lı kadınla yirmi yedi, yirın~ 
rine verilecek hediyeler için 23 ni8anda Genç kadın gülümseyip başını ıal- kizlik kızı çocukları tepedeki kır ~ 
Halkevinde bir toplantı yapılacaktır. lıyarak: veeinin bol ağaçlı bahçeıine götü~ 

du. hukuk ilmi üzerinde incelemeler 

Şimdi yeni kumandalar veriliyor· yapmakla ve hakimlikle geçirmi§ 

Kupa ve madalyeler kazanan takımla· - Arabacı elbet te olacak!.. Hele ler. Bahçe pek tenha idi. Yalnı~-eJ 
ra merasimle verilecektir. hele biraz daha büsünün bakayım? ta tek tük çocuklu kadınlar ~ 

du: bulunuyordu. Eıasen o sırada Sen 

D.. D'kk Mark müddeiumumiai idi. Harp çı-- umen ıuyuna... ı at ... 
İki kocaman ıemi yelkenlerini kar çıkmaz kendi arzusu Üzerine Se-

bep birden indirmitler, ıonra koca· nato tarafından Kıbrıı umumi vali 
man iki ejder gibi geriye dönmüt • ve kumandanlığına tayin edilmişti; 
lerdi. Şimdi de yelkenler daha bü • lakin amiral Jiralamo Zanne onu 
yük bir hızla direklere çekilmif, kü- yeni vazifesine ıötürememiıti. 

Haydarpata • G•lataseray Liseleri Hasan: . yordu. Orada geniş bir kilimin Uı ~ 
Maçı Kaldı _ Aa ... Şey ... Çocukların darbu- de yumuşak bi~ m~ndere bağdat tJ 

24 ni1anda Galatasarayla, Haydarpa--18 lil!eleri arasında evvelce tespit edilen 

atletizm ve futbol maçları Haydarpaşa li-rekçiler taklıyan kırbaçların llrtla.. Venedik filosunun uzun :zaman 
rında açtığı kanlı derin yaraların a- Korfuda demirliyerek beklemesin • •esinin bir teklifi dolayısıyla geri kalmış-

cılarile küreklere aıılmıılardı. den de fayda değil :ıarar gelirdi. Ve· tır. 
Malta •emileri Türk kalitaıını nedik amiralı aıkerlerini uyuftur • 

mahmuzhyarak batıracaklar, ıonra mamak ve İf yapmıf olnıak 
da ayni silahı diğer Türk kalitala .. nıakaadile limandan çıktı • Kor .. 

funun cenubunda ldiçUk bir ada· 
rma kar!l kullanacaklardı. daki Türk kalelerinden Sopatoyu 

Fakat Türk kalitaıınm kaptanı bu topa tuttu Biraz ıonra da karaya as· 

Bu müsabakaların kamp zamanına te
sadüf eden temmuz ayı içinde yapılması· 
na da imkan görülmemiştir. -----·--..........._·---·-

TAKViM 

NiSAN 

kacı abla dedikleri büyük bir kızla bir muş, arkasını hır agaca dayamış. rA 
de zilli masa çalan bir oğlan vardı [ saçlı, kır poı bıyıklı, tıknazça baba :j 

C k ,d ..... H 1 tavırlı altmı,Iık bir aaam nargile ,"..# 
enç a ın egı ıp asanın a nın- k d H l ka""': 

d 
.. k yordu. Genç a ın asan a ar 

an opere : baba kd" ı· • 
S · · ı larını üvey sına ta ım et ı · Jııı 

- enı sarı papa sem ha l ·· e ,,. 
Y 1 k d 

- Ali Beyba , a sana uç tan 
ası a ın: 

' 1. k k sam misafiril 
- Kız ne oluyorsun, de ı ız, en- · (Arkan ottr J 

dine gel, sapıthn mı} ___ .......... .,. .. ~•m•-· • ,,., _ -· • -~ 
Genç kadın, anasının boynuna sa- -------------~ 

rılıp onu da yanaklarından öperek: 
- Ah anneciğim, benim canım ci

ğerim anneciğim, hay o kopuklara vu-
Cwn•~ 

manevrayı anlamııtı. Hiç beklen • ker dökerek kaleyi ele geçirdi. O • 
miyen bir çeviklikle dönmüt, ken .. rada hemen hemen hiç kalmıyarak 

1-----;------:-----_J ran bu ellerin dert görmesin anneci-

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından (*) 

disini geriye atmıştı. Şimdi hücum tekrar Korfuya döndü. Orada mÜt• 
sırası Türklere gelnıitti Beı kalita tefik filoların birleıeceii Meıina li· 
birden Malta gemilerinin üstüne bi • mRLnına gitmeğe karar verdi. Çün • 
rer atmaca çevikliğile saldırdılar. kü yanındaki 48 ıemi ile Türklerin 

Malta gemilerinden birisi hemen karııiİna çıkmayı bir delilik ıayı • 
eski rotasına döndü ve kaçmağa yordu. Girit sularında kalan Marko 
baıladı. Fakat diieri bir türlü yelke- Kirini ile Kanale kumandasındaki 
ni açamıyordu. Malta aemiıinin ıü· 60 Venedik ııemiıinin de Meıinaya 
~ertesi telit ve heyecan içinde idi. Şö- gelmesi için haber yolladı. 
va)yelerin kılıçları, gardcy.anların Bu ıırada Tilrk donanması en ön-
kırbaçları fayda ver~iyor, yelken - de Uluç Ali Patanın Cezayir filosu 
ciler itlerini yapamıyorlardı. Çünkü olduğu halde Navarinden çıkmıftı. 
biraz önce mahmuzlamak için ma -
nevra yaptıkları sırada iıkatalarla 
halatlar ve ipler birbirine dolanmıt, 

(Arkası var) 

Rumi sene 
17 Arabt sene 

1852 1355 - -Kasım Resmt sene Nisan 
162 1936 4 

CUMA 

:.AB~ ı Muhmırrem 
10 30 25 
6 19 

iMSAK 
S. D. 
8 42 
3 33 

Öğle İkindi 
S. D. S. O. 

E. 5 24 9 08 
z. 12 13 15 58 

Akşam Yatsı 

S. D. S. D. 
12 - ı 37 
18 49 20 25 

·turaya buraya takılmtftı. Bunları 
çözmek ve düzene sokmak için ça. Kömür Nakliyesi Mtlnakasası 
httıkça ortalık telaştan büsbütün •• 

karışıyordu. Bununla beraber bor • S U M E R B A N K 
da ve prova toplarile ate~ etmekten 

de geri kalmıyordu. Kütaliya Keramlk Fabrikasından: 
Deli imam ve Karabiber adında-

ki levent reiJleri en önde idiler. Bor- Tavşanlı kazasının Gürağaç k6yil civanndaki Linyit Madeni 
da toplarile birer defa ateş ettikten ocaklarından, 16 kilometre mesafedeki Tavpnlı istasyonuna Mayıs· 
sonrn Malta gemisinin iki tarafından Şubat 1936 zarfında naldolunacak takriben 12000 ton kömüriin 
aborda olduiar. Leventler ıemen gü- nakliye işi kapalı ıarf usulile mUnakasaya konulmuştur. 
vertcye fırladılar. Aı·navut Memi ve - 1 - Araba ve kamyon gibi nakliyata muktazi vesait müteahhit 
Koca Murat adındaki reisler de ram- tarafından temin olunacaktır. 
pa edince Malh gemisinin güver • 2 - Şartname ve mukavele esasatı hakkında fabrHcamıza mü-
tesinde 5.mansız bh· sava§ haılarnış- racaat edilmelidir. 
tı. Bu kavga ancak üç dört daki!cya 6 - Münakasaya girecek talipler % 7,5 nisbetinde banka te· 
sürırüş sekiz lÖvalye öldükten sonra minat :mektubunu ihaleden evvel fabrikamızaltevdi atmelidirler. 
d"ğe ·leri tesli n olmuılardı. 4 - ihale, 4. 5. 1936 Pazartesi gUnil saat on beşde fabrika· 

Di,3er düşmnn aemiıi bu arahk 1 •••••••••• mızda yapılacaktır. 

ğim, Ne olurdu, keşki o ipsiz oğlu ip- 1---------~-"':'""---
sizlere beş on sopa daha vuraydın 1 Portakalın yüksek 

- Ne oldu kız, birdenbire böyle! Tansiyonda faydası 
Galiba bu delikanlı ile hısım çıkmıya Elli beş yaşında mütekait bir ~ 
başladınt 

Genç kadın yıne Hasanla Mediha
ya sordu: 

- O gün Kahtane dönüşünde si
zin başlarınıza çiçekli külahları kim 
giydirm~ti bakayım? 

Hasanla Mediha: • 
- Darbukacı abla l 
- Siz şimdi o darbukacı ablayı 

görseniz tanır mı$ntz ~ 
Hasanla Mediha kadının üzüne ba

karak: 
- Aa .. Sen darbukacı abla değil 

misin} 
Genç kadın tekrar Hasana sanldı, 

onu alnından öpüp bağrına basti, Me
diha i~ arkada~ını da bir hayli o~dı. 
Annesine döndü: 

- Anneciğim, benim canım ciğe
rim, kabadayı anneciğim, bunlar kim 
biliyor musun) 

- Dedim ya, deli kiz.. Sen yavaş 
yav~ bunlarla hısım çıkıyorsun ga
liba! 

muayene ediyorum. 
Sekiz ay evvel bir Anadolu şehrind• 
lunduğu sırada felce uğramtş. >.; 1 

şöyle böyle bir tedaviden sonra 1'i 
rümeğe muktedir olabilmiı. 

1 - Fazla tütün kullanmt§hr. il' 
2 - Esasen asabi bir mizaca malik 
3 - Çok 'kahve tiryakisidir. 
4 - Çok etli ve yağlı yemeklere 

şı sabrı yoktur. İştı'hası fazladır. • 
5 - Gizli hastalıklar geçirmeınitti'' 
6 - inkibaz çekmektedir. 
Tansiyonu (12-24) tür. Kalp mua~ 
nesinde avurt biraz geniştir. Nabız t 
dir. 
Fazla yağlı ve yajda kavrulmuş 1e 
mek1eri ve etleri, tuz, 'biber. kah. 
çay, tütün kullanmasını menettim. G 

de dört tane Yafa portakalı - akta~ 
sabah - yemesini Ye buna bir ay de 

etmesini tavsiye ettim. . 

Dahilen ı.•erdiğim müdrir ve iyotlu :ııı,l 
tahz.arlardan ziyade yediği portalt 
lardan pek çok fayda gördü. 
İnkibaz tabii düzeldi. 

Tansiyonu { 10-1 7) ye düstü. 

Tansiyonu yüksek hasta karilerime -
- Bunlar benim çok eski bayram siye ederim. 

arkadaşlarım ... Hatıi belki hatırlarsın Portakal yiyiniz ••• 
anneciğim, bundan altı yedi yıl önce ~ 
bir Kurban Bayramında sana küçük (*) Bu notları kesip saklaytnıı •. 

but bir albüme yapıfbnp l.:ollek5 

sarı papa bir oğlanla mini mini esmer-
ce bir kızdan behsetmittim.... yapllllZ. Sıkmb zamanınızda bu il 

bir doktor ailti imdadınıza yetit - Haaah. ... Tamam, hatırımda kal-·ı'-..;-.--.-.;;;-..-----_. 
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Mmi Miicadelede 
Casus Te kilitı 

l7. 4. 936 Son Postanın Tefrika••• 42 

Mustafa Sagir, Bulgaristanda Çalışan 
Türkleri İngilizlere Haber Vermişti 

af S 
,. • bir müddet heyecan ge· ı ve fedakar arkadqları olduğu için bunlar 

Must a agır, . ·ı b. t•• 1 . ekl ••.. • . b" d bire aklına bır fCY ı vasıtası e ır mo or e e geçırec ennı u-
çırdıkten sonra, ır en •t t kt ı rc1· . mı e mc e e ı. 
gelmiJ gibi hareket etJ1llf: . . • 

. • ._ _ _.__ k areyi §İmdi buldwn.. Bu mcıguliyet arasında, (En~elli,.n ser· 
- Bızı ıtLunAI aca ç . . ) ühim. b' . l eril • B lg 

Be b
. t gili. t baası srfatile ıimdı se- vıs e m ar JUl'118. v mlf; u a· 

n, ır n z e · ·· · daki Türkl · d Ank d ld k .. t edeceğim. Hıç ıup· rıstan enn e, ara an a ı • 
f.arethaneye muracaa 1 b. al' .. . .:..ıd li .. _1 hesiz • • d b 1 buradan alacaklar ve arı ır t onat uzcnne ,.... et ve musoıa· 

. ki .. ~nı _1c_'
1 

8
d. Ben· orada ne ya· lalı bir harekete geçecekleri ihbar edil • 

sefire goturecea er ır. • . • . . 
firi• k dırırım Sızı de bu • mıfh. par, yapar; se an • 

Entellijan servis, bu ihbardan fevkalade 
radan çıkannm. 

telif etmif; Mustafa Sq-ir, istihbarat dai-
Demitti. . • 
Mustafa Sagirin bu teklifi, memnunı • resine celbedilerek müzakerata gİriJİ)miıti. 

)'etle kabul eclilmiıti. Mustafa Sagir; Anadoluya geçmeden 
Bunun üzerine Mustafa Sagir t~efonl.a evvel Bulgaristan İfİle mqgul olmayı fay

sefarethaneyi haberdar etmit; b~t~ İngı· dalı telakki etmİ§; halli Anadoluda mev· 
)iz tebaaruıdan kendisi gibi Hindıstanda kiini lcuvvetlendimıek için maceralı bir 
maruf lan b. a}uiyeti tevkife cesaret d· pli.n te~p eds+ bunun tatbibtıria 
lifinde 

0 
d :'hf rnetkn kuınandaııinı da (miralay Nelson) a havale eylemİ§ti. .. Ve, 

t t
n tmo • ihmal ey)eıneınİJtİ. Saraçhanedeki evine gelir gelmez Rıza Be-

pro es o e eyı f .. 
Aradan yanın saat geçer geçmezse a~et ye haber gondererek; bu zat geldiği zaman 

otomobillerinden birile bir zabit ıelnııt; aralannda fÖyle .bir muhavere geçmiJti: 
Mustafa Sagiri, alıp sefarethaneye nakle~- Mustafa - 81%, tehlikeli bir yolda yü-
rnittL. O sün akpma doğru da; İngiliz rüyoruz. 
mümeaailliiinden aac:larete, sadare.t~en ~e Rıza Bey - Niçin? .. 

harbiye nezaretine verilen bir eınirle, dı • - Şunun İçin ki.. Buradan, birdenbire 

ier mevkuflar da tahliye edi~tii. çünk·· kaybolursam, İnailizlerin nazan dikkatini 
Kurtulanlar sevinç içindelerdi. u ce1bedecek, benim tiddetle takibime scbe-

(Neınrut Muı,tafa) divanıharbine ~vk~ biyel verecektir ... Ha~~İl bu takip o dere
lunarak orada aylarca sürüklenmeyı. du • ceye gelecektir ki; ihtimalki paralar bile 
tündükçe, cidden endİfe etmektelerdı... biz.im elimize geçmeden evvel İngilizler ta-

Ayni zamanda, ne suretle kurtulduklan· rafından ele geçirilecktir. 

na da merak eylemCktelerdi. - Doğru. Şu halde, ne yapabiliriz? .• 
Merkez kumandanlığından çıkanlar, d~- - Bana, çok iyi bir fikir geldi ... O da, 

hal evlerine dağılımflardı. Bu andan ıli· Anadoluya Bulgaristan vasatasile geçmek. 
haren ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Yal- - Fena fikir değil. 
nız Rau Bey: • - Yal naz sizden bir fCY rica edeceğim .•• 

- Ben, efendi ile görüıür; sizi de vaD· Ben, Bulgaristanda bir tek phas bile 
Yellen haberdar ederim. Bana kalırsa, ar· 

k 1 tanımıyorum. Orada bana yardam edecek; 
tık bu ir.e devam edemeyiz. Fakat ba a ım, 

,. candan ve becerikli bir arkadq bulabilir 
efendi ne diyecek? •• 

Demiıti. 

Mustafa Sagirin evine yapılan baskın .. 
Oradan cııkan evrak... T etddcül eden, 
(Türk • Hind müslüman uhuvve! cemi • 
yeti)... Vtı bu mesele etraflndalci 
dedikodular; dalga dalga yayılarak A
nadoluya almıınıiJti. Ayni zamanda gerek 

A • ve gerek Rıza Beyler de Ankaraya 
uz 1 • b .. 
dıklan birer mektupla bu mese enm u-yaz . • 1 a·· aafahabnı (Ankara) ya bildumıı er • 

d'i:. Bu suretle (Mustafa Sagir) birden~ire 
Ankaradaki muhtelif mahafilde ehemmıyet 

misiniz? •• 

- Hay, hay. 
- Şu halde, bu fikri fevkalade mahrem 

tutalım. Hatta, arkadaılara bile duyuir -
mıyalım. Vikai onlara, sonsuz bir ernni • 
yetim vana da; biz sene ihtiyatlı buluna
lım. 

Bu teklif, eayet makul idi. Onun için Rı
za Bey, (Fılı'be) de ikamet eden Kemal 
Bey ismindeki • akraba ve yahut eski ar • 
kadaılarından • bir zata kuvvetli bir tav
siye yazmıı; Mus.~afa Sagire vennİftİ. 

Mustafa Sagir, sessizce İatanbuldan ha
kesbetmiıti. 

• h reket etmİ§; Bulgaristana geçmiıti. Ve o • 
Ancak fU var ki, bu ehemrnıyet, mu • 

telif ekilde mütalealar beyan edilmesine rada Kemal Beyi bularak, ona kendi §Bh-
I 1 cd • d.. siyet ve vazifesi b&kkmda çarçabuk İyi bir 

de ıebebiyct verrniJti. ne en mceye u: 
d b k kanaat vermİ§tİ. 

tünen ve böyle bir nazik zaman a er esı 
ve her hadiseyi ihtiyatla telakki etmek za· Mustafa Sagir, bir taraftan Kemal Beye 
ruretini kabul edenler; Mus:afa Sagirin talı· bol paralar vererek Anadoluya geçecek va
aı ve maksadı etrafında hafif bir ıüpbeye sıta arattınrken, diier taraftan da orada 
düımüılerdi ... Gene alakadarlardan ba • Türk zabitlerile münasebete girİJmek im • 
:ı.ılan ve hatti. ekserisi de, hüsnü niyetle kanını elde etmİftİ. Bunun için de Kemal 

hareket ctmiıler; büyük ve necip bir gaye Beye: 
ile lıtanbula gelen böyle mühim bir zatı - 1§itiyorum ki .. Trakyada kahraman· 
İngilizlerin tecavüz ve tasallutundan kurtar- ca vazifesini ifa ettikten sonra Yunanlıla
nıak için bir an evvel Anadoluya nak.lettir- ra teslim olmak İsterniyen bazı Türle za • 
nıek istemiılerdi. bitleri Bulgaristana iltica etmifler; ve bu-

Mustafa Sagir, artık yavaı yavaı hakiki rndn imişler. Mademki ben, Anadoluya ac· 
rnaluadına yaklaııyordu. Artık • içi büıün çiyorum. Bu zabitlerle temasım, çok fay. 
dünyaya karıı esrarengiz bir mahiyette te· dalı olacaktır. İhtimalki bunlann Mustafa 
lakki edilen • Anadolunun kapısı, kendisi- Kemal Pqa Hazretlerine kartı bazı ma • 
ne karıı yavaı yavaı açılıyordu. ruz.atları vardır. Bunları dinlemek, ve A-

Mustafa Sagir, demirin tam dövülecek nadoluya geçtiğim zaman, arzularını yerİ· 
bir tava geldiğini hissetmiıti. Onun için Rı- ne getirmek te benim için bir vazifedir. 

28 ve Aziz Beylerle, artık ciddi tekliflere Şöyle; hiç kimse hisııetmeden beni bun • 
giriımiıti: larla görüıtürünüz. 

al H . Demiıti. 
- Vakit ... ...-iyor. Artık par an ın -

distandan gi~iye baılamahyız. Fakat Kemal Bey, bu biliaane ve alicenabane 
k • teklifi derhal kabul etmiı; mülteci safa • 

bunları getir~İrsek, hangi limana çı ara 
S b tile Filibe, Sofya ve civarlarında bulunan 

cağız?. Nerede saklıyacağız?.. onra, u 
1• ı bazı Türle zabit ve askerlerini, Mustafa Sa

paralan çıkarılan yerde benim te& un • -
rnam lizım gelir. Halbuki bu da, İstanbul- eir ile temasa getinnifti. 
da mümkün değildir ... Parasını, komite • Mustafa Sagir, bunları büyük bir ma • 

• k .• ··k • t baretle aöyletmiı; hepsinin de Anadoluya miz namına vererek bır uçu gemı sa ın 
alsak. . . Onunla, Mustafa Kemal Pata haz- geçmek ve milli mücadeleye iıtirak etmek 
retlerinin tensip buyuracakları bir limana için can attıklannı öfrenmiıti. Hatta, Mua-

B'lın k" tafa Sagir, bunlarla yalnız görüpnekle de 
çıksak . . . Orada İfe baılasak .• • ı em 1 

kalmamıf.. Ellerinden, Ankaradaki Büyijk 
münasip olur mu? .. 

Diye, arkadaılarınm fikirlerini istinızaç 
etmiıti. 

Muatafa Sagirin bu fikri kabul edilmit
ti. Ankaraya yazılacak talimat istenilecek. 
ti. Ve bu talimat gelinciye kadar da, A • 
nadoluya sessizce ve gizlice geçilebilecek 
bir lcuvve~li motör tedarik edilecekti. 

Ancak fU var ki, o esnada lstanbulda 
motör tedarik etmek te o kadar kolay de· 

iildi. İngilizler, değil motörleri; hatta san

dalları bile tiddetli bir mürakabe ve kon· 
lrola raptetmİflerdi. 

Maamafih, Aili Beyin pek çok tanadJk 

Millet Medisi hükUınetine hitaben yazıl • 
mıı birer de mektup almııtı. 

Mustafa Sq-ir; kazandıiı bu büyiik mu
vaffakiyetten, ıevinç içinde idi. Aldl&'ı bu 
malUınatı ve bu vesikaları derhal İstan • 
buldaki (Entellijan servis) e ıöndermekle 
beraber yazdıfı mektupta: 

(Üç gün sonra, tam zeval vakti (İğne 
ada) dan bir motörle denize açılıyorum. 
Kararlaş!ırdıfın#:& programı, cl&katle ta· 
kip ediniz.) 

Demitti. 

( Arlıaa oar ) 

8 
A D 'f 

0 
1 [ Hikfiu• 1 Sadakor Şemsiye J 

BuAktamkl Program-~~~~~-~~~~~~~·~~~~-~ 
İSTANBUL 

Opera parçaları (plak), 19: Haberler, 
19. 15: (Hava hücumları, Zehirli gazlar ve 
korunma emıslan) hakkfnda konferans: 
Vefa lisesi kimya öğretmeni Mazhar tara· 
fından, 19,45: Signn havalan (plak), 20: 
Halk musikisi, 20,30: Stüdyo orkestraları, 
21,30: Son haberler. 

Saat 22 d en sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
cektir. 

BOKRF.Ş 
6,45-8: Haberler, jimnastik, plak, 18: 

Orkestra, 20,35: Operadan nakil, 23,45: 
Haberler, 24 lııkandinavya musikisi. 

BUDAPF.ŞTE 
18,30: Opera orkestrası, 19, l O: Sözler, 

20,30: Operadan nakil, 22: Münih • Bu
dape§le merkezleri arasında mütekabil na
kil programı, 23, I O: Salon musikisi, 24,30: 
Plak. 

BERLlN 
19 : Eğlenceli musiki, 20,20: Operet 

parçalan, 20,45: Aktüalite, 21: Haberler, 
21,50: Brnhms·ın eserlerinden büyük or• 
kestrn konseri, 23,30: Hafif musiki. 

VARŞOVA 
18,20: Piyano, 19: Hafif musiki, 19,30: 

Muhtelif, 21: «Kozak Zaporok dü Don» 
adlı opera, 22, 15: Muhtelif, 22,30: Kon
ser (Milinarski), 23,50: Danı. 

MOSKOVA 
18,30: Bir opera piyesini nakil, 22: Ya· 

hancı dillerle ne§riyat. 

BELGRAD 
20,50: Keman konseri, 21,20: Sözler, 

21,40: Şarkılar, 22, 1 O: Zağrepten nakil, 
23: Haberler, 23,30: Plak. 

VİYANA 
18,20: Konser, 19 : Muhtelif, 20: Ha

berler, 20,30: Çift piyano konseri, 21: 
nSchlarnffenlandıı adlı opera (Veinberg), 
24,05: Hafif musiki. 

18 Nisan Cumartesi 
İSTANBUL 

18: Dan musikisi (plak), 19: Çocuk 
aaati. Hikfıycler, 19, 30: Çocuklar için mu· 
siki (plfık) . 20: Viyolonsel solo ve piyano. 
(Mes·ut Cemil ve l.iıçenııki), 20,30: Stüd
yo orkestraları, 21, 30: Son haberler. 

Saat 22 d en sonra Anadolu ajan!lının 
gazetelere mabsua havadi,. eerviai "Yenle • 
cektir. 

( Konfordnslar. MUsamerele ) 
Konferans 

Kadıköy Halkevinden: 
Bu akşam saat 21 de Evimiz kura • 

ğında Niyazi T evlik Yükselen tarafından 
(Türk Denizciliği) hakkında tarihi bir 
konferans verilecektir. 

Konfcrnns bütün yurdda§lara açıktır. 

Bir Düzeltme 
Eminönü askerlik şubesinden: - As • 

kerlik kanununun bazı maddelerinin 2750 
numarnlı kanun ile değiştiğinden yoklama 
kaçağı ve bnkııyalnrın hapis cczasile ceza· 
lanacaklan 30/ 3/ 936 tarihli gazetelerle 
ilin edilmi, idi. Mezkur kanun numarası 
2750 olmayıp 2850 dir. 

2862 numaralı kanunun muvakkat mad
desi 18/ 6 936 tarihinden itibaren tatbik 
edilm~i ynzılcıcak iken 26/6/ 936 yazıl • 
dığı görülmekle keyfiyet tashihcn ilan 0 • 

lunur. 

·sip~i~"i"~O~~·ğ;~d~~;-
• s Nisan 936 tarihinde veri

lecek balonun tehir edildiği sayın 
üyelerimize bildirilir. 

13 Kıratlık Tek Taş 
Çok temiz ve kıymetli pırluntn bir 

ynznk Sandal Bedesteninde teshir 
edilmektedir. Nisanın yirminci Pa~nr
tesl gOntl snat on dörtte satılacaktır. 

_.__.TIFOBIL~111ırı. 
Dr. lhaan Sami 

'.Fifo ve pnratıfo hastalıklannn tu
tulnınmnk için nğızdmı alınan tifo 
huplundır. Hıç ralıntsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 65 Kr. 

ADEMi 
İKTiDAR 

TafsiH\t: Galata P. K. 1255 Hormobm 

Yazan : Kadircan Kaflı 

Tren yolculuğunda yolculardan birisi! de oturan da yoktu. Kendim koymuş gibi 
diğerine anlatıyordu. Kulağıma çalındı ve uzandım ve şemsiyeyi alarak geriye doğni 
gülüştük. Bakalım siz de gülecek misiniz} Lir adım attım. Tam bu anda hırçın ''c t~ 

Üç yıl önceye kadar Anteptc oturuyor- la§lı bir kadın sesi duyuldu: 
dum. Bu sırada Halepte yapılacak bir işim 
çıktı. Böyle büyük şehirlere, hele hudut 
dışarısına gidildiği zaman eşlerin, dostla • 
Tın her halde bir şeyler asmarladıklarını bi· 
lirsiniz. Bana da öyle yapmak istediler, fa. 
kat hepsine birer bahane bularak bn11m • 
dan attım. Yalnız kaynanamı kıramadım. 
Zaten onun nTzusu da o kadar değersiz ve 
kolay idi ki ... 

Bana: 
- Halepte sadakor şemsiyeler bulunur. 

Ucuz olur. Bana bir tane alıver. 
Dedi. 
- Peki ..• 
En yakın istasyondan trene bindim. Git

tim. işimi gördüm ve kaynanamın ısmar· 
ladığını da alarak dönüt için yola çıktım. 

Trende bir kaç kişi ile çabuk dost ol -
dum. Bunların içlerinde bir adam vardı ki, 
büyük harpte Hicaz demiryollarında çalaı· 
mış. Suriye Fransızlara geçince bu tarafa 
aclemcmiı ve orada kalrnıt- Yıllardan son· 
ra Fevzi Paşa demiryolu işlemeğe baıla
dığı anada bu hatta bir vazife alarak ço
luk çocukla birlikte gene Türkiyeye dönü· 
yormuş. S:ıf, candan bir adamdı. Herkes· 
ten çok onunla anlaştık. 

Kaynanama aldığım şemsiyenin hudut
tan geçirilebilmesi için değerinden üç dört 
misli para vermek gerekti. Yanımda ka • 
dm olmadığı için, onun eşyasıdır diye be
raberimde bulunduramazdım. Bunu yol ar· 
kadaşıma açtım. 

- Bizim refikanın yanına verdim. 
Dedi. 
Alıp götürdü. 
Hududu geçtikten sonra yol arkadaşım 

ha ka bır istasyonda, başka bir yola sn • 

pacaktı. Bu sırada yanımdan gitmi~ti. Dön
medi. Ayrılma %amanı da geliyordu. He • 
men şöyle düşündüm: 

- Yoksa btzim şemsiyeyi vermemek 
için Lir bahane mi} 

Sonra hu fena kuruntuyu savdım. 

- Ben gidip alayım. Bilmiyecek deği
lim ya ... 

Diye ilave ettim. 

Kadınlar ''agonuna geçtim. iki taraflı 
kanapelerin arasından geçeTck ilerliyor, 
Ayni zamanda şemsiyenin nerede oldu • 
ğuna bakıyordum. 

Onu görmek için zorluk çekmedim. Q. 

racıktn rafın Üstünde idi. Arkadaşımın ka
nsını tanımıyordum. Aksi gibi o kanape-

- Nereye götürüyorsun onu 1.. Kimai.q 
sen} .. 

Ayni zamanda kolumdan tutarak çektı. 
ııemsiyeyi aldı. Onun yanında ve daha Ö• 

tcdc olanlar da ayaklanmııılardı. Jçlerio •• 
den biri: 

- Hırsız mıdır, nedir} 
Dedi. 
Ortalık kanşıvermiıti. Vagonun sahan

lığında mahsus konmuıı gibi bir de poliııı 

varmış. Hemen yetişti: 
- Ne oluyor} Ne var? 
- Şemsiyeyi almış götürüyor ... Gör• 

düm de yakaladım. 

Bereket versin ki polis yabancı çıkmM 
dı. Buna rağmen herkesin önünde elbq 
doğrusunu söyliyemezdim. 

Boş ellerimle polise ip ret ettim: 
- Bir şey yok, bırak sonra anlatının. 
Vagonuma ve kompartımamma dön " 

düm. Artık hükmümü vermİ§tim: 
- Bizim yol arkadaıı ıemsiyenin üstÜ4 

ne oturmak için bu kurnazlığı ynptı. Eh, 
rezil olmaktansa sineye çekeriz. Kaç_ pa .. 
ralık §ey ki ... 

Kötü kötü dü§ünürken yol arkadaıuq 
çıkageldi. Elinde de bizim femsiyc "ard ... 
Adamcağızın günahını almı.1ım. Meğer4 
ineceği istasyon yaklaıtığı için bnğajlan~ 
ayırmak üzere yük vagonuna gitmiş. 

Şemsiyeyi, bir korku atlatan adam gibl 
sinirli sinirli bana uzattı. 

- Al birader malını 1.. Az daha bu • 
nun yüzünden belaya çntıyormuşuz. 

Ne söyliyeceğinin hemen farkına var .. 
mıştım. Cülümsiyerek kendisine anlata -c 
caktım. Fakat gülümsemiye ve ağzımı aç4 
mıya vakit bırakmadan daha sinirli bir 
ae:ıle ilave ediyordu: 

- Hırsız deyyusun biri vagona girmit. 
Kimse farkına varmaz diye usulcac.ık rafa 
uzanmı , az daha çalıp gidiyormuş. Bcre-c 
ket versin ki bizim ıefika görrnÜ§ tc he -< 

men yakasına yapışmış, geri almı . Ne ah .. 
laksızlık yahu 1.. Kaç paralık mal?... Buo1 
na kadar tenezzül ediyorlar. Kadınlar va• 
gonuna girdikleri yetmiyormuı gibi bir de 
hırsızlık... Polis yetişmiı, fakat bir §eY, 
yapmamış. Ben olsaydım kerataya bir ao .. 
pa çekerdim ki bir daha yapmamak içi~ 
yedi ceddine tövbe etsini.. 

Yol arkada.1ım daha aöylüyordu ve bcq 
renk~en renge wgirerek gülmek mi, l.:ızma)Ç 
mı hızım oldugunu kestiremiyordum. 

Belediyeler 
Bankasından: 

l :- ~arada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk Mektebi önündeki 
arsa uzerınde yaptırılacak Belediyeler Banka11 binasinın götürü olarak 
ve (anahtar teslimi) ıuretile İnfası, kapalı zarf usulü ile ve 20 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 357.257 Üçyüz elli yedi bin ikiyüz 
ili yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası Genel Direktörlük 
binasında 29/Nisan/1936 Çartamba günü saat 14 de Banka Jd 
M 1. · h are ec ı&ı uzurunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu i,e aid eksiltme tartnamesini, mukavele projesini 
fenni umumi ve hususi ve malzeme tartnamelerile sair cedvel ve ev: 
rakı (50) elli lira bedel mukabilinde Ankarada Belediyeler Bankasın
dan ve lıtanbulda Galatada Bahtiyar hanında 22 No. da mukim bina 
proje Miman Seyfi Arkandan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin: 
A) - Türk vatand"'ı olması, 

~ B) - .En ~~· iki. yüz bin liralık bir binayı muvaffakıytele batar
dıgına daır ıelihıyetlı nıakftmlardan ahnmıt muaaddak bir vesikayı 
haiz bulunmuı, 

C) - Muaaddak ehliyeti fenniye vuikaaını hamil bulunınuı, 
D) - 357.257 üçyüz elli yedibin ikiyüz elli yedi lira muhammen 

bedeli olan bu iti halen yapabilecek mali bir iktidarda olduğuna dl\İr 
Bankalardan bir vesika almıt bulunmaaı, 

E)-. Maktuan 18.100 on ıekiz bin yüz liralık muvakkat teminat 
vermesı, 

G) isteklilerin bc,inci maddede yazıb vesikalan ekıiltme 

kabul gününden bir gün evve\ane kadar Bankaya ibraz ederde 
tasdik ettirdikten sonra teklif zarfları içerisine koymalan, 

6 - lıteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü azami ıaat 
ye kadar, ihale ~artnamesinde yazılı şartlar dairesinde ve makbuz 
mukabilinde Bankaya tevdi etmiş bulunmaları şarttır. (765) (1861) 

Doktor Hafız Cem411 
Dahiliye mütehuaısı 

Paıardnn mattda hergün 3 - 6 
Divanyolu (118) No. Telef on: 22398 

23 Nisan 
Size ,ocuiu düıiindii1'ecek hal -
tanın batlanBıcula. 
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Notamız dört 
koııf eransta 

devletten mürekkep 
tetkik olunacak 

Feniksin vaziyeti 
Avusturyayı 

karıştıracak mı? 

Habeş İmparatoru 
kaçmaya mı hazırlanıyor (Baf tarafı I inci sayfamı%da) 

iazınm iki tarafındaki gayri askeri mınta
kası boyunca askeri hazırlıklarda bulundu
ğu malumdur. 

Fakat Çanakkale boğazının iki tarafın· 
9aki arazi müdafaasız olduğundan Türki
)'e huku mütavaatı prensibini istemekte
air. 

Almanyada bittabi bu talep tasvip O• 

lunmaktadır. 

1 liç bir taraf ta Türk notasına sarih su
rette muhalefet edilmemiştir. 

Macarların Fikri: Türk Talebi 
Tenkit Edilemez 

ya hududunda bilhassa Bulgari:ıtanla Tür· 
kiye arasında da gayri askeri mıntakalar 
vücuda getirilmiş bulunmaktadır. Diğer ta· 
raftan Nöyyi muahedesinin 48 inci madde· 
si yeni bir mana ile ortaya çıkmaktadır. 

Filhakika bu madde müttefik devletlerin, 
Bulgaristıının Ege denizine ekonomik mah· 
recinin serbestliğini garanti etmekte ol
duklarını bildirmektedir. 

İtalya Cevap Verecek 
Roma, 16 (A.A.) - İtalyan hükume· 

ti, boğazlar hakkındaki Türk notasını tel· 
kik etmektedir. Salahiyettar İtalyan maha
filinde söylendiğine göre, İtalya, bu nota· 

Budapeşte, 16 (A.A.) - Macar gaze· ya cevap verecektir. 
teleri, müttefikan, Türkiyenin boğazlar Amerikalılar: Türkiyenin Hareketi 
meselesindeki hattı hareketini tasvip ey- Takdire Liyıktır, diyorlar 
lemekte ve Türkiyenin tuttuğu yolun ten- Vaııington, 16 (AA.) _ Nevyork 
kit edilemez bir yol olduğunu tebarüz et- Times gazetesi «Türkiyenin model tarzı 
tİrmcktcdirler. hareketi» başlıklı baş makalesinde, Tür-

Peşter Lloyd diyor ki: 
Türk teşebbüsü, tatbik edilemez bir 

hale gelen muahedelerin sulh yolu ile de
ğiştirilmesini istihdaf eden Milletler Ce
miycti paktının 1 9 uncu maddesini orta
ya koyabilir. Macaristan Milletler Cemiye
tinin Türk teşebbüsü hakkında verecegı 

karan büyük bir alaka ile beklemektedir. 
Zira Macaristan da ayni sulh yolu ile, 

kendisine sulh muahedesiyle yapılan hak
sızlıklı:ırın tamirine varmnğa çalışmaktadır. 

Bulgar Gazeteleri Trakya Hududundaki 
Gayri Askeri Mıntakalardan 

Bahsediyorlar 
Sofyn, 19 {AA.) - Gazeteler boğaz

Jar hakkındaki Türk talebine büyük bir yer 
ayırmakta devam ediyorlar. Türk teşeb

blisünii tahlil eden Zaria diyor ki: 
Boğazların tahkimi yakın şarktaki va

ziyetleri tamamen değiştirmektedir. Trak-

kiyenin takip ettiği sulhperver dış siyasa
nın verdiği müsbet n~iceleri saydıktan 

sonra, bilhassa Balkan paktının kıymetini 
. zikretmekte ve Türkiyenin boğazlar hak· 
,kındaki bu son dürüst hareketiyle büyük 
devletlerin takdirine layık olduğunu yaz
maktadır. 

Türkiye Bütün Dünyanın Sempatisini 
Kazandı 

Bükrcş, 16 (A.A.) - «Dimine Atzaı> 
gazetesi diyor ki: 

Türkiye, bütün dünyanın sempatisini 
müttefiklerinin ve ezcümle Rusyanın, Ro
manyanın ve Balkan antantına mensup 
diğer devletlerin yardımını temin etmi_ş 

bulunmaktadır. İngiltereye gelince. Rusya 
ile çok iyi münasebetler tesis etmio olan 
bu devletin Türk notasına aleyhtar bir va
ziyet takınmaması muhtemeldir. 

Cenevredeki müzakereler 
nasıl akim kaldı? 

( BCZf tarafı I inci .ayfamı%da) (Bat tarafı I inci .ayfamı%da) 
nedildiği kadar tesir etmediğini söyle- men uçaklar tarafından temin edil • 
dikten sonra şu malumatı veriyor: 

miştir. 
Feniks'in uğradığı inhidam Avus - Veliaht teslim olmayı dütünmüt 

turya iktısat aleminde geniş bir rahne D 16 (A A ) D N B 
k 

· essie, . . - . . . nin 
açma tadır. hususi muhabirinden: 

Bundan başka hadisenin mali neti- Son ana kadar bin kadar askerle 
celerden daha mühim siyasi neticeler Dessiede kalmış olan Habeş velihati
vermesi bekleniyor. nin İtalyanlara teslim olacağı şayiaları 

Fen iksin verdiği açık 10.000.000 dolaşıyordu. Fakat İtalyanlar Dessie • 
İngiliz lirasıdır. Bunun anlas,ılması Ü· ye girmezden biraz önce çekilmt:yi 
zerine bu kumpanyaya tabi olan tercih etmiş ve meçhul bir istikamete 
Kampan bankası kapılarını kapamıs -

T gitmiştir. 

tır. İlk İtalyan tayyareleri Dessie mey-
Bunu daha baska iflasların takip c- d 1 D 

T anına ~nmiş erdir. essie civarında-
deceği anlaşılmaktadır. Aldığımız ma- ki halk İtalyanlara mutavaat için şeh
lumata göre Avusturya hükumetinin re akın etmektedirler. 
bu buhrana karşı gelmek için aldığı Adisababaya doğru 
tedbirler umumiyetle tenkit olunmak- Londra, lG (A.A.) _ İtalyan ha • 
tadır. b 1 . .. D . . . l' Ad' 

F 
. er erme gore, essıenın ışga ı ı -

enıksin yalnız Avusturyada sigor- b b · l" b' k dd. d . . sa a anın ışga ıne ır mu a ıme ır. 

ta ettıği kimseler 300,000 kadardır. ç·· k'" H b h.'k"' t k · · · 
9r.7 00 un u a eş u ume mer ezını ~ı-
-u . O kişiden her birinin parası ld ··d f d k t k b' d 
40 ı , ma en mu a aa e ece ar ı ır or u 

sterling den fazla değildi. Alman-
kalmamıştır. 

ya, Macaristan ve Çekoslovakyada ve İtalyanlar motörlü kuvvetlerile 
daha başka memleketlerde daha büyük Dessie ile Adisababa arasındaki 230 
hesapları olanlar vardır. kilometrelik mesafeyi on gün içinde 

Aldığımız malumata göre mütevef- katedebileceklerdir. 
fa doktor Berlinerin mes'ul olduğu sui-
istimaller, büyük komisyonlar ver -

mekten ibaret değildir. Bundan başka 
muhtelif hizmetler yüzünden faşist 
partisine de paralar verilmiştir. 

Ogaden cephesinde Grazianinin gi

riştiği büyük taarruzu durdurmak için 
Nasibu yanında Vehip Paşa olduğu 
halde son bir gayret göstermektedir. 

Habeş askerinin yüksek muhari 
ğine rağmen mümasil şerait alt 
diğer Habeş ordularının mağlup o 
ğu bir harpte bu son Habeş ordUB 
nun muvaffak olması muhtemel de 
ğildir. 

Habetler tekzip ediyorlar 
Adisababa 16 (A.A.) - Havas 

jansı muhabiri bildiriyor: 
Habeş hükumeti, Dessienin ltal 

yanlar tarafından işgalini kat'i su 
te tekzip etmektedir. Söz söylem 
salahiyettar saray erkanından biri,. • 
parator kıt'alarının elyevm Dessie 
nin ~imalinde bulunduklarını söyle 
mişsc de, f tal yanlar tarafından 
taarruza geçilmesi ihtimaline mey 
vermemek için tafsilata girmekten · 
tina etmiştir. 

Bu zat son günlerde Dessic bölge 
sinde ehemmiyetli hiç bir muha 
cereyan etmediğini söylemiştir. 

Adisababa İmparator ile mıuhı!beırtl 
ediyor 

Londra, 16 (Hususi) - Adisaba 
hadan haber verildiğine göre bir 
gündenberi imparator ile muba: 
kesilmişti. Muhabere yeniden başla 
mıştır. Habeşliler Sidamoda bir ın 
vaffakıyet kazanmışlar ve İtalyanlar 
dan 221 kişi öldürmüşler, 6 kamy 
yakalamışlardır. 

Fakat bu tediyat hakkında neşriyat Maruf bı·r B ı 
yapılmıyacağı anlaşılıyor. u gar 

Hali hazırda anla;şıldığına göre F e-

n iksin uğradığı buhran, bu kumpan - muharrı·resı· şehrı·mı·zde yayı feshetmekle hallolunacaktır. O-
nun yerine yeni bir Avusturya sigor - ul ------ * * * t'Yezdigw imi söylemiştim. Oradan, B tası vücude getirilecek ve bu sigorta e 
hükumetin kontrolu altında buluna • Matlam Rayna Meçger "Dolma- garistana, paha biçilmez yadigir 

bahçe sarayınaan Bulgarlstana götürüyorum. 
paha blçllmez hediyeler götU· Bu yadigarların ne olduğunu 

Primlerin arttırılması ile açığı ka - rUyorum: Sarayın bahçesinden 

caktır. 

(Baı tarafı I inci •ayfamızda) patacak paranın temin edileceği an· altlılım bir avuç çaktl ta,ı.. sızlıkla öğrenmek istiyorsunuz 
Mister Eden ı..S lerin derhal toplanması ve aulh tetebbüaünün muvaffa- laşılıyor. Fakat bunu yalnız Avustur- tabii bUyUk Atatürk bu tatlara mi? Gözlernizden anladım( 

kıyebizliğe uğramıt olduğunun ilirun'ı iatemittir. yalıların ödeyecekleri muhakkaktır. . basmıttar ., diyor. işte!.. Dolmabahçe sarayının beh 
Hab~ murahhaslan 13 lere bir nota vererek ltalyanm aulh müzakeresi Fakat bu da Avusturyalıların faşist . çesinden almış olduğum bir avuç 

yapmak istediğini aöylemitler ve ltalya aleyhinde bütün zecri tedbirlerin hükumete karşı besledikleri teveccü • b~~arıstanın kıltaşı l. .. Bu taşları büyük m~ 
tatbikı lizım geldiğini ileri ıürmütlerdir. hü azaltacaktır. fn. ~ b gaz~te- nin yanından aldım 1.. 
.. On sekizlerin pazartesiye toplanmaları bekleniyor. Bunda nbaşka, doktor Berliner'den . e~m. en ~ri 0 an Tabii büyük Atatürk bu tqlara 

Lo d 1 ' "' t db' 1 · 'ddetl diri.im · lehind Mır ıle bır çok mıstır. Ben de Atatürkün ayak " n ra gazete erı zecrı e ır enn fi en eaı e yazı yazı • Fen iks sigortası hesabına istifade e- B 1 -:r 

yorlarsa da Timea Fransanın muhalefet ettiğini kaydediyor. den faşistlerin yahudi düşmanlığına u gar gazete ni. ta~ıyan şu gördüğünüz taşlan 
ltalyanm verdiği karar başlamaları bekleniyor. Çünkü Feniks ~e m~~ları~.- garistana götürüyorum. Orada nıah 

Pariı, 16 (A.A.) - Övr gazetesinin bildirdiğine göre, Muıolini, 20 
ili 30 nisan arasmda Adisababanın muhtemel zaptı ile muzafferiyeti tet
viç edebilmek için ltalyan delegelerine müzakereleri uzatmaları emrini ver
mİ!tİr. Bugün İtalyan cenup orduları iki cephe ar~ıında mevcut son Habet 
ordularını da mahvetmek üzere tiddetli bir hücuma geçmektedir. O zanıan 
Musolini muhasematm nihayet buldnduğunu bildirecek ve devletlerden 
zecri tedbirlerin kaldıiılmafbm istiyecektir. 

daha fazla yahudilerin kontrolu altın- a m e er, ı- fazaya koyup hürmetle ve kıskan9 
kayeler, romanlar lıkla saklıyacagw ım. 

dadır. k 
neşretme te o - Büyük Atatürkün yapmı"' old Avusturya faşistliği, şimdiye kadar l M d R T 
an a am ay • inkılapların en mühimi bence T .. Alman faşistliğini taklit ederek yahu~ M f 

di düşmanlığı yapmaktan çekiniyordu. na eçger stan- kadınlarına bahşeylemiş olduğu bu 
bula gelmi§tir. kuktur. Bu pek büyük bir varlı Doktor Berliner faşistlerle münasebet- R M 

a.yn. a eçger Kadın olmam dolayısiyle bu inkıl .. lerini ört bas etmek için yahudi düş - k d l k 
en ısıy e .0 n.u- digw erlerinden fazla hayranım. T • . • manlığını kürüklemek her halde tees- h 

Eğer Fransa ve İngiltere bu arzuya muvafakat etmezler ıse Musolmı .. d kt şan m~ _arrı.mı - kadınlığı bir çok memleketlerin ka 
. F sur uyan ıraca ır. d t k 

Habeşistanın ilhakını ilin eyleyecektir. Bu takdırde Habct pazan ranıa B d b k h d" d" 1 .., ze emış ır 1 : dınlık hareketlerinin başındadır. 
lln an aş a ya u ı usman ıgı • B l b ı.· 

ve Jngiltere de dahil olmak üzere bütün diğer devletlere kapalı kalacak ve k"' "'ki k h h ld t. .. Madam Raynn - u stan u- Türk kadınlığı bunu Atatür .. 
in . .. . nı uru eme er a e eessur u- l ilk l d 1 .-. 

orada yalnız İtalya iı görebilecektir. Eğer Fransa ve giltere zecrı tedbır- d kt Meçger ı , a · ge işim ir. medyundur. Ne mutlu Türk kadın 
lerin kaldırılmasını kabul ederler ise,, Musolini Habeaistan ile İtalya ara- yanB ıradca ıbar. k h d' d.. l w Memleketinize hayran kaldım. Belki na!... . . · d • un an s a ya u ı usman ıgı 
sındaki münasebatı, Fas ile Fransa arasındaki mtinasebat tarzın a tanzım A dak'. .1 . k t, 1 d" inanmazsınız. Fakat emin olunuz ki Harf inkılabına gelince: Bunun ·· .. d 1 l ık vusturya ı nazı erı uvve en ıre-
etmeğe razı olacak ve bu takdirde Habef pazarı butun ev et ere aç ka- b'l' O A t d b' t k burada kaldıgw ım müddetçe adeta bin kadar mühim olduğunu işaret ey 

ı ır. zaman vus urya a ır a ım 
lacakt~r. • beynelmilel karışıklıkların çıkması bir gece masallarını yaşıyorum zan- meğe hiç de lüzum yoktur. Harf · 

lngıltere tek basma harbe gırmekten kaçmıyor 1 muhtemeldir. • nediyorum. Şehrin her tarafını gez - labı millete okuma yazma zev 
- in Cünkü bu gün umumiyetle kabul o- dim. Müzeleri, Dolmabahçe sarayını daha fazlasiyle tattırmıştır. Gün 

Paris, 16 (A.A.) - Temps gazetesinin yazdığına göre, Fransa, giliz - ~ k b · k l"'b b'" ··k1··w·· - a 
ı 1 lunan bir noktai nazara göre Her Hit- gördüm. Türkiyeyi ve Türkleri ne ka- ti çe u ın ı a ın uyu ugunu 
talyan anlu.mazhğının fazla aşmasının önüne geçmeğe gayret edecektir. k ı 

.,. ler, geçenlerde, Almanya efkarı u- dar sevdiğimi bilseniz... Babam haya- yaca sınız ... 
Bu gazete diyor ki: t b ld k 4 5 gün k8la 
ı mumiyesini harici işlerle meşgul et • tını hep Türkler içinde geçirmiştir. ls- stan u a anca • 

. u ngilterenin yalnız kendisinin omuzlarına yüklenecek bir harpten ka- k ld R · · f 
90 

bı"ldı"m. lstedigw im kadar gezemed' 
ı ı mek istedig-i zaman, az a ı, enı ış- · M"h 'l K t · 'd' d 

çınacağı tabiidir. talyanın ise ngiltere ile açıktan açığa mücadeleye gir - mı ı aı os en1e ı ı. yaşın a Sonbaharda gelip Ankaraya gic:lcO' 
mek menfaati iktizadından değildir.» gal edeceğine Avusturyada bir darbe öldü. Mükemmel surette Türkçe, A- aim. Orada büyük Atatürkü, kı)'IJ' 

yapacaktl .H rapça, Acemce bilirdi. Bizi, Türklerin ° 1 İ · I -· . =:J 1 
Prens Bibesko gelmedi Feniksin lstanbul şubesinde li smet nönünü zıyaret ey emegı 

büyüklüklerini, alicenaplıklarını, arzu ediyorum. Atatürkü görece"' 
Yeni Neşrıyat Romanyanın mecbur tayyarecilerinden tetkı'kat k h 1 ki t ık· ed k b'" ••t k ,. a raman ı arını e ın ere uyu • gün hayatımın en büyük ve en mu 

'------------- Prens Bibesko'nun dün kendi tayyaresile k · l · B l h T k il T k I - F eniks sigorta şir etinın mai vazı- tü. iz ere ep ür masa arı, iir des gu'"nü olacaktır. Buı:ıa emin o un 
Varlık - Ankarada çıkan bu fikir, sa

nat ve edebiyat mec~uasının 6 7 inci sa -
yısı çıkmıştır. Bu sayıda Hasan Ali, Cev
det Kudret, Sabahaddin Ali, Abdülhak 
Şinasi, Mahmut Ragıp, Vasfi Mahir, Na
hit Sırrı, Yaşar Nabi, Behçet Kemalin ma
l·ale, !;iir ve hikayeleri ·vardır. 

şehrimize gelmesi bekleniyordu. T 
Yeti dolayısiyle Ekonomi Bakanlığı hikayeleri anlatır, Türk tarihini oku - O. • Bibesko şehrimize gelmediği gibi, geç 

Yeni Lügat - Sermed Muhtar Alus'un 
tertibi ile Kanaat Kiitüphanesi tarafından 
basılmış olan Türkçeden Fransızcaya «Ye
ni Lügat ıı ın ikinci tab'ı ikmal edilmiş ve 
satılığ. çıkarılmqtır. Mühim bir ihtiyacı 

karşılayan Yeni Li'ı.gat Fransızca öğren

mek isteyenler için çok kıymetli bir arka
daş ve bir rehberdir. 

vakte kadar Adanaya geldiğine dair de sehrimizdeki şubesinin vaziyetini tet- turdu. Çoktandır Türkiyeye gelmeği, 
bir haber alınamamıştır. kik etmek üzere mürakiplerden Ndhit bir müddet bu güzel memlekette kal • 

Tayyıırecinin bugün gelmesi beklen· Tahsine emir vermiştir. mağı tasarlıyordum. Bu seneki pas • 
mcktedir. Nahit T a!ısin, dünden itibaren F e • kalya yurtularında bu emelime mu • 

Hava şehitleri ihtifali niks İstanbul şubesinin vaziyetini tet- vaffak oldum. 
Şimdiye kadnr hava şehitleri ihtifali kike başlamıştır. Bu ,şubenin port - Bu seyahati 9aymıyorum.. Sonbu-

2 7 ..;onkanunda yapılmaktaydı. Bu yıldan föyünü bir başka kumpanyaya devre· harda, Türkiyede uzun müddet kal • 
sonra 15 mayısta yapılacaktır. dip etmemesine bu tetkiklerden sonra mak için geleceğim. 

Beyog!u~da bir kaza ~?.~~~ .. ::~~!!~~-~~!.i.~:................................. . Bi~ Türkl~riı~ esaletin~, ci:an~ert-
Dün saat 1 > .30 da İstiklal cadde • (- O ti =--~ lıklerıne, hurrıyetseverlıklerıne aşı • 

sinde bir dükk,anın elektrik tesisatını Toplantllar, ave 9 !__.J kız. 
tamir etmekte olan Koço müvazcne • Müddeiumumiliğe davet Atatürke karşı pek büyük bir hür-
sini kaybederek :{ metre irtifadan ye- 1. C. Müddeiumumiliğinden: lstan- met ve sevgi beslemekteyiz. 
re düs,müıt, belkemig-i kırılmıştır. Ko- bulda bulundugwu anlaşılan Gediz Hukuk Bulgar gençliği.Atatürkün yüksek Eskişehir Halkevi - Ayda bir çıkarı • 'I' 

lan hu memleket '\'c kültür mecmuasının ço Beyoğlu belediye hastanesine kal - hakimi Necatinin acele memuriyetimize fikirleri ile meşbu bulunmaktadır. 
34 ncü sayısı intisar etmiştir. dırılmı~tır müracaatı. Demin size Dolmabahçc sarayını 

Çocuklara müsamere 
Çocuk Esirgeme Kurumu lıtanbal 

kezinden: 
Çocuk Haftası münasebetiyle Ç 

Esirgeme Kurumu latnnbul Merkezi 
Anneler Birliği 26 nisan pazar günü 'f 
sim bahçesinin köşe indeki Dağcılık 
bünde saat 1 4 de başlamak ve 16 d• 
mek üzere bir çocuk müsameresi tertİP 
miııtir. Müsamerede bir çok eğlene: 
ve numaralar yapılacaktır: müsarnet 
şehir bandosu da İştirak edecektir: Ç 

larla beraber aileleri de bulun bilirler: 
seneden daha iyi tertip edilmiş ol•P. 
müsamereye çocukların ve oilelerinİlt 
raklerini çok rica ederiz. 
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17 Nisan 
SON POST1' 

istanbul Milll Emlak Müdürlüğünden: 

TAM 
BİR HAFTA Bakırköy 

Türkiyenin en büyük 
haftalık gazetesi 

BakırköJ 

18 Nisan 
Cumartesi günü 

ıkacaktır. 

Genç kadın ve erkekler, yaşlılar, 
iş adamları, dinlenme ve faydalı 

vakit geçirmelerine yarıyacak 

TAM BiR HAFTA 
• ··nü gazetesine bu ayın 18 ncı gu 

kavuşmuş olacaklardır· 

e 
TAM 

BiR.HAFTA 
öyle bir gazete olacaktır ki !ç.inde 
eizi alakadar etmiyecek hır tek 

sahr bile bulunmıyacaktır. 

• TAM BiR HAFTA 
yevmi gazeteler boyunda 1 

olacak ve baştanbaşa iyi 
seçilmiş meraklı yazıları, 
güzel renkli ve renksiz 
resimleri içinde toplamış 

bulunacakbr. 

• TAM 
BiR HAFTA 
gazetesinin nasll bir gazete 
olduğunu anlatmak yazı ile 
kabil değildir, ancak onu 

görmek lazımdır. 

e 

TAM 
BİR HAFTA 
gazetesinin birinci nüshasından 
nümune görmek istiyenler bir 
zarf içinde 6 kuruşluk bir pul 
göndermelilve adreslerini. zarfın 
arkasına yazmalıdırlar. Adres ve 

isimleri vazıh olmahdır. 

• Adres: 

istanbul Ankara caddesinde 

VAKiT YURDUNDA 
TAM BiR HAFTA 

İdaresi 

Posta kutus~ 
lstanbul Postanesi : 214 

Baku köy 

Bakırköy 

Bakırköy 

Bakırköy 

Bakırköy 

Yeşilköy 

r 
Bakırköy 

Bakırköy 

Bakırköy 

Bakırköy 

Bakırköy 

Bakırköy · 

Yeıilköy 

Yeıilköy 

Bakırköy 

YeJilköy 

Bakırköy 

· Bakırköy 

Kamer hatun 

Kamer hatun 

Kamer hatun 

Üsküdar ' 

Üsküdar 

,..uhaınınen değer 
Lira K. 

: Şevketiye mahallesi Salih Efendi aokaiı 
yeni 3 sayılı 258 metre ve 87 deıimetro 
murabbaı arsanın 5/16 payı. 40 40 

: incirli çiftliğinde yeni 3, 4, 5 mükerrer 389 
harita numaralı 503 metre ve 33 deıimet· 

re murabbaı arsanın tamamı... 60 33 

: incirli araziıinden Kartal tepede yeni 3, 
4, 5 sayılı, 281 harita numaralı 533 metre 
ve 81 desimetre murabbaı arıamn tama· 
mı ... 

: incirli çiftliğinde yeni 3, 4, 5 sayılı 112 ha· 
rita numaralı 574 metre ve 60 desimetre 
mürabbaı arsanın tamamı. 

: Zeytinlik mahallesi Zeytinlik sokağı eıki 

40 mükerrer sayılı 76 metre ve 34 deıi· 
metre murabbaı arsanın tamamı .. 

Zeytinlik mahallesi Zeytinlik sokağı eski 
40 mükerrer sayılı 75 metre ve 27 desi • 
metre murabbaı arsanın tamamı ... 

: Zeytinlik mahallesi Zeytinlik sokağı eski 
40 mükerrer sayılı 77 metre ve 25 desi • 
metre murabbaı arsanın tamamı ... 
Zeytinlik mahallesi Zeytinlik sokağı eıki 
40 mükerrer sayılı 107 metre ve 23 desi .. 
metre murabbaı arsanın tamamı . . . 

Umraniye mahallesi İstanbul caddesi eski 
37 mükerrer ıayılı 1496 metre ve 25 desi· 
metre murabbaı bahçenin tamamı 

U mraniye mahallesi Karakolhane ve ltı... 
saniye sokaklara eski 11-12 sayılı biri 35, 
diğeri 103 metre ve 43 desimetre mürabbaı 
iki arsanın tamamı ... 

: Kartaltepe mahallesi Aksu caddeıi eıki 1, 
3 sayılı 384 metre murabbaı arsanın ta· 
mamı. 

: Kartal İncirli arazisinde Karye üıtü eıki 
3, 4, 5 mükerrer sayılı 231 harita ve 551 ve 
62 desimetre murabbaı arsanın tamamı ... 

Zeytinlik mahallesi Zeytinlik sokağı eski 
40 M. 40 M. sayılı biri 79 metre ve 26 de
\İmetre murabbaı, diğeri 73 metre ve 79 
deeimetre murabluu iki arsanın tamamları. 

Kartal tepe mahallesi incirli arazisi ve Tepe 
üstünde eaki 15-16 sayılı 435 harita nu
maralı aekiz bin metre murabbaı arsanın 
tamamı ..• 

: Kartaltepe mahallesi Aksu caddesi betin· 
ci ada eaki 1, 3 Myıh 412 metre ve 10 de· 
simetre murabbaı arsanın tamamı ... 

a Kartaltepe mahallesi incirli çiftliğinde, 3, 
4, 5 mükerrer sayılı 335 harita ve 574 
metre ve 60 desimetre murabbaı arsanın ta-

mamı. 

ı Kartaltepe mahallesi Aksu caddeıi eıki 
t, 3 sayılı 388 metre ve 35 deıimetre mu
rabbaı arsanın tamamı. 

Umraniye mahalleıi Bostan sokağı eılri 
39, 41 sayılı arsanın tamamı. 

: Şevketiye mahallesi Meclisi Milli aoka~ı 
eski 7, yeni 18 sayılı 57 metre ve 46 desı
metre murabbaı arıanın tamamı. 

ı Kartaltepe incirli çiftliğinde eski 3, 4, 5 
sayılı 337 harita, 570 metre ve 80 deıimet
re murabbaı arsanın tamamı. 

: Şevketiye mahallesi Fener Bol var sokağı 
yeni 21 sayılı 165 metre ve 46 desimetre 
murabbaı arsanın 5/32 hissesi. 
Kartaltepe incirli çiftliğinde eski 3, 4, 5 
sayılı, 119 harita ve 574 metre 60 deıimet
re murabbaı arsanın tamamı. 

: Cevizlik mahalleai Yalı sokağı yeni 9 sa
yılı 48 ıayılı, 48 metre ve 84 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 

Eski Mavi, yeni Tevfik sokağı eıki 27, 
yeni 2 sayılı 26 metre ve 41 deaimetre mu
rabbaı arsanın tamamı. 

ı Y enİ§ehir mahallesi Rıza Pata sokağı eıki 
19, yeni 29 sayılı 46 metre murabbaı arta• 
nın yarı payı. 

ı Y enitehir mahallesi eıki Kaya ve yeni 
Keklik ıokağı, eıki 111, yeni 56 sayılı, 86 
metre ve 19 desimetre murabbaı araanm 
tamamı. 

.: Selimi Ali mahallesi Meyhaneler ıokaği 
eski 8-6, yeni 8-10 sayılı iki arsanın ta • 

53 40 

57 50 

76 00 

75 00 

77 00 

107 00 

1171 80 

34 50 

57 60 

55 20 

154 00 

800 00 

61 80 

57 60 

57 35 

40 00 

29 00 

57 10 

sı so 

57 50 

49 00 

66 00 

23 00 

51 71 

mamı. 117 00 
: Selami Ali mahallesi Selamsız caddesi es. 

ki 225-227, yeni 239, 241 ıaydı arsanın ta-
mamı. 73 50 

Sayh 11' 

Muhammen değer 
Lira K. 

Kamerhalun : Y eniıehir mahallesi Papazoğlu sokağı es
ki 20-22, yeni 20 sayılı 25 metre, 28 deıi .. 
metre murabbaı arsanın tamamı. 12 64 

Yenİ§ehir : Mahallesi ikinci Bilecik deresi eski yeni 

Yeniıehir. 

Yenitehir 

Yenİ§ehir 

Yeniıehir 

Tatavla 

Yeniıehir 

Yeniıehir 

Bakırköy 

Bakırköy 

· Haydarpaıa 

Haydarpa§a 

Haydarpa§& 

· Edinıekapı 

Bakırköy 

Bakırköy 

Arnavutköy 

Çengelkö1 

Yeoiköy 

Boyacıköy 

Kurtul ut 

Balat 

Balat 

Oıkiidar 

Oıküdar 

Büyükçarıi 

Oıküdar 

Büyükçar!i 

Oıküdar 

FeneJ' 

.. 54 sayılı, 57 metre, 46 deıimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 

: Mahallesi Kilise sokağı eıki 49, yeni 69 
. sayılı, 57 metre ve 46 deıimetre murabbaı 
ananın tamamı. 

: Mahallesi ikinci Bilecik dereıi, eski 36 
mükerrer, yeni 48 ıayıh 194 metre ve 21 
desimetre murabbaı arsanın tamamı. 

Mahallesi Keklik sokağı eski 24 M., yeni 
29 aayıh, 218 metre, 92 desimetre mura -b 
baı arsanın 1/2 payı 
Mahallesi Kasap ıokağı eski 22, yeni 36 
sayılı arsanın 6/7 payı. 

: Mahallesi Araba meydanı sokağı eski S8 
M., 58, yeni 56, 58 sayılı ve 172 metre ve 
95 desimetre murabbaı arsanın tamamı. 
Mahallesi Dericiler sokağı eıki 42 Mü. -
yeni 74 sayılı 68 metre ve 95 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 

: Mahallesi Dericiler sokağı eski 42 M. ye. 
ni 72 aayıh, 68 metre ve 95 deıimetre mu • 
rabbaı arsanın tamamı 

: Zeytinlik mahallesi Baruthane caddesi es
ki 140, M. 140 sayılı, 165 metre, 48 de•imet
re murabbaı arsanın tamamı. 

: Zeytinlik mahallesi Baruthane sokağı 3 
M. ıayılı arsanın tamamı. 

: İkbaliye mahallesi Servi sokağı eski yeni 
1 sayılı arsanın tamamı. 

İkbaliye mahallesi Servi sokağı eski 2 ye
ni 17 sayıla arsanın tamamı. 

: İkbaliye mahallesi Servi sokağı eski 2 ye
ni 19 sayılı arsanın tamamı. 
Atikali Pata mahallesi Sarı Yanko ıokaği 
eaki yeni 12 aayıh, 75 metr~ 84 desimetre 
murabbaı arsanın tamamL 

Zeytinlik mahallesi Boıtan sokağı eski 5 
M. aahyıh arsanın tamamı. 

Zeytinlik mahallesi Zeytinlik sokağı eıki 
3 M. aayılı arsanın tamamı. 

: Ayazma ve Y eniçe§me sokağı eski 30, 36 
yeni 3Z..11 ayılı iki evin 3312/8640 pay-

28 73 ; 

34 48 

97 10 

54 73 

29 68 

103 77 

34 47 

34 47 

83 00 

286 00 

64 00 

28 00 

35 00 

151 68 

300 00 

350 00 

Jarı. 1373 46 
c Çeıme sokağı eski 7, 9, yeni 11, 13 ıayılı 

ana barakanın tamamı. 

: Panaiya mahallesi K.akavya sokağı eski 
44, yeni 30 sayılı evin 135/2880 payı •• 

: İkinci ıokak ealô yeni 13 ıayılı 114 metre, 
92 desimtr murabbaı arsanın tamamı. 

: Mahallesi Y amandi sokağı eıki 2:5/28, 
yeni 5 sayılı evin 1/4 payı ..• 

: Karabq Köprüba§ı eaki 11, yeni 29 sayılı 
evin 1/2 payı. 

: K.arabaı Köpriibqı ıokaiı eaki 13, yeni 31 
•ayılı evin tamamı. 

lcadiye Arif Bey .10kağı eıki 10 mükerrer 
arsanın tamamı 

ı lcadiye Setbaıı .10kağı eski 24 Mü. araanm 
tamamı. 

: Karamanlı sokağı eaki yeni 1 dükkinm ta• 

50 00 

7 00 

46 00 

168 00 

2so oo · 
1 

ııoo oo ' 

37 50 

102 17 

mamı. 216 00 
: İcadiye Çifteçinar sokağı eıki 7 aayılı ar-

sanın tamamı. 23 66 
: Çuhacı hanı ikinci kat yeni 32 sayılı dük .. 
kanın tamamı. 250 00 

.: İcadiye Çelikçomak ıokağı eaki 1 O ıayılı 
araa. 13 50 

ı T ahtaminare mahalle ve caddesi eaki 84, 

yeni 68 ıayılı dükkanın tamamı. 250 00 

Rumelihaaari .a Arapçe§me aokağı eıki 17, yeni 63 ıayılı 
bağ yerinin yarı payı. 1880 00 

Oıküdar ı Tenbel Hacı Mehmet Selami Ali sokağı es-

ki 64, yeni 50, 52, 54 ıayıh arsanın tamamı. 180 ()() 
Mercan ı Kürkçü hanı ikinci kat eıki yeni 10 sayılı 

odanın tamamı. 486 00 
Boyacıköy ı Mektep sokağı eski 13, yeni 25 aayıh arsa-

nın tamamı. 36 00 
Boy acık<%,_ ı Üçüncü sokak eski 29, yeni 31-35 bahçeli 

evin 5/12 payı. 70 00 
Kurtuluş ·ı Maballeai Akarca ıokağı eski 12, yeni 79 

sayılı evin 52/960 payı. 94 00 

Yukarıda yazılı mallar 21/4/936 sah günü saat 14 de petin para ve 
açık arttırma ile satılacaktır. Satıı bedeline istikrazı dahili ve % de 
bet faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. İıteldilerio % de yedi 
buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırmaları 

t<f)) (( 1830» 
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Nisan 17 

Evlerinizi sineklerin ve böceklerin 
istilasına karşı mu haf aza ediniz. 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, arık, arınca, 
örümcek ve bütün haşaratı kökünden keser, 
yuvalarına ve eşyaların üzerine ve odaların havasına 

ve tahtaların, duvarların kenarlarına, aralarına bolca 
FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA 
il~ tahrib ediniz. 

Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtu· 
lacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa 
apartımanlarda, mutfaklarda yemekle
rinizi, erzaklannızı telvis eden hamam 
böceklerini, aptesanelerde, hamamlar
da bulunan küçük böcekleri, tırtılları, 

kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, hay
vanlarda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar 

üzerindeki tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. 
Nümunelik 20, ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş 
kilo 350 kuruştur. FAZLA PARA VERMEYİNİZ. Tesiri 
daha az olduğu halde ecnebi malı diye fazla para ko
parmak isti yenlerden sakınınız. FAYDA imaline naza
ran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. Hasan markasına 
dikkat. 
Hasan deposu : ANKARA, IST ANBUL, BEYOGLU 

-·-
Kiralık ·Gazino 

• 
Akay işletmesinden • • 

-

Kadıköy iskelesi üstündeki Gazino mobilyasile açık arttırma 

suretiyle bir sene müddetle kiraya verilecektir. 
Açık arttırma 24/Nisan/936 Cuma günü saat On beşte şefler 

encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek için hergün 
levanın şefliğine ve arttırmaya girmek için yukarda yazılı vakitte 
% 1,5 muvaki(at ~y akçeleriyle Encümene müracaatlan. (1960) 

V EN ÜS RiMELI 
ile tuvalet gören kirpikler kalblere ok 
gibi saplanır. 

VENÜS RUJU 
Gayet cazib renklerile kullananları 

hayretlere düşUrUr. ~4 saat dudakta 
sabit kalır, bozulmaz ve yRkınaz. 

VENÜS PUDRASI 
Terkibe Venüs Gold kremi kRrıştı

rılmak sayesinde narin ve nazik 
cildleri teshir eden her tene uygun 
renklerde yüksek evsafh eşsiı bir 
pudradır. 

VENÜS KREMi 
Terkibindeki hususf nıaddei ha· 

yatiye doluyısile insanı şayanı hayret 
bir surette gençleştirir, güzelleştirir 
ve ismi gibi bir VenOs yapar ve hay
retlere dUşürt\r. 

EvUra Zade Nureddin Eren 
Eczai kinıyeviye ve ıtnyal de. osu, 

İstanbul. 

En hoş meyvu usıır<"lerile hnzır

lanmı~tır. Hazmi kol ıylRştırır. 
lnkıbnzı izal) ed .. r. 

Kanı tenıizlıyerek vücud t tazelik 
Vd canlılık buh~eder. 

Bir Grip ·n almadan evvel 

ıstırabın ve ağrının en 
elddetllslnl en kolay, en 
çabuk ve en ucuz ge
çirmenin çaresi bir ka
t• GRiPJN almakt1r. 
Mideyi bozmaz, böbrek• 
lerl ve kalbl yormaz. Aldıktan bef dakika BOnTO 

Ucuz Tesirli 

• 
1 

.. . . . . ... ; : . . .. . 

--Zararsız 

• 1 
~ 

IRADYOLiN 
En büyük sergilerde 18 diplo
ma, 48 madalya kazanmıştır. 

"Böyle güzel dişler yalnız 

RADYOLİN-
kullananların dişleridir.,, 

Diş tablblerl diyor ki: 

"Pişlerin ve ağzın sıhhati 
sabah ve akşam günde 2 defa 
dişleri temizlemekle kabildir.,, 
RADYOLİN bilkimya saf kalaylı tüplerdedir. 

Bir imyagerin tesadüfi 
ve mes'ud bir ketti 

I 
Parisli bir kimyager, tecrübeleri esna!!mda kazara eline biraz «.Bey~z Ok~ 

"'E~m~~mmm•••ım•' külmesi üzerine cildi beyazlatıcı v~ yumuşatı~ı ~hassasın~ m~lık hır nı I~' 
mevcudiyetinden dolayı hayrette kalmıştır. Bır lahzada cıltdekı kırıklıklar, 
gayrisaf maddeler zail olarak yerine beyaz, açık ve t~ze l»r beşere kaim ol~· V 

lNGİLİZ KA.\JZUK ECZANE.Si 
Beyoğlu • lslanbul 

. 
Nqriyat Müdürü: Selim Raaıp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Rqıp. H. Lütfi 

Bunu, bir çok kadınlann yüzünde tecrübe ederek, cildlerini 3 ila S le~ ~ 
beyazlatıp yumuşattı. işte hususi bir imtiyaz olarak bu ıcbeyaz oksijen». ~ (~ 
mettar cevherle beraber yeni Tokalon kremine kanştırılmıştır. Beyaz renkte1'• -"· 
sız) T okalon kremi, hemen cilde nüfuz ederek bütün gayrisaf maddeleri ha~ I 
benleri izale eder ve açık mesamatı kapatarak tene o ane kadar kullanıl iİ ı 
hangi bir tuvalet ve güzellik müstahzannın veremediği yumuşaklık ve uıze1ı 
eder. "tııetl ,J 

Beyaz renkteki Tokalon kremine ilave edilen bu «Beyaz Oksijen» er~ pv 
artırılmamıştır. Hemen bugünden kullanmağa başlayınız ve emin ve 11erı ı:ı 
ıörünüz ~ 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : ~' 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar ., ~ 

300 adet üstü hasır sandaliye 28-4-936 tarihine rastlayan ssl~ 
saat onda Yenikapıda Sandıkburnu sokağında 12 numarab ....-.. 
açık artbrma ile satılacaktır. isteklilerin o gün mahallinde baJI (Y' 
memuruna müracaatlan ilin olunur. 


