


10 Sayfa SON POST~ 

"Son Posta,, nın Tefrlkasu 49 Yazan: A. R. 

Musikinin canlı 
gören Cemili 

ve heyecanlı ahengi, 
zevkten zevke·- atıyor, 

bu alemi yeni 
mestediyordu 

Burası, hakikatFn büyücek bir kah
\re ve yahut gazinoya benziyordu. He
nüz ikindi vakti olduğu halde, bütün 
pencereler sımsıkı kapalı olduğu için 
her taraf tavandan sarkan bir kaç kü
çük petrol lambasile aydınlanıyordu. 
Ortada, beyaz taştan kiiçük bir ha -
\ "UZ bulunuyor: iki karış kadar yük
sek bir fıskiyeden, hafif bir su şırıltısı 
işitiliyordu. Gene beyaz taş doşe1i ze
min üzerinden üç larafh bir sedir yük
Eeliyordu. Bu sedirin üzerindeki ren
garenk şiltelerin üzerine uzanmlf,l o -
lan beş altı kişi, buram buram terli -
yordu. 

Bu adamlar, mütemadiyen sakız gi
bi bir şey çiğniyorlar .. Ellerindeki nar
r;ilenin marpucundan derin derin ne
fesler çekiyorlar.. İkide birde, yanla
nndaki çanağın içine tükürüyorlar .. 
Ve sonra, yanh.rındaki renk renk bo
yalardan nakışlar yapılmış toprak bir 
su kabını dudaklarına götürerek bir yu
dum su içiyorlar .. Ve daha sonra, mest 
ve mahmur bir eda ile başlarını me
şin yastıklara dayıyorlardı. 

Ortada dolaşan yaşlıca bir adam, iki
de birde ellerini birbirine çarparak yük
se ksesle kölelere emirler veriyordu. 

Köleler, kapının dibindeki tezgah 
gibi bir yere mütemadiyen gidip geli
yorlar; oradan alıp getirdikleri şeyle
ri, Cemil ile Seyit lbrahimin şilteleri 
yanma diziyorlardı. 

İyi partlatılmış bakır tepsiler içinde, 
- sanki bir sevgiliye takdim edilen bu
ket gibi itinalarla ve zıt renkli yaprak
larla sarılmış - bir kaç demet ot .. Üze
r~ renkli nakışlarla süslenmiş şürbe • 
ler ( 1) .. Billur şişesi içinde miniminicik 
renkli toplar görünen nargileler .. Gene, 
renkli bir çanağa benziyen tükürme 
kapları ... Bütün bunlar, köleler tara
fından ıŞiltelerin kenarlarına sıralanır
ken, Seyit İbrahim Cemile izahat ve
riyordu: 

- İşte, azizim Cemil Bey .. Katha
ne, buraya derler... Yemenin her ye
rinde olduğu gibi, şehrimizde de böyle 
yüzlerce kathane vardır. Nasıl, sizin 
birahanelerinizi andırmıyor mu? .. 

Cemil de gülerek mukabele ediyor
QU: 

- Her halde.. Arada epeyce fark 
var. Galiba, siz bizim birahanelere hiç 
u ğramarnışsınız? 

- Canım efendim, uğramaz olur 
muyum, hiç? ... Benim iddia ettiğim 
müşabehet, şekil itibarile değil.. Mak
sat itibariledir ... Mesela.. Siz oraya, 
zevk için, eğlenmek için gidersiniz, de
ğil mi? 

- Şüphesiz. 
- İste .. Bizim kathaneler de ayni işi 

görürl~r. .. Siz, masalarda oturuyorsu
nuz; kadehler içinde rakılar, biralar, 
şaraplar içiyorsunuz. Biz de burada, 

( 1) Su kabı 

«Sonra ne oldu~.. Müşterek bir hatanın 
bütün mes'uliyet ve azabını erkek yük -

İendi. Çocuğunu beş sene yalnız uzaktan 
gördü. uzaktan sevdi... Çocuk hastalandı. 
Ciuseppe de hastalandı. Çocuk bir yaz 
Floridaya halasının yanına tebdil hava 

için gönderildi; babası, asıl babası ne ye· 
di, ne içti. Nihayet bir gün köııkün bahçe 

kapısı önünde çocuğunu görebilmek Ü -

midile kendisini göstermeden dolaşırken 

küçüği.in şövesterinden bir tokat yedi. Ve 

hemen o gece çocuğu kaçırmıya karar ver-

di .. ıı 
: 

Avukat susalı iki saat olmuştu. Jüri a-

7ası tekrar salona girip yerlerine oturdular. 

Karar okunuyordu. Ben adeta sersem bir 
halde idim. Cevapsız kalan yığınla sualle-

ri kafam artık almaz olmuştu. Yalnız son 

iki kelimeyi duyabildim: «··· Ekseriyetle 

beı . •t!ı 

S<>kağa fırladığım zaman alkış sesleri 

ala ve rahat ipek şilteler üzerine uza -
nıyoruz .. Kat çiğniyoruz ... Yalnız ara
da bazı farklar vardır. 

- Mesela ... 
- Mesela.. Sizde; meyhaneye, bi-

rahaneye istiyen gider. İstemiyen, e
vinde oturur içer. Bizde, böyle değil
dir. Kat zamanı geldi mi, hemen he
men herkesin işini gücünü bırakıp kat
hanelere koşması, senelerdenberi kök
leşmiş bir adettir. 

-Tuhaf şey. 
- Evet... Kathane safası, giinde iki 

defa icra edilir. Biri, öğle vaktinden 
ikindiye kadardır. Bu esnada, bütün 
dükkanlar kapanır ... İkindi vakti dük
kanlar tekrar açılır. Yatsı zamanına 
kadar aliıŞ veriş edilir. Yatsi vakti, ar
tık dükkanlar büsbütün kapanır. Halk, 
tekrar kathanelere dağılır. 

- E.. Bu, ne zamana kadar sürer. 
- Gece yarısına .. Bazan da sabaha 

kadar. 
- Pekala .. Bu halk, evlerine gidip 

rahat etmezler mi? .. 
- Şöyle böyle .. Bir iki saat ... 
- Azizim, Seyit İbrahim Efendi!. 

Şu halde Yemen kadınları; ya, gayet 
mes'ut ve bahtiyardır .. Ve yahut ta, 
gayet müteessir ve bedbahttır. 

- Niçin? .. 
- Niçin olacak? .. Kocalarının yüz-

lerini pek az görüyorlar da, onun için .. 
Müşterek bir gülüşmeyi müteakip, 

Seyit İbrahim cevap vermişti. 
- Bunda, çok hakkınız var. Biz, 

evlerimizi pek o kadar sevmeyiz. Hat
ta, burada gördüğünüz şu kölelerin 
hizmetlerinden daha ziyade haz ede
riz. . . On un için ben de sizin fikrinize 
iştirak ederim. Kocaları iyi ahlaklı o
lan kadınların bu vaziyetten mütees -
si rolduklarına; bilakis fena tabiatli 
erkeklerin karılarının da kocalarının 
yokluklarından her halde bir memnu
niyet duyduklarına hükmedebilirim. 

İbrahim Efendi, yanındaki bakır 
tepsiye uzanmış, eline bir demet ot al
mıs; bunun uçlarını kopararak ağzına . 
atmış; çiğnem iye başlamıştı. 

- Siz de böyle yapınız. Görecek
siniz ... Ne kadar tatlı bir zevk duya -
caksınız. 

Cemil de bir demet ot koparmış, çiğ
nemiye başlamıştı... Bu ot, evvela ağ
zına bir burukluk vermişti. Ve sonra, 
ağzının içinden, midesine doğru yayı
lan bir serinlik liissetmişti. 

Köleler; Üzerlerinde hafif tömbeki 
dumanları tüten nargile başlıklarını ge
tirmişler; billur şişeler üzerine yerleşr 

tirmişlerdi. 
İbrahim Efendi, hem marpucu çe -

kiştiriyor ; hem de sözlerine devam e

diyordu. 
- Amma .. burayı görüp te,her kat

haneyi burası gibi zannetmeyiniz. Bu 
kathaneler de ik'i kısımdır. Birisi, umu-

kesilmemişti. 

* 
Şimdi aradan on sene geçti. Tahsil ha-

yatımın son devresini geçirdiğim Ameri -
kada yakından yaşadığım bu facia yuka • 
rıki satırlarla bitmiyordu. Evrakımın ara
sında sakladığım bazı gazeteleri karıştırı

yorum: 
«Giuseppe Konti serbest bırakıldı.» 
<cDoktor Makgir talak davası açmı' • 

tır. ıı 

odasınd.t ölü 

m1 kathanelerdir. Bunlar, avam takı
mına mahsustur. Adi peykeler üzeri
ne hasırlar serilmiştir. Halk kendi kat
larını oralara bizzat getirir. 

- Demek ki gelirken yolda herke
sin elinde gördüğümÜ'Z, o küçük zen
biller ... 

- Evet .. İşte onlar, avam halkının 
kat zembilleridir ... Fakat bir de böyle 
hususi kathaneler vardır. Oraya, mu
ayyen olan zevattan başka kimse gi
remez. Bir de, bunların hürmete layık 
olan dostları ... 

- Aman, İbrahim Efendi. Boğa -
zım kupkuru kesildi. 

- Bir yudum su içiniz. 
- Şakır şakır da terliyorum. 
- İyi ya .. Vücudünüzün zehiri çı-

kar ... Zaten bunun zevkt, budur. 
(Arkası var) 
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Belediqe 
Cevap ·veri9or 
" Hesabıkat'i Müzakere

sinde Muhasebenin Şiddetle 
Ten kit Edildiği Asılsızdır,, 

İstanbul belediyesinden bildiriliyor: 
İstanbul belediyesile vilayet idarei hu • 

susiyesini ihtiva eden İstanbul umumi mec
lis bütçesinin 9 3 3 senesine ait hesabı kafi
nin umumi mecliste münakaşa ve şid • 
detle tenkit edileceğine dair bir kaç gün
denlberi bazı gazetelerde çıkan havadisle 
umumi meclisin 6 nisan· 936 tarihli top • 
lanhsına ait olarak yapılan neşriyat ara -
sında hesabı kat'inin müzakeresi sıTasında 
muhasebenin şiddetle tenkit edildiğine dair 
yazılan yazılar küUiyen hakikate ve cere -
yan eden müzakerelere aykırıdır. Bahsolu· 
nan hesabı kat'ide mütareke ve ondan ev· 
velki senelere ait tahakkukat bakayasile 
bazı hususatın daha iyi yapılmasını arzu 
mahiyetinde mütalealar serdedilmiş olmak
la beraber heyeti umumiyesi itibarile mu· 
hasebemizin takdir edildiği tab ve tevzi 
edilmiş olan tetkiki hesap encümeni rapo· 
runun birinci sahifesinin yirmi birinci sa • 
tırından başlıyan (muhasebe teşkilatımı -
zın çok çalışkan ve vazife ve mes'uliyetini 
çok iyi idrak etmiş bir unsur olduğunu tak
dirle söylemek bir vicdan borcudur ... Mu
hasebe kuyudatının bugün en müşkiil he
saplan mükemmelen meydana çıkaracak 
bir hali intizama konulduğu, evrakı müs
bitenin pek mazbut bir şekilde tanzimi te• 
min olunduğu ve tahsilatta da son zaman
larda büyük faaliyetler gösterildiği kabili 
inkar değildir). fıkralarından açık ve kat'i 
surette anlaşılmakta olduğu gibi gene he
sabı kat'inin hatime başlığı altındaki son 
fıkrasında (gerek tahsilat ve gerek earfi· 
yat hesabatında muhasebenin vezaifi mev• 
duasını kanuna ve usule muvafık şekilde 
hüsnü ifa ettiği görülmekle muhasibi mes'u· 
lün beraatinin tahtı karara alınmasını teklif 
ederiz) cümlesile bu takdirat teyit ve te
kit olunmuştur. Raporun müzakeresi sıra
sında yukarıda bahsedildiği veçhile baka
yaya kalan varidat ile daha iyi yapılması 
arzu olunan hususatın neden mütevellit ol
duğu ve bunların pek çok seneler evveli
ne ait olup alakadarların himmet ve gay
retile günden güne tasfiye ve tekamüle doğ
ru gittiği ve o sene kanunla kaldırılan du
huliye resminden dolayı kaybedilen vari
dat, evvelce tahmin edilen miktardan dü
şüldükten sonra umum tahsilatın umumi 
muhammenata nazaran belediye kısmın • 
da o/o 96 ve idarei hususiye kısmında 

o/o 98 ze baliğ olduğu ve heyeti hesabi
yemizin cidden takdire layık bulunduğu 

hakkında tarafımdan verilmiş olan tafsilat 
ve izahat üzerine mazbatada yazılı takdi-«Sabık Madam Makgir 
rat encümen namına heyeti umumiyede bir 

bulunmuştur. ıı 
<cDün gece, çocuk kaçakçısı Konti, a- daha tekrarlanmak suretile müzakere kafi 

vukatı F red Morşinsonu tabanca ile öl _ görülerek mazbatanın varidata ait kısmı 
okunmuş ve bu suretle celseye nihayet 

dürmüştür. 11 

«Avukat Fred Morşinson şöhret ka - verilmiştir. 
Hakikat bu şekilde olmakla yanlış neş-zanmak arı:usuna mı kurban gitti~» 

«Genç avukat müekkilini kurtarmak için 
kendi muhayyelesinde bir' vak'a uydur • 
mus, fakat tuhaf bir tesadüfle ayni vak'a· 
nın - hakikaten cereyan etmiş olması sebe
bile, Kont& tarafından öldürülmüştür.» 

riyatın düzeltilmesi için bu izahatın gaze -
tenizle neşrini rica ederim. 

İııtanbul Vali ve Belediye Reisi 
namına muavin, 

Nuri Türlıkaıa: 

~ 

Nisan 9 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cinsi ve mevkii Senelik kirası Müddeti 

Kartalda çimento fabrikasından Madalya burnuna 
kadar uzayan saha içinde karadan Elli metre 
açıktan olmak şartile denizden kum çıkarmak hakkı ; 
Tophanede Çavuş başı mahallesinin Necati Bey 
caddesinde sanayi mektebi altında 391 No. lı 
dükkan: 
Yıldızda Dikili taşta Ertuğrul kışlası arkasında 
ceman l 7 l 6 metre murabbaında iki parça tarla : 

Lira 

109,5 

36 

6 

3 yd 

2 • 

• 
Yukarıda cins ve mevkii gösterilen yerler hizalanndaki bedel ve 

müddetler üzerinden açık artbrma usulile ayn kiraya verilecektir. 
İsteklilerin ve şeraitini öğrenmek istiyenlerin 20/ 4/936 Pazartesi günü 
saat On Dörtte yüzde 7,5 pey akçalarile müracaatlan. M. (1786) 

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

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

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

banka mektubunu kanuni belgelerile birlikte muayyen vakitte 
komisyona gelmeleri. (1872) 

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Genel Merkezinden: 

Kızılay genel meclisi 1936 senesi nisanının yirmi heıinci cumartesi 
günü sabah saat 1 O da Ankarada Y eniıehirde cemiyetin genel merke· 
zi binasında alelade içtimaını yapacağından murahhaaların yukarıda 
yazılı gün ve saatte Kızılay genel merkezine gelmeleri rica olunur. 

Görüşülecek işler: 

1 - Batkan ve ikinci baıkanlarla katiplerin seçilmesi, 
2 - Genel meclisi tetkik komisyonu ve genel merkezce yapılan i, · 

leri gösterir raporların tetkiki ve kabulü halinde genel ~erkez zim • 
metinin ibrası, 

3 - 1936 • 1937 bütçesinin tasdiki, 
4 - Çıkacak üyelerin yerine diğerlerinin seçilmesi, 
5 - Tetkik komisyonu üyelerinin yeniden seçilmesi, 
6 - Genel merkez teklifleri. 

.. ------------------------------------------------------------s l lstanbul Vaklflar Direktörlüğü ilinhırı 
İstanbul Tapu ve Kadastro Ba11memurluğundan: 
Eyllpte Servi mahallesinde vaki İzzet Mehmet Paşa vakfından olup ve-

zir tekkesi denmekle maruf macı müştemilat dergahın senetsiz tasarruf mu
amelesi yapılarak bu mahallin vakfı namına tescili Evkaf Müdürlüğünden 
talep edilmesine binaen ,ayet bu yer hakkında tasarruf iddiasında bulunan 
var ise vesaiki tasarrufiyes;yle tarihi ilandan on bet gün zarfında lttanbul 
Tapu Batmemurluğuna müracaatları ilan olunur. (<1744>• 
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İtal}ra yeniden meydan 1 '4 Tiv ATRo $ Orta Avrupada gerginlik 

k f Tiyatroyu himaye 
0 uyor • .. Belediye Şehir Tiyatrosuna bugün- arhyor 

ku yardımı yapmadan evvel Şehu Ti-
( Bat taralı 1 inci yiizd«) !kilometre uzak: ~ulunmaktadırlar. yatrosu Darülbedayi adiyle gene az [Devamı f f inci yüzde] Muah d l . ihlal' h. b" J Roma1lların sebat ve disiplinini Bu mıntakada u unan bütün Ha- çok tanınmıı:ı. bı'r tı'yatro trupu ı'dı·. Bu A t k ı·v· . d e e enn ı ıç ır suret o 

k ld 
T - vus urya as er ıgı ıa e etti mevzuu bahsol Ç" k" b l 

00··ıtermekte devam edı·yor. Zecri be• kuvvetleri geri çe i ijinden bu halk · · d ] b al d k 1 b" amaz. un u evne .. i e 3' ıçın e ça ı'ıyor, oc tyor; hazan eme yen ış ır t~~irdir. Parlamento- milel anlaşmaların devletleri v~tan ,.' 

tedbirlere kartı mücadele her taraf- ıebrin ltalya~l~r tarafı~dan iııali elemanlarım kaybediyor. temsil vere- nu~ son kabul ettıgı kanunun mahi • da~Iardan hizmet beklemek ve yap ,.ı 
ta en büyük bir enerji ve muvaffa- muhakk~k gorulmektedır.. miyo~, sonradan yeniden bir birlCfme yetı bamba\lkadır. Devlet 18 den. :12 tırmak hususunda haiz olduğu scıbes .. 
kryetle yapılmaktadır. Ve bu, reji- De~me mıntakaıındaki Habet çaresı bulunuyor; tekrar temsillere Y~\lma kadar her vatanda~ı kendısme tiden menedecek mahiyetleri yoktur. 
ınin bütün tetkilitının ve imal te· kuvvetlerinin batında bulunan veli- başlıyordu. hızmet etmekle mükellef kılıyor. Bun- Bu mesele tamamen dahili bir is~ 
§ebbüsleri ve İtalyan kadınlarının aht, İmparatora mülaki olmak için Bu vaziyet belediyenin bi1fül ve dan ~~~ _ta.bii ne. olabilir. Devletten ti.r. Hiç bir muahede ve beyneliınl;l 
her günkü anlayıflı tetriki mesaisi şimale doğru yürümektedir. lmpara- kuvvetli bir yardımda bulunduğu za- her turlu ıstıfadeyı elcle eclen fert elbet rnükelJefiyete karşı gelmemiştir~ 
aayeainde tahakkuk etmektedir. tor, mağlup olan ordu bakiyyeleri İ· mana kadar devam etti. te o.n~ hiz~et edecektir. Bu hizmetin Parlamentomuza takdim ettiğimiz 
1 lh k le taze kuvvetleri birlettirerek yeni Belediye Şehir Tiyatrosuna bol şeklmı tayın eylemek meselesi ise ge- kanun müstakil ve hakimiyetine sahip 
talyanlar artık su yapma bir müdafaa ordusu tetkil etmeğe yardımda bulunduktan sonra tiyatro- ne devl.ete ait olan ~lerdendir. bir devletin arzusu ve hadiselerin gi .. 

istemiyorlar çalıtacaktır. da bir yenilik bir inkişaf belirdi, ve Ferdın devlete karşı olan vazifesi dişi ile hemahenktir.» 
Roma, 8 (A.A.) - Havas ajansı Diğer bir ltalyan kolunun Mag- az ~amanda bugünkü mütekamil vazi- fikri veya bedeni olabilir. Silnhh vt.ya Hariciye nazırı bu hareketin son Ro .. 

bildiriyor: dala üzerine yürüdüğü söylenmek- yetme. gir~bildi. silahs~ yapılabilir. Devlet bütün bu ma ziyaretile bir münasebeti olup ol-
Siyaıi mahfeller, Negüı'ün otori- tedir. v .. Şehır !ıyatrosunun en. az .i~ gördü- tefe~nia.tı tesbit etme~ hakkını haizdir. madığı hakkında sorulan suale cevaben 

teainin mahvolduğu ve gölgeden i- Tana gölüne varmıf olan ltalyan gu mevsım bu ~on me~sımdır. GeçeAn • .. Şımdıye kadar tatb~~ ~lunan gQnül- de demi'tir ki: 

h b k 
.. ·ı ·· ke k l . · d. b' kid yıllarda operetın yaptıgı fazla hasıla~ lu asker toplama usulu bıze çok paha-

aret ir iktidar mev ıı ı e muza - uvvet erı JlM ı cenu ı far en ve ta .. k b l d h l 1 l - Roma konuşmalarının neşredilen ,. d v , d v •• •• • guvenere u yı a operete e em- ıya ma o uyordu. Mecburi usul ile k 1 

reye gİrİfmeae imkan bulunma ıgı Debratabar a ogru yurumektedır- miyet verı'lmı'~t· F k t H lk O t' ld proto oldan maaaa bir taahhüdi.i ihti-
•• 

0 
~ •• " ı.. a a , a pere ı e e edeceğimiz tasarruf ordunun mik- d · · ı b 1 j 1 ınutaleasındadırlar. • . ler. Sanıldıgına e~re ~u kollar Des- trupu da bir tiyatro tutmuş operet oy- tar ve kıymet itibari ile kuvvetlendiril- va etme iğ•nı söy eye i irim · to yan, 

Bu mahfeller . Ha~t••ta~dakı .sie ve Mag~a!la men?e yuruyen namıya b.aıılamışt>. Şehir Tiytrosu mesine sarfedileccktir. Avusturya ve Macar noktai ııazarla-
m f 1 

· h hunnet k ti le ıltısak temın tm k h k 1 rmın telifi ve bu üç memleket· yasası 
C§ru men aat erın epsıne uvve er e e e- operet ısınının bir kısım seyirci eri - 17 senedenberi Avusturyanm istik-

edileceğini fakat betler planına hat· defini takip etmektedirler. ni de burası çekiyordu. lalini muhafaza ve idame ixin sarfo _ arasında bir ahenk ve birlik teTQini 
ta Laval _ Hoar planına müstenid , Ogaden mıntakaıında tiddetli . Bu mevsim geçti.. Gelecek mevsim lunan gayretler bütün Avrupanın tak- derpiş olunmuştur. 
aulh tekliflerinin, ltalya tarafından yağmurların yağdığı haber veril- ıçin düşünülebilir: Şehir Tiyatrosu o- dir ve teşvikine mazhar olmuştur .. Bu- Avusturya küçük bir devl~t olmak .. 
hiç bir suretle nazarı iti.bara alın- mektedir. Bu yağmurların general peret kısmı, eskiden olduğu gibi ge- günkü şerait içerisinde Avusturyanın la beraber Tuna siyaseti kadar um~ .. 
ınıyacağını ilô.ve etmektedirler. ,Gra'9_iıı.ninin taarru~nu gecikdir. ne ayrı bir ~iy.atro kiralamalı mıd'.r~ Avrupanın ortasında işgal ettiği mev- mi siyasetle de faal bir şekilde alôka • 
it I C d k. konUŞ- mesi muhtemeldir. İtalyan tayyare- Halk Operetmın rekabeti devam ettık- kii sağlamlaştırmak için kuvvetli bir dardır. Memleketimizin mevkii coğ .. 
a yanan enevre e 1 • leri bu arada Ras Nasibu'nun m" • çe bunun faydası yoktur. Haber aldı ~ orduya ihtiyaç vardır. lşte biz bunu rafisi bizim uyanık bulunmamız içirt 

ma
lara mukabelesı t hk k"l · · dd tı• b. b uı ğımıza göre Halk Opereti de beledi ~ temin etmek istiyoruz. kafi bir sebeptir.» 

a em mev ı erım § e ı ır om- . h' . . . . . . 

R 8 (A A ) 
_ Selahiyettar b d it d b l d k yenm ımayesını ıstemıştır. Beledıye ·•·--------

oma, . • ar ıman a ın a u un urma ta- d k" h' . . F 1 hıahf il it 1 lar tarafından ze· ,d ma em ı şe ırde tiyatroyu hınıaye e- h ı A 

h 
.. e el', ayan l . . ır. decektir. Halk Operetini de himaye et· ransanın SU p anı 
ırlı gaz kullanılması meıe eıının ~imaldeki Son ltalyan Zaferi ı· ş h' T' k • · d d ~ me ı, e ır ıyatrosu operet ısmını 

13 ler komitesine verılm~sın en o- zehirli gaz sayeıinde bu trupla birleştirip Şehir Tiyatrosun - du•• n neşredı•ldı• 
layı h t d .. •mü•lerdır. Burada K l . ayre e u3' 3' . azanı mıf. dan tamamıyle ayrı bu operet kurrnalı-
mevcut kanaate göre 13 ler komıte· Adisababa - 8 (A.A.) - Röy· dır. 
ıi yalnız Habet anlatmazlığının hal- ter muhabiri bildiriyor: Bu yeni tiyatroda, Şehir Tiyatrosu 
li imki.nlariyle meıgul olmalıdır. Buraya gelen ve henüz teyid e· operet kısmının olduğu gibi muzige 
Komite vazifesi hudud~u ~~ayet- 'dilmiyen bazı haberlere göre en ve sese dayanmayıp, yalnız halkı gül
lerin tetkikine de te§mıl ettıgı tak- modern gaz maskelerine bile nüfuz dürmek maksadiyle oynanan operet -
dirde iae, hiç ol;°1~zsa is.a~etsiz ~e ,eden yeni bir zehirli gaz İtalyanla- lerden ziyade tam manas\yle sesli, 
delilsi~. Hahet ~ıkayetl.erını t~tkık ,rın timal cephesinde muzafferiyet muzikli ve baleli operetler oynanma -

edecegı yerde evvelemırde sabıt ol- kazanmaımı çok fazla kolaylaıtır- lıdır. 
mu§ olan Habet vahıetleri hakkın- :.Uıttır.. Böyle olunca belediye Şehir Tiyat -
daki İtalyan tiki.yellerini tetkik et- Bu gazla zehirlenenlerin aözleri- rosunu değil, ?ehirde tiyatroyu himaye • etmiş olur. Ve yapılması ~azım gelen 
melidir. nin kör olduğu, hatlarının son dere- de budur. ** 

Cephelerde vaziyet ce tittiği ve yirmi dakika can çeki,-

R 
.. t tikten sonra öldükleri tiiylenmekte- Mimar Sinan ihtifali 

Londra, 8 (A.A.) - oy er a- d 
ianaı bildiriyor: ir. (Btıt taralı 1 inci yüzde) 

1 t ı k t· .. ..:. yaban Adisabeba: 8. A. A. - Bu mpara or, mem e e ı.u,& • İ . d 4 - Yurdda~lara parasız olarak (Mi-
cı bir istiladan son bir hamle ile sabah yedi talyan tayyaresı • ~s- mar Sinan) rozetleri dağıtılacakbr. 
kurtarmak için mevcut bütün kuv- sieyi şiddetle8boAmba~ıman ~ştşalır • 5 - Akpm saat ( 2 f, 1 5) de Müzeler 
Yellerini toplarken, İtalyanlar, ce- :o~.a: b.ld" •. • - are ,Mimarı Kemal Radyoda bir konferans ve· 

nuba doğru ilerleyi•lerine devam Ba ogı. ıyo Ilı ınilyor: d k' ali 1 recektir. 3' D yo an zenn e ı g a ı 6 - lhtifalde Şarbayhk, İstanbul Hal· 
etmektedirler. Erı'tre membaından es. sNıe .. k • ed k 

ahal 
ı:ııl"Clll ısyan e kevleri, Evkaf Direktörlüğü, Güzel San-

gelen haberlere ao .. re, İtalyanlar, hu 1 kegusle -dy· üh. re ı Ak 
0 

,at ar ademiai, Yüksek Mühendis rnek-
i1erl • 1 . . d kaçma ta o an or uya m ım za-eyıt erınde ımparator . or. usu- yiat verdirmektedir. Gondar. Se- tebi, Milli Türk Talebe, Mimatlar ve Mü-
nun bakayasından ba§ka hıç hır mu mien ve y olkait mıntakalarmda hendisler Birlikleri birer çelenk koyacak· 
kay l ak d J lardır. (İsteyen diğer Kurumlar da .relenk 

em et e karf ılaflllaDl ta rr ar· bir çok rüesa mutaveat aöster- " 

S ı 6 koyabileceklerdir.) 
öylendig~ine göre, « mparator, mektedir. Lgal edilen bütün mm .. j lf Eminönü Halkevi tarafından bu bü-

Yolu» boyunca yürümekte olan tal- takada işler normal bir şekil al· yük Türk mimarını anma ihtifaline bütün 
Yan kolları Dessie'den takriben 125 mıştır. yurddaşları çağrılmaktadır. 

13 )erin dünkü toplanbsı 1 Çaihy~:iAn~~:,::,.n bu J. 
(Baş taralı 1 inci yüzde) 

ınası arsıulusal anlaşmaların her han
gi bir kıymeti haiz olup olmadığı me
selesini ortaya koymaktadır. 

Eden bundan sonra, Mi!J-~t1er Mec -
lisi sekreterliğinin, Cenevre Kızılhaç 
ınakamatmdan her hangi bir haber a· 
lıp almadığını sormuştur. 

Bunun üzerine, komite, Kızılhaçın 
zehirli gaz kuHanı1acağına dair haber~ 
ler alıp almadığını öğrenmek üzere 
Avenolü Kızılhaçla temasa girmeğe 
ınemur etmwtir. 

Toplantı saat dörde talik edilmiş ~ 

İtalyan mürahbası Cenevreye çağırıldı kir ve edebiyat mecmuasının 4 üncü eavı· 
Bu karar üzerine Madriaga İtalyan sı çıkmııtır. Bu sayıda Hamit Macit, &ki 

mürahhası, Aloiziyi derhal Cenevre - Süha, idris Ahmet, Muammer Lütfi, Ziya 
ye davet etmiştir. Aloizinin yarın sa- İlhanın tiirleri ve bir çok genç ya:ııcılann 
hah (bu sabah) tayyare ile buraya ~~~~ ~rdır. 
gelmesi beklenmektedir. . . . hafilinde zecrl ~~dhlrİ~rln -şidd~~l~~di--

Madiryaga Aloizi ile yapacağı tc - rilmesini isteyen bir takrir mahiyetin
maslar neticesini akşam 16 da topla ~ de telakk edlmektedir. 
nacak olan komitede izah edecektir. İngliz gazetelerinin ne.,-iyatı 

Komitenin i~i selahiyeti haricinde Londra, 8 (A.A.) - Times gazete-
göreceği ve konseyin gelecek per~em- si, ba~makalesinde, artık İtalya hü
beye içtimaa çağırılacağı söylenmek- kumetinin Habeşistanda zehirli gaz 
tedir . kullanmı• olmak mes·uliyetinden kur· 

Meksika zecri tedbirlerin tulmasına imkan olmadığını yazmak-
tadır. 

ıiddetlendirilmesini istiyor ' İtalyanın, seri bir karar almak üze-

ikinci toplantı Cenevre, 8 (Hususi) - Milletler re tatbik ettiği tethi' usulleri, Muso -

Cenevre, 8 _ 1;3 ler komitesi, u- Cemiyetinde Meltsika delegesi 18 ler lininin, son derece nazik diplomatik 

tir. 

:zun müzakereden sonra, İtalyanlar ta- komitesi reisine gönderdiği bir mek - mali ve daha başka vaziyetler karşı -
rafından zehirli gaz kullanılması me _ tup~a lt~l~a. - Habeş harbinin ~nüne sında bulunduğunu göstermektedir. 
~,..lesinin müzakeresi komitenin sel3hi- geçılmesı ıçın kabul olunan zecrı ted· Derhal bir mütareke yapılmalı ve 
yeti içinde olup olmadığını tetkik için birlerin tesirsiz bir hal~ getirildiğini te- Milletler Cemiyetinin iştirakiyle sulh 
bir hukuki komisyon teşkiline karar essürle kaydetmektedı:. müzakereleri başlamalıdır. Böyle ya
vcrmiştir. Mürahhas, bu vazıyet karşısında pılmadığı takdirde Milletler Cemiyeti-

Madriaga ile Avenoli.in, vakıt kay - M:~s~k~nı~ ı:.ıes'~li~~t kabul edemiye- ne dahil devletlerin yapacağı bir tek 
betmeksizin Aloizi ile ten:ıasa geçme -ıcegını ılerı surm~ştur. . . iş varsa o da safları sıkıştırmak ve der-
1erine karar verilmistir. , Bu mektup Mılletler Cemıyetı ma - hal harekete geçmekten ibarettir. . 

( Baı taralı 1 inci yüzde) 
3 - Arsıulusal kanuna kartı umum ta

rafından ıösterilmesi icap eden riayet. 
4. - Bunun için icap eden garantiler. 

5 - Herhangi bir devle~e hiç bir ta· 
hakküın bakkr verilmiyecektir. 

kısa bir tebliğ ile nihayet bulmaktadır. 
«Bir Mo:zayikn 
Paris, 8 (AA.) - Deha gazeteıiıı 

Fransız bant alanının bir mozayiie beruı 
zediğini, zira, planda Fransanın 12 seneıı 

denberi Cenevreye verdiği tekmil plin, 
proje ve takrirlerden birer parça bulun• 
duğunu yazarak: 

Muhtıranın ikinci kısmı, siyasi tedbir
ler btıtJıiı altında olup fU kuunları ihtiva 

Hükiımet, biraz daha fazla iz'an ve yao1 
~ ratıcı zihniyetle daha iyi ve daha açık bi~ 

provam tevdi edebilirdi. 

etmektedir: 
6 - Müıterek emniyet. 
7 - Karıılıkb yardım. 

8 - Silihsızlanma. 
9 - Avrupa kuvvetleri. 

10 - Sulh için bir Avrupa tali komite
ıi ve Milletler Cemiyeti çerçevesi içinde 
münhasıran Avrupa itlerini ıörmek üzere 
hususi bir komite teıklli. 

11 - Yirmi bet senelik sulh 
12 - ,,25 senelik sulh ile münaıebeltarıı 

karıılıklı yardım. 

Banı Planı Konseyde 
Cenevre, 8 (AA.) - Flanden'in, Fran 

sız barıı planının konaey rumameıine k°" 
nulmasım Lokamo devletlerinin içtimam ... 
dan soma isteyeceği bildirilmektedir. Bu .. 
nunla beraber Fran.11.z mahfilleri planıl( 
müzakereıine ancak mayıs toplanma deV>I 
reıinde tevessül dileceğini zannediyorlar" 
lar. 

13 - Arııulusal bir kuvvet tetkili. Bu 
kuvvet her memlekette vücuda ıetirilecek Tarla smırları için mandaline 
ve motörlü kıt'alarla tayyare kuvvetlerin- Hususi mahiyette ralı!'.an b · . · \ 
den mürekkep olacaktır. Mezkür kuvvet .. h z· ~ Y ıı zıraa 

""- d l k bul mute assısı ıraat Vekaletine orman,. 
aaaaa ar mem e ette undurulacak ve l . 
bir gerginlik zuhurunda Milletler Cemiyeti arımızda mebz~lenl !etışen yabani it. 
konseyi emrine amade tutulacaktır. mon ve mandalına fıdanlcmnın tarl4 

Tealihatın Kontrolü sınırlarını ayırma i~inde kuJJanılma "• 
sııu tavsiye etmiştir. 

14 - Teslihatm kontrolü, bütün millet· Bu 7.atm iddiasına göre bu fidanlar 
lerin. tesliha~ .kontrol etmek üzere bir tarla kenarlarına sık. sık dix.ildiği ve 
kom11yon teıkil•... .. .. . 50 santim eninde, bir huç;uk metre 

~uhtıranın ~çunca loum <~Ekonomik. uzunluğunda da budandığı takdirde 
prensıpler» bqlısım tqımaktadır. Bunun "'k ] b "' b' d 
madde) 

• lard mu emme ve ne atı ır uvar halini 
eri fUn ır: 

15 - Bütün miJletler tarafından elbirJi- alm~kta, yıllarca bozulmamakta, di .. 
ii yapılması. kenlı teller kadar da mukavinı olmak-

16 - Mübadelelerin tanzimi. tadır · 
17 - Pazarlan tevsi ebnek yolları ve Bu takdirde hem Avrupaya dikenli 

vaııtalan. teller için para çıkmıyacak, hem de 

18 M"b d 1 
1 

• • b' hk bahçeler süslenecek, çıplak tarlalar ye-
- u a e e er ıçm ır ma eme te- · ı a&ai. şı sınırlarla bezenecektir. 

19 - Nakit istikrarı. Ziraat Vekaletinin bu teklifi nasıl 
20 - Kredilerin teflDİli. karşıladığı henüz malum değildir. 
21 - İptidai maddeler. - ~ ~ on M .... • • • • • ·-- ••••••• ·-·-

22 - Müstemlekeler piyaaalan. TA K V 1 M 
Dördüncü kı•un Milletler Cemiyeti çer

çeveıi dahilinde bazı ufak ahkinu ihtiva 
etmektedir. 

İkinci Vesika 
«Bir ıubat tarihli Alman muhbra11na 

cevap te,kil eden muhtıra» isimli ikinci ve
sika, Almanyanm Ren mmtakasını iıgal 

hareketini haklı göstermek için ileri sürdü
ğü noktaları cerheden Fransız delillerini 
ihtiva etmektedir. 

Muhhranısı bir yerinde fÖyle denmek
tedir: 

ııFrama, Almanyanın Cenevreye avde
tini görmekle baJıtiyar olacakbr. Fakat 
Almanyanın hareketleri bilahare Milletler 
Cemiyetinden tekrar çekilmek tehdidinde 
bulunmayacağını temin edemez. ı> 

Mukabil teklifler umumi mahiyette 

Rumi sene 
1352 

Kasım 
154 

10 51 
34 

NiSAN 

9 
Resrnt sene 

1936 

PERŞEMBE 

Arııbi sene 
13:15 

Murt 
:.!ü 

Muharrem 
17 • 1 ti 

'.{ 
113 
47 
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gençleıtirir. 
BEYOCJ.U. 

F. .' -~:.<~< l ,, (' .;.~ l ! · ı; . . ., . ,.., ..• • ...; •. . f. < .,;i' • 

Dişleri, diş etlerini ve bütün ağzı evvela temizler, sonra 
güzelleştirir. Dişleri parlatır, diş etlerine tabii renklerini verir, 
ağız kokusunu keser, mikropları yüzde yüz kat'iyetle öldüre
rek dişlerin çürümesine, diş etlerinin kanamasına ve ağız 

hastalıklarına mani olur. 

kullanacağınız yegane diş macunudur. 

"\ ' ••• < •• • ·.ı • 1 • t . t'. , 
' r .ı. '. ~ • • •"' •, 

BRUYERE 

En son model "Thura,, ve ''Vauen,, fabrikalarının pipolan gelmiştir. 
Sahş yeri : Sultanhamam. Kebabcı karşısında Sahibinin Sesi. 
Toptan satış: Sultanhamam Camcıbaşı han No. 10 posta kutusu: 180 
Ankara : Taş han tütüncü Ali Tümen, İzmir: Necib Sadık Balcılar 156 

Belediyeler 
Bankasından: 

1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk Mektebi önündeki 
arsa üzerinde yaptırılacak BelediYeler Bankaaı binaamm götürü olarak 
ve (anahtar teslimi) suretile intatn, •kapalı zarf uıwü ile ve 20 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuftUr. 

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

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası Genel Diı·ektörlük 
binaıında 29/Niıan/1936 Çarp.mba günü saat 14 de Banka idare 
Meclit1i huzurunda. yapılacaktır. 

4 - istekliler bu ~e aid eksiltme tartnamesini, mukavele projesini, 
fenni umumi ve hususi ve malzeme prtnamelerile sair cedvel ve ev
rakı ( 50) elli lira bedel mukabilinde An.karada Belediyeler Bankasın
dan ve İstanbulda Galatada Bahtiyar hanında 22 No. da mukim bina 
proje Mimarı Seyfi Arkandan alabilirler. . 

5 - Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin: 
A) - Türk vatandaşı olması, 
B) - En atağı iki yiiz bin liralık bir binayı muvaffakiytele başar

dığına dair selahiyetli makamlardan alınmıt musaddak bir vesikayı 
haiz bulunması, 

C) - Musaddak ehtiyeti fenniye vesikasın1 hamil bulunması, 
D) - 357.257 üçyüz elli yedibin ikiyüz elli yedi lira muhammen 

bedeli olan bu İfİ halen yapabilecek mali bir iktidarda olduğuna dair 
Bankalardan bir vesika almıs bulunması, 

E)- M~ktuan 18. 100 on. sekiz bin yüz liralık muvakkat teminat 
vermesi, 

G) - isteklilerin beşinci maddede yazıh vesikaları eksiltme 
gününden bir gün evveline kadar Bankaya ibraz ederek kabul 
tasdik ettirdikten sonra teklif zarfları içerisine koymalan, 

6 - isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü azami saat 12 
ye kadar, ihale f ıtrtnamesinde yazılı prtlar dairesinde ve makbuz 
mukabilinde Bankaya tevdi etmit bulunma1an '8rtbr. (765) (1864) 

VENÜS RiMELi 
ile tuvalet gören kirpikler kalblere ok 
gibi saplanır. 

VENÜS RUJU 
Gayet cazib renklerile kullananları 

hayretlere düşürür. 24 saat dudakta 
sabit kalır, bozulmaz ve yakmaz. 

VENÜS PUDRASI 
Terkibe Venüs Gold kremi karıştı

ruınak sayesinde narin ve nazik 
cildleri teshir eden her tene uygun 
renklerde yüksek evsaflı eşsiz bir 
pudradır. 

VENÜS KREMi 
Terkibindeki hususi madJei ha

yatiye dolayısile insanı şayam hayret 
bir surette gençleştirir, gOzelleştirir 

ve ismi gibi bir Venüs yapar ve hay· 
retıere düşürür. 

Evtlva Zad• Nureddin Eren 
Eczai kimyeviye ve ıtrıyat deposu, 

İstanbul. ,...l _____________ .... 

Tabii meyva usarelerile hazırlan • 
mıı yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 
hastalılclannda fevkalade fayaalıdır. 
Hazmi kolaylaıtmr, inkıbazı izale 
eder. 

İNGILlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

Kayıp - 1335 - 1336 senesinde 
Beşiktaş Gazi Osman Paşa orta mek
tebinden aldığım tasdiknameyi kay
bettim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. (601) 

212 numaralı Httseyin oğlu Fuat 

,. 
Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye mütehassı11 

Pazardan maada hergün 3 - 6 
Divanyolu (118) No. Telef on; 22898 

HAVALARA DiKKAT! 
fstanbulun en 
tehlikeli mev-
simi bu mev-
simdir. Bir gün 
kış, bir gün 
yaz havası ... 
Bu istikrarsız-
lık nezle, ök-
sürük, soğuk 
algınlığı bron-
şit, grip gibi 
hastalı klan 
artırır. 

• Sıhhatinize 
daha fazla 
dikkat etmek-
le beraber 
cebinizde , 
çantamzda 
bir kase 

' 

GRiPiN 
bulundurma-
ga her zaman-
dan ziyade 

ihtimam 
ediniz. . 

Bütün ağrı sızı ve sancılan dindiren 
• • 
1 1 

soğuk algınlığına ve bundan mütevellit araza 
karşı bilhassa ' müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 

Tlrklyede satılan 

btltb kremler ve 
bitin padralar 
1erıı malıdır. 

KREM PERTEV 

ısa yerll 
içinde adı 
kalasında 

kremler 
' lıer lleslll ,... . .... , 

olanıdır. 

SATILIK KERESTE FABRiKASI 
45 beygir kuvvetinde 1 adet lokomobil, 2 adet 55 ve 85 santimlik hizar 

makinası, dinamo, transm.isyonlar, destere ve saire, fabrikaya ınzum olan 
bilumum teferruatile beraber ambalajlı olarak ve derhal montajı yapılıp 
işletmeğe hazır bir vaziyette sahlıktır. Müracaat: A. H, Galata P. K 1533 

İstanbul 2 inci tnas Memurluğun
dan: müflis mehmet Kadrinin masa
sına müracaat eden Süleyman Demir
sözün istediği 989 lira ile Kııracabeyli 
Adilin islediği 997 lira 65 kuruşun 
altıncı sıraya ve İskonto Ticaret kol 
lektif şirketinin istediği 87 lira 23 
kuruşun kezalik altıncı sıraya kabu
lüne ve sıra defterinin bu suretle 
dUzeıtilmesine ve Tel çivi şirketinin 
iki çekle istediği bin liranın teminat 
olarak verildiği müflis tarafından be
yan edilmesine ve bu cihet alacağın 

reddini mucip görnlmüş olduğundan 
mahkemeye müracaata muhtar olmak 
üzere alacak kayıt talebinin reddine 
ifllls idaresince karar verilmiş olduğu 
nan olunur. (21976) 
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idare İfleri telefonu: 20203 Fiyab S kurut 

Habeşist~~J sulh iyin İtalya ile tek başıiıa konuşmay~ 
. razı oldu, fakat ltaly~ artık sulhten bahsetmiyor! 
·cenevre ltalyadan Zehir)~ 
' Gaz Kullanmamasını 
İstemeye Karar Verdi 
S ıh . . de fikrini soracakb, fakat u ıçın . .. .1• 
C e gelen Italyan mumessı ı 

enevrey .k , 
k t• • ttı"bu meseleyı onuşamam. ,, es ırıpa 

• . . • e nazın bağırdı: "İtalya Habeşistana 
İngılız harıcıy .. d ·ştir Bu gazler siyah 
200 ton zehirli gaz gon ermı • . 

derili insanlara karşı kullanılacak dıye ses 
çıkartmıyacak mıyız? " 

p ) _ Bugün bütün dünya ef· 
Londra, 10 (Son ostab t 

1 
meşgul eden en mühim 

ı_ " . . i ve mat ua ın 3 1 . C .K:arı umumıyesın d halle memur 1 erın e· 
mesele İtalya • Habeş I avasmH beşistanda muhasemata 
nevrede yapt.~kları tobt ~n.~ı, v: zehirli gaz kullanmağa 
nihayet vermek teş~ . usu 
karsı gelmek isteklerıdır. 
. 1· ·ıt ·ı Fransa arasındaki ayrılık 
ngı ere ı e -

k M' ter Eden 13 ler komitesinin 
lngiltere Dış Ba a~ı ıs. kt · nazarını anlatarak: 

Lı·· k" · · d fngılterenın no aı 
u~n u ıçtımaın a 'k ... vakit kalmadı. Muhase· 

«Artık daha fazla gecı mege d k b · · 
mat tatil edilmeli ve bu t~pl.antı devam e er en u ı~ın 
neticesi alınmalıdır.» demıştı. M M d 

k Fransız delegesi M. Flanden: « . a a-
. Buna. arşı 14 .. kadar Roma ile temas ederek mu· 
rıaga Nısanın une l l l d Mu 

d d iması meselesi ile meşgu o ma 1 ır · • 
sematın ur uru db' 1 d d h l k lkmalı-
vaffak olduğu takdirde zecri te ır er e er a a 

dır.)> sözlerini söylemişti. le b 1 
Bunun üzerine hararetli bir münakaşa l u k u 7uş ve Baron A.loizi 

İngiltere Madariaganın, İtalyayı ]Lokardnocl gue:~ ~r::n Aİoizi ile görüşerek 
·1 k ·· gelen ita yan e e . sını temsı etme uzere t ya hayır>> cevabını almasını ıs-

muhasematın tatili teklifine karşı c<ya eve ' 

temişti • d"l J"d" 1 "f. 1 h" 1· z kullanmaktan mene ı me ı ır " ta ya ze ır ı ga 
cselesi ortaya atılınıştl. 13 lerin bu 

Daha sonra zehirli gaz kullanılması ~ dı... 
1 

ileri sürülmüş bu nok ~ 
ıneseleyj konuşmağa selahiyetleri olup oma gın ' 

tayı ?al için bir heyet seçilmişti.. . az kullanmalarına şiddetle hücum et-
Mıster Eden İtalyanların zehırlı g h' 1. kullanıp kullanmamasının 

ı......· b h"k"' . . d' kadar ze ır ı gaz . 1nııı, u u umetın şım ıye l . b dan böyle kullanmamasını ıs· 
1 "h' mese enın un 

mese e olmadığını, en mu ım (Devamı 11 inci yüzde] 
temek olduğunu anlatmıştı. 

Hindenburg balonu büyük 
bir tehlike atlath 

n 1 A "k dan dönerken Cebelüttank üzerinde 
oa on merı a . . b Id 

makineleri bozuldu, yere ınmıye mec ur o u 

.. h n aardan çıkarken (köfede balonun 
D .. b.. "k Lava gemı•ı a • 
unyanın en uyu 11 EL ) 

kumandanı Doktor H~er 

· "') D" ın zilyanın devlet merkezine yolcularinı 
Be}' 10 (Hurusı - unyan 

r ın, ~ . . I H' d n _ bıraktıktan sonra Atlas Okyanosunu 
en büyük hava gemısı o an ın e (D il · ·· J ) . k B evaım ncı yuz e 
burg, Cenubi Amerikaya gıdere re-

IT·AL YANLARDAN INGILIZ AMIRALLARINA CEVAP 

"İtalya, tehditleri icap ederse silihla 
defetmiye karar vermiştir,, 

lngilizler, Akdenizde bilhassa hava hücumlanna karşı tertibat alarak 
hazırlıklannı bitirdiklerini haber veriyorlar 

Roma, 9 (A.A.) -Buaün Mmolini tarahndan kabul edilen Eylül ayından ibôaren deniz bakanlıiı, Malta ve .air Akd .. 
Jurnale di'lalya pzetesi direktörü, İngiliz amirallarının Akde- niz limaolannı haYa taamızlarmdan korumak için bir talmn 
Dizdeki duruma dair olan beyanatlarına fiddetle hücum ederek ba1111i tedbirler almlftlJ'. 
ezcümle diyor ki: Malta'da, 90 zabit, hava müdafaası kurslanna devamla ta· 

<«İtalya, nereden seline ret.in, tehdit ve tahrikleri, aililıla lim görmüılerdir. Malta'dan gayt"İ müstahkem mevkilerin nere
dabi oha, defetmeye kat'i olarak karar vermİJ bulunmaktadır. lerde olduğu söylenemez ue de, geçen sonbahardan beri fnıi-
M • 1 b'"k~ • 1 k · . liz sahı1 mUdafd tertıôahnın en son mükemmeliyet dertteaine 

es u u umetler Habeı atepy e oynayamayaca ları gabı se- "türül" •• d"X..:: b k 1• 1 b" k f' · • • ıo Ugu er eıce ma um o an ır ey ıyettir. 
meretız korl:.ulma manevralarına ve tecavüzkir ıddialarma e· Ym" ~ı h • · h b d·~· .. b"lh ha • . e a,. ... mu arrmn a er ver ıgıne gore, ı aaaa va 
bedı bır surette devam edemezler. l> müdafaasına cöre techiz edilmiı bazı kruvazörler de rilonun 

Londra, 9. (A.~.) -. Deyli Telegr~f~. d~j~ itleri. mü-le- selametini temin için birer munzam vasıta olmuttur. 
has1111 Akdenızdeki lngı1ız bava ve deruz uslerımn tabı tutul- Bundan baıka Akdenizde, Maltadan daha u tecavüze ma-
duklan yeni teıkilit bakkmda apğıdaki izahatı vermektedir. ruz bazı yerlerde yeni üsler vücuda getirmek mevzuubahabr.» 

Venizelosun ölümü! 
etrafında bir iddia 
Bir Yunan gazetesine 
göre Titülesko ile yapb ğı 
bir münakaşa neticesi 
beynine kan hllcum etmiş 

Cenup cephesinde beş 
gündenberi ço" kanlı 
muharebeler oluyor 

İtalyanlar şimalde de ileri hareketine 
ve Habeşler Üzerine zehirli gaz 
yağdırmıya devam ediyorlar 

1 • LonClra, 9 (A.A.) - Royter bildi - ilerisinde gitmekte olan İtalyan tayy&• 
rıyor: re kuvvetleri, en ufak dahi olsa görü-

Titülmko V enizeloa 

Atinada çıkan sosyalist Aneksar 
ti tos gazetesi Ve ııizelosun ölümü hal · 
kında oldukça 5,arip iddialarda buluft .. 
maktadır. 

Bu gazete Venizeloıun ölümünün 
Filibit hastalığının grip ile ihtilatın -
dan ileri geldiğini kat'i surette temin 
ettikten sonra '>u malumatı veriyor: 

• [Devamı f f inci yüzde] 

Eritre membalarından gelen haber- len her Habeş tecemmüÜıili bombar .. 
lere göre Dessieyi hedef tutan ltal • dıman ederek ve bunlar üzerine maki
yan ileri hareketi, son muharebeden neli tüfek ateşleri açarak arkadan ge.
beri Habe~ler tarafından hiç bir muka- lenler için yolu tam surette temizle .. 
beleye maruz kalmaksızın devam et - mektedir. 
mektedir. Veliaht kumandasında şimale doğ. 

Esasen diğer İtalyan silahlarının en ~ (Devamı 11 nci yüzde) 

İngiltere ile Fransa " 

Mimar Sinan için dün 
bütün memlekette 

ihtifali er yapıldı 

anlaşamıyorlar 
Lokamo devletlerinin 
konferansı yarın topla
nıyor, fakat ümit yok 
Cenevre 1 O (Huııuııi) Lokarno dev-

!etlerinin konferansı yann, samimi ve ümit 
Yerici olmaktan çok uzak bir hava İçinde 
başlayacaktır. Çünkü Fransa ile Jngiltere
nin düşünceleri araııında büyük ayrılık 

vardır. 

Almanya Fransı:r:ı. Planını 

Soğuk Kar~tladı 
Almanya, Fransız tekiifini bariz bir 

bürudetle kaJ1.iılamıştır. Almanya gazete· 
leri f ransız cevabını menfi mahiyette te· 
lakki ediyor ve umumi olmaktan uzak 
eayıyorlar. Bu gazetelere göre Fransız 

planı banıı kolaylaştırmayacaktır. 
Franıız Matbuatı.Da Tenkit Sinan'ın ınezan başında 

Ediyor Ölmez eserleri ile bütün dünyaya zarının başında muaz; am bir ihtifal 
Bu planı Fransız matbuatı da tt:nkit nam salan büyük Türk dahisi mimar yapılmıştır. lhtifalde Halk Partisi ge

~tmekte ve lngiltere ile Fransa arasında Sinanın ölümünün yıldönümü mü - nel sekreteri Rer.ep Peker de bulun -
(Deoamı 1 l nci yüzde) nasebetiyle dün Süleymaniyedeki me· muştur. (Devamı 7 nci yüzde) 



2 Sayfa 

Hergün \\ Resimli Makale 

Sinan t:1e Sülegman 

Yuan: Mimar Aptullah Ziya -

i stanbulu belki Fatih Mehrnedin or-

\.ao:nİ§, terahh, tehlikesiz yoJ, 
Hayatta hepimiz dikenli yollardan bddığunız için böyle yol

lar İçimize ferah, yiirÜyüJiimüze sür'at verir. 

a Telıli{lesiz Yol a 

dusu krhcımn zorile aldı, Mısırdan 
Viyanaya, Van gölünden, Tuna nehri
ne kadar çizilen dört kıt'alık büyük 
ü1keye belki Sinanın da içinde bulun
duğu ordu Türk bayrağını dikti. Fa -
kat bu ü1kelerc Türk damgasını vuran 
san'atkar Sinandır. Sinan Bizansın 
dejenere olmuş delik deşik san'ati kar
flSma resiayel san· ati dikerek lstan -
bulun Bizanslılara değil Türklere ait 
olduğunu ispat etmiş bir çok Türklerin 
en büyüğüdür. Basık kubbeli, propozis
yonu bozuk, san'ati, taşları delik deşik 
etmekten ibaret sanan Ayasofyanın 
karşısına Siileymaniye dikilmemi~ ol
saydı, bugün İstanbul, Belgrat, Bük -

r~, Sofya, Kahire gibi elimizden git
miş olacaktı. 

Hayal yolu dü:r. deii)dir. Bilakis ivicaçlı, dikenli, pürüzlü ve 
arızalıdır. Fakat tabiati düze1tere1', yollanmw dikenden, an
zadan ve pürüzden iri bir tekle aokabildiiimiz cibi, hayat yolu
muzu da böyle dümdüz, arızasız, tehlikesiz ve ferah bir hale 

sokmak mümkündür. 
Bunun için bize lilZlm olan malzeme tahsil, irade, ceaaret, 

azim ve kuvvettir. Bu malzeme ile en giiç yoDarı en kolay ve en 
düz bir yol haline getirebiliriz. 

Temiz ve cesur bir asker olarak bu
raları alan Sinan cesur bir dahi olarak 
ta akla sığmaz büyüklüğünde Türk 
karakterine has asaleti taşıyan abide
lerini dikerek lstanbula ve Edirneye 
Türk damgasını vurmuştur. 

--===============~============-=-===="'====~===== -=================================---=====:oc===-

(sOz ARASINDA) 
Mareşal Badoglionan 

Süleyman olmasa idi be1ki Viyana- Hakiki Zaferleri 
ya kadar gidemezdik, fakat Sinan ol- Son zamanlarda İtalya • Habeş dava. 
masaydı bugün Edirneye, İstanbula, sında ismi sık sık geçen İtalya başk.uman
Rumeliye Türk ülkesi diyemezdik. A- danı mareşal Badog]io ciddi İ§lerle meş
aırların yer ylızünde kuvvetini yiyip gul olmadığı zamanlarda İtalyanlarca ma
ıilemiyecekleri hiç bir kuvvet yoktur; ruf bir nevi bilardo oyununa dalarmış. Bu 
8~n'at hiç bir kuvvet karşısında eğil- oyuna pek meraklı imi~ Büyük bilyalarla 

mez ve hiç bir kuvvet onun kızgın de- oynanan oyunda kazandıkça «işte benim 

mirlerle dağlanmış gibi vurduğu dam- hakiki zaferim 1 Muharebeleri askerler ka· 

gasım göğsünden silemez. Sinan da- :tanıyor, parsayı biz topluyoruz. Halbuki 
hidir. Sinan bu dahi adının ne tahtının burada tek başıma muzaffer oluyorum!» 

dibinde beslediği müverrihlerin kamış dermiş. Bu söz askerlerin pek hoşuna gi -

kalemlerine altın tozundan rıhlar dermiş. 
dökerek, ne de tarihlere kılıç zoriy
le şehnameler yazdırarak almıştır. 
Y almz san' atte zorbahkla otorite 
doğmaz, san'at otoritesi kendi ken-
dine yılların ve bilgilerin birikinti-
siyle doğar . Sinan bu otoriteyi 
Türk san'ati üzerinde doğurmuş, bir 
mektep kurmuş, kendinden evvel ge
lenleri görmüş, kendinden sonra ge -
]enlere yo1 göstermiştir. Süleymaniye
ôen evvel , Beyazıt camii, Süleymani
yeden sonra Yenicami vardır. 

Bu dahi Türk müdür~ .. Tarihle de 
iepat edebileceğim bir şeyi mantıkla 
ispat etmeyi daha doğru buldum. 

* * * 
Franaada Bir Çocuaun aa,ına 

Gelenler 

Fransada on altı yaşında olduğu hald.e 
dul annesine yardım etmek mecburiyetin· 

de kalan bir çocuk, firkete ve iğne sata -
rak hayatını temin ettiii anada, ruhsati -

yesi yok diye, polisler tarafından tevkif e
diler*, sabı.kalılann atasına atılmLf, iki 
gün mevkuf kaldıktan sonra annesi çocu· 
iu polisin elinden güçhela kurtannıı. Bu 

hal çocuğa o kadar dehtet vermiş ki ye

niden sabıkalıların arasına düşmemek için 

ertesi rcün evinden kaçmış ve bütün bir kış 
bulunduğu ~ehirden başka bir yerde aer-

aerilik ile geçirmiş. Annesi ilkbaharda ev
ladına tekrar kavuşmuş. fak.at bu sefer 

onu polis vene yakalamış ve ııerseridir di· 
ye eline kelepçeyi vurarak hemşerilerinin 

uuından ıslahhaneye götürmüş. Çocuk 
timdi orada ıslah ediliyormuş. 

* * * 
lngllteredekl .KUrek Y•rı,ıarı 

Ve Milletler Cemiyeti 

·-------------------------· HERCüN BiR FIKRA 
iyice Duyamamıt 
Şehir medisi azasından Adalı Bay 

Avni çok zarif ve nüktedan olduğu ka
dar tiyatro meraklısıdır da .. 

Geçenlerde, Şelür tiyatrosuna, 
F aust' u seyrctmeğe gitmişti. 

Oturduğu koltuk, durmadan arala -
rmda la.kırdı eden iki münasebetsiz ve 
saygısız herifin arkasına düpnüştü. 

Adalı Bay Avni bir müddet sabret• 

ti .. Fakat nihayet dayanamayıp, bu. a
damlardan birinin hafifçe omuzuna 
dokundu ve o, döner dönme%: 

- Affedersiniz. bayıml dedi: en 
son söylediğiniz söz1eri tekrarlar mısı· 
ruz~ Sahnenin üzerinde aktörler fazla 
gürültü ediyorlar da, iyice duyama • 
dım! 

·----------------------__... RULllACA 

Soldan saia: 

Sinan Türk olmasaydı, bir asıra bu 
kadar büyüklüğü bir memlekete sığ
dırmazdı. Türk olmasaydı, Avrupa -
nm rönesans denilen piç san'at elinde 
maskara olduğu bir devirde bu klasik 
san'tı ortaya koyacağına ya onlarl tak
lit eder yahut mensup olduğu mille -
tin san' atini ortaya koyardı. Halbuki 
Sinanın eserleri orijinaldir. Kendinden 
evvel gelen, yÜkselmekte olan bir 
san' atin son hudududur. 

Kembriç üniversitesi, kürek yarışında l - Dün ihtifali yapılan büyük sanat· 

Bu san 'ti yapabilınek için o devirde
ki Türk milleti gibi her sahada kültürü 
yüksek, varlığı mevcut, elinde her sa
lıada san' at elemanı bol bir millet ol -
mak lazımdı. 

Oluıfortluları tekrar mağlup etti. Bu ha • karımız. 2 - Y aramu, bir erkek iami. 

diseden en ziyade memnun olan adam Ce- 3 - Gözleyici, memleket. 4 - Valdem, 
miyeti Akvam konseyi reisi ve Avustndya bir çalgı. 5 - Bir Ermeni ismi, kudretaiz

murahh.aı Mösyö Brucedir. Mösyö Bruce lik. 6 - Bir R ilavesile kı~n yağar, rabıt. 
Kembriç üniversitesinde okumuş, yanş • 7 Asmakt~ · h · · · - -n emn azır, gnp, ısını a-
lara iştirak etmiş, sonralan 1 9 19 senesine n fl . d b. . 

6 
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9 kadar da ırene Kembriçte kürek antre - 'rAahp. ar . ebnn enk 111
' - Ue • ~ -

ırette ir me an, tesadüf. 1 O - Kara· 
nörlüiü yaprDJştır. 

deniz şehirlerinden biri, su. 1 t - Uzağı 
Bu rnünuebetle l.ir pzeteci kendisi .. 

ııösteririz, rabıt, gemi mürettebatı. 
ne: 

Yukandan qaiaya: 

lngiltere Kralının 
Sinema Merakı 
İngiltere kralı sekiz.inci Edvar sinema 

:meraklısıdır. Onun için Windsor sarayının 
bir tarafı, sinema salonu haline ifrağ edil
miştir. Geçenlerde kral bir filim seyrettik• 
ten sonra dıııan çıbııış ve derin derin içini 
çekerek: • 

- Nerede o eski günler demiş. Parayı 
verip, istediğim sinemaya giderdim. Pa • 
rasız sinemanın zevki yok. 

* * * 
C•plnlarla Mücadele 

Dünyanın her tarafında ahu 1ıözlü cey
ıanların nealini kunitmamak için avcılar 

bir takım kayıtlara tabi iken, Yeni Ze -
landada ceylaıtlar aleyhine müthiş bir mü
cadele açılmlştır. 

Beş sene evvel. orada da ceylan avla • 
mak yasak olduğu için bu nazik hayvan -

lar çok ;üratle ü:remitler, şimdi dağlan, or
ınanlan, yeni mezruatı mahvediyorJarmıı. 

Münferit avcı1ar bu zararlann önüne ııe -
çemedikleri için, bük:Uınet sürek avları ter
tip etmiş. 

Bu suretle Yeni Zelanda ihu gözlü cey• 
!anlan kıyasJya öldürten dünyadaki tek hii· 
kumet olmuş. 

* • * 
Eden Şapka•• 

Londrah bir tapkaca Edenin başında ta· 
tıdığı, siyah ve kenan ipek şeritli ppkaya 

benziyen hir nevi ppkaya Eden ismini ver
mek istemiş ve bu tasavvurundan genç 
diplomatı haberdar etmiş. 

Eden, bu teklifi derhal kabul etmiıtir. 

Halbuki bundan on beg sene evvel bir ıt· 

riyatçı, Loit Corcun ismini kullanmak İs• 

tediği zaman ihtiyar fena halde kızmış ve: 

- Böyle ıeyler olamaz! diye bağmnl§
tı. ~._....-... __________ "_ 
mandan olur, minareli abide. 1 O - Bir çi
çek, temiz. 1 1 - Açık. 

Dünkü Bulmacuwı Halli: 
Soldan sağa: 

1 - Keramet, az. 2 - Fire, iğne. 3 -
Urba, park. 4 - Ayı. 5 - Pancar, o. 
6-S. 7-Af, iki, fa 8 - Raif, re, 9 
Gl, tail, Pi. 'o - Az.. -. bat. 1 1 - Ara. 
su, o. 

Nisan 10 

Sözün Kısası 
--------

Eski 
Örnekler 

... -----E.Ekrem•Talu --

' nsanlar acaiptir. Her hangi bir h&.J 
dise oldu mu, onun karşısında hay~ 

retle dona kalırlar. Dü~ünmezler kJ 
tarih bir tekerrürden ibaret olduğu gibJ 
Vl!~at ta aynen öyledir. 

Fransızların me~hur bir söz temsit~ 
leri vardır: <ell' n'ya rien de nouvea'l 
sous le soliell» derle ki, «yer yüzünde, 
yeni hiç bir ~ey yoktur I» Diye tercü~ 
me olunabilir. 

Hakikaten bu, böyledir. Dünyayi.' 
ta kuruluşundan bugüne kadar, ateşo 
veren hadise1erin, tarihin yapraklaı alc 

rasında üşenmeden arayıp, hele bi~ 
gözden geçiriniz. Göreceksiniz ki, inj 
sanları birbir,erine düşüren hep ayn~ 
iddialar, ayni ihtiraslar, ayni gayridü,J 
rüst hareketlerdir. / 

Geçenlerde, bir Fransız hukuk mec' 
muasında bir istatistik 1ıözüme ffiştir 
Bunda, şu son bir kaç asır zarfındt 
muhtelif devletler aras~da akt ve teı 
ati edilen muahedelerin sayısı SOOG 
den fazla o]duğu mukayyettir. Ve bl! 
muahedelerden her biri ne kadar daı 
yanmış bilir misiniz? Vasati iki sene) 

Mazisinin hu örneği gözönünde du 
rurken, şimdiki muahedelerin yedi, se 
kiz, on sene dayanmasını takdir il~ 
tahsin ile ve hayretle ~ılamahyı:ıl 
Zira düşünmeliyiz ki tekamül kanun~ 
mucibince, tahrip vesaiti terakki etti{ 
ği gibi, Adem oğullarının hırsı da, ka~ 
dökmek hevesi de, taşkınlığı da o niır 
pette artmıştır. 

Fakat, Fransız mecmuasınin böyl~ 
bir istatistiği neşretmiş olması da doğ~ 
rusu hoşuma gitmedi. Ahte vafa gö~ 
termemiye esasen meyjal bulunan bq 
çağın insanlarına böyle misal göster~ 
lir mi? 

Yarın, öbür gün, Versayla Lokar1 
noyu yırtan Almanya ile, Sen Jermeq 
muahedesini yırtan Avusturya, Millet~ 
ler Cemiyetinin huzurunda sorguyq 
çekildikleri zaman: 

- Efendim t Bir muahedenin riaye~ 
müddeti vasati iki yılmış. Biz yine o~ 
~ 8eneden fa7.la dayanmakla müe ~ 
tesna bir rekor tesis ettik. Bu itibaru! 
takbih ve tekdire değil, bilakis takdi~ 
ve tehrike müstahakız l 

Deseler, Cemiyet ne cevap 
cek} 

vere~ 

Ben bile, umumi sulhe can ve gÖ1 
nülden taraftar bir fert olduğum hal~ 
de, bu istatistiği gördükten sonra, bu1 
günün muahede yırtma kahramanla1 

- l 
rma: 

- Bravo Maestro! 
Diyesim geliyor .. 

,,....J, .. 
~ ~ij~h&~ 

-______ .............. 11 ... ..-.. ....................... - .. .. 

Biliyor Musanaz? 
1 - Görünüşe bakaıak hüküm verme" 

li, cümlesini iJk o]arak eöyliyen kimdir) 
2 - Dünyanın F eleki hareketlerinden 

bahseden bilginin adı nedir) 

Süleyman devrinde C:ıünya tarihi 
yer yüzünde bizden ba,ka böyle bü -
yük bir millet yazmıyor. 

• Bu büyük dahiyi de tabii olarak bu 
tarla yctiı;ıtirecekti. 

- Talebeleriniz bakın işi ne aüzd ida
re ediyorlar, daima it.az.anıyorlar. İnşallah. 
siz de Cemiyeti Akvamı böyle muzaffer 
bir hale aokarsınız deyince: 

1 - Möeyönün eıi. kimyevi bir mad • 

,de. 2 - Aksetme. 3 - Ahi.kanın ıarlıını. 

da bir ada. -4 - Toy, bir meyva. S -
Tanrı, toprak. 6 - Birinci harfine bir İ 
iliivesile öteki dünya köprüsü olur, pislik. 
7 - Cilve. 8 - Soru edah, inşaat malze
mecisi. 9 - Bir L ilavesile meşhur bir ku· 

Yabrıdan aftiaJa: 3 - Şimdiye kadar kurulan bcynel • 
1 - Ufuk, lr:up. 2 - Kir, faiz. 3 - milel sergilerin en büyüğü nerede yapıl • 

Sinan dehasını ve san 'atini o zaman
ki büyük Türk milletine borçlu, bu -
günkü Türk milleti de bu topraklar
daki varlığını Süleyman, Fatih ve Se
lime değil Sinanın dehasına, Sinanm 
~an. atine, Sinanın abidelerine borç
ludur. .......... -................................................ __ __ 

Özlü sözler: 

Hayat bir kal'adır. 
Napoleon 

Hayat bir ateştir. 

Bernard Shaw 

- Kembriçliler, kayıldannı puu kuv
vetile yürütüyorlar. Biz ise gemimizin yel
kenlerini tükenen nefeslerimizle ıişiriyo

ruz I cevabını vermiııtir. 

Erbap. -4 - Riaya. iftar. 5 - inek, W. mlfbr) 
6 - Mar, iri. 7 - A.. efee. 8 - Tip, Rif. 
bu. 9 - Gaz. arpa. 10 - Tann, o, it. 
il - Zeki, ma, o. 

(Cevapları Yarın} 

* 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

(Dünlrü suallerin c.-Jtıplan) .., 
1 - Bonapart İskenderiyeyi 2 lem ,. 

muz 1 798 de zaptetmiştir. 
2 - Esperanto dilini Rwı Lehistanınd• 

oturan doktor Zamenhof iaminde bir zat 
icat etmiştir. Bu zat bu mesele hakkında 
yazdıiı ilk kitabını 1859 tarihinde neşret• 
miş ve kitabını müstaar bir isim olarali 
Doktoro Esperanto irnzasile imzalamı~ 
bundan dolayıdır ki yeni dile bu isim ve• 

rilmiştir. 

lnsilizce «Sandey Grafik» gazetesinde okunduğuna . göre l 
Haydar Abad Nizaminin ırelini J>ürriitehvar'm hastalanan iki 
yqındaki çocujunu tedavi edebilecek kimseye 2,000,000 İngiliz 
lirası vadedilmiJtir. 

Bu çocuk, bazım bozukluğundan muztariptİ.r. 
Babası, tedavisi çaresmı bulacak doktora bu parayı ver • 

meğe hazırdır. 

Haydar Abad Nizami dünyada en l:8llİD adam olmakla 
lannnıbfbr. Şahat serveti 100,000,000 .terlin olarak hesap 
edilmiftir •• Emliki ise altın madenlerini ihama etmektedir, en 
iyi tecla~yl temin edebilmek üzere çocuju A. vrupaya getirme
ie karar venniJlerclir. 

Hasta çocnk Avrupada gece gündüz 12 fnıiliz ve 12 Fran
sız polis hafiyesinin gözü altında bulundurulmaktadır. 

lSTER iNAN iSTER 1NANMAI Hayat bir peri masalıdır. . 

Hans Charistian Andersen L·---------------------------------------------------

Esperanto için aktedilen ilk arsmlusal 
kongre 1905 le Fransada topl.ınmıştır. 

Harp yıllan müstesna olmak üzere yıllık 
kongreler o zamandanberi muntazaman 
yapılmaktadır. 
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Sayfa l 

yeni ihtiyat subayları kanunu 
kamlıtaya verildi 

Yunanistan 
Yeni torpidolar 
l•ınarlıgor 

E 
......................... 
İngiliz Kabinesinde 
Zayıflama Alametleri 

* 
Atina, 9 (Husuıi) - Yeni ıiparİf 

edilecek torpidolann ödeme . f&rllan • • 

ispanyada Yeni Bir 
Buhran Başladı 

1 k 1 • h J k D • Bakanlı ngiliz kabinesinin istifası şayiaları tek-

H er iki senede bir çağrı aca o an · ı tiyat arın maaşları :~~;~~ e:ian:;:~.ır:::ır. lımarla: 1 rar meydana çıkmıştır. Bu şayialara gö-

f d •ı k • S b ı k cak 0 d l dörtt re başvekil Baldvinin yerine maliye nazırı hulunduklan daireler tara lll an verı ece tır • er est mes e ;~ olmı~:r:~ır~rın aayısı en qa· Nevil Çemberlayn, meclisi has lordluğuna • d J eski hariciye nazırı Samuel Hoare, harici-

erbabl • mu··dafaa bütçesıD en maaş arını alacaklardır N~?1 .. aonuna doğru Atina civa. yeye Lord Halifaks gelecek. bugünkü hari-
JSe rında buyuk manevralar yapılacak, ciye nazırı M. Eden de Hindistan nezare· 

d v • .:~ ... d bilgil. • lan kral da manevralarda hazır bulunacak· k B · b"lh .. lh . t • letleri her gün egıt~..... en en • maat gene dairelerince verilecek, tini deruhte edece tir. u şayıa, ı assa 
Ankara, 9 (Hususı) -: tıy~. su . rttırmak için her iki senede bir bunlar vekiletlerce mezun addedile- tır. Deyli Meyi gazetesinin bazı neşriyatı üze· 

bayların her iki senede bır 45 gun,.~- ~ a .. çağırılmaları gerekli görül. ceklerdir. Zelzele tahribat yaptı rine kök salmıştır. Bu gazete, İtalyan· Ha-
kere çağırılmalarma dair kanun li.yı· .. g~ Serbest meslek erbabırun maatları Atina, 9 (Hususi) - Serez ve et. ı beş harbi münasebetile hariciye nazırı E-
hası Kamutaya veriınu.tir. Yeni k~- muifbt~r. t bayların hepsinin bır" · rafındaki köylerde ehemr-i.yetli ha .. c... ne karşı son derece kuvvetli hücumlarda 

1 
•. ak e edı· tıya su • ıae müdafaa bütçesinden verilecektir. b 1 k d 0 ~ .. 1 k 14 

llUn Kamutayda ace e muz er w l ··mkün olmadığın B lar bul d ki . d ki sarlara sebebiyet veren z-:!zele bütün u unma ta ır. ogruyu soy eme azım 
lecektir. den çagırı ~ı ~: dowumlara ör; kı u:ı ~n u .. arı gaı:ııızon a Makedonyada hissedilrnittir. Maddi gelirse, lngilterenin, doğu Afrikasmd~~~ 

K 
. d • Seferde dan sınıf, rutbe g g t alarda talim goreceklerdır. Bulun- h k h . . . .. İtalyan taarruzu münasebetile takip ettıgı 

anunun aebeplerı fU ur. w imaları tekarrür etmittir duldan yerlerde . ksa har asarat oldu ça e emmı .. ethdır. Nu- dd .. 1.. h h k b "" .. l il d . kaw• • kapata • çagn • garnızon yo • f . k K k ka ılan tere ut u attı are et. umn ng tere· 
or Unun en mühım e ıgını k d.l Kültür ve adliye mensuplan tatil cırah verilmiyecek yalnız zaruri yol usça zayıat yo tur. or ruya P de umumi bir rahatsızlık uyandırmakta -
~k olan ihtiyat ıubayl~rm~ • en 

1 ~ zamanlarında çağınlacaklanndan bu paralan verilecektİ. . halk dağlara iltica e~mi!tir. . d;r. İngilterenin, artık, Ak.denizde fa"al 

hne verilecek harp v~elermı ~ • ı dairelerin ifleri de akaamıyacaktır. O cretli memurların da mUflan ge- . Bulgar gazete;ılerı Atmada bir politika takip etmesinin imkanı olma • 
hlakt:an çok uzak bir vazıyette b ~a- Devlet ve devlete bağlı olanlann ne daireleri tarafından verilecektir. Atına, 9 (Husu~ı) .- Buraya ge • dığı ve tayyare devrinin, dünya tarihinde 

cak~:l:an::n:d:an:..'V:e~m::uh::a~rebe::;~u .... •,...ul,.l,.en ... , ... a ...... :'.:•""•""•~•••• • •• •••••• •••••••••••••••••••••••••• •••• ••• len Bulgar gazetecılen general Metak- yeni bir tarihi dönüm yarattığı söylenmek· ••••••••••• ••••••• 
~T·········b···ı·······t··a·· go··ru··ımemı·ş Lehistan da :; ;::~~:~ı:~e~~~:;:::~ .. -~~:.~: tedir. * 

ra Us s •t ""hl batının dostane oldugunu soylemıt • ispanya cumhur reuıı Alkala Zamora 

1 
l a arını (cl-1.alk cephesi)) ismi verilen solcu fırka • 

bı·r kuraklık hayvan arı Yeniliyor ıi.. ı· l h !;~d~ti:~:;;~ i::;~~~er~:~~u~ar:ı:::~::~ n gi iz ava yeni lspanyol meclisi teşekkül ettiği za • 

mahvedı
•yor Varşova, 9 (A.A.) - Parlimen • k J man, reisicumhurun böyle bir akibete aü-

todan aldığı aelabiyete dayanan kabi- UVVet eri rükleneceği esasen tahmin ediliyordu. Bu-
ne, milli müdafaa için bir tahsiaat ka- ı nun sebebi Alkala Zamoranın, bu mediae 

B ne Trabluagarpta 50 aeneden beri görülme-
Londra, 9 (Son Posta) .-:- -•~ d~ Sıcaklık dal.sası yü:ııünden memleketteki 

ramamesi kabul etınittir. Bu tahsisat Bu yıl yapılacak munzam tekaddüm eden meclisten evvelki lapan • 
bazı devlet mallarının satılmumdan, fi kfı lO yol meb'usamnı feshetmiş olmasıdır. 
bazı bütçe dahilindeki ralardan ve masra ann ye nu o mecliste, kuvvetli bir solcu ekseriyeti 

pa "I J ·ı• )" vardı. Fakat memleketin geçirdiği kanlı ih· 
• hüküm .urm-e ar. 

lnlf bir kuraklık mabvolmut si)>idir. 
bütün ajnam ve davarlar be~~n den kurtarmak için ııla tedbirler almmumı 

Marepl Balho bayvanlan B~ ':1aziye 100 bin bayvan nakledilmİfl:İI'. 
ayrıca kanunlarla bilihare tesbit edi • mı yon ngı ız ırası tilal ve sol <:enahçılann yapmıya giriftik • 

lecek harçlardan terekküp edecektir· Jeri sosyal tecrübeler, halkı usandmnııtı. 
Bu tahsisat, normal bütçe tahsiaa • Londra, 9 (A.A.) - Neville Çem- Halkın bu memnuniyetsizliği hiasedildiği 

M I• tı haricinde, ordunun silahlarının ve berlayn, Avam Kamarasında sorulan için, reisicumhur, yeni bir seçim tecrübesi 

em t • tir Şimdiye kadar ine ka 
re mlf • L· ··ı kaall'r••• etrafı yakıp vurmuftur. 

Son ıünlercle çıkan Dtr ço 1 • ı 

Arap aA lemin.de ogo ıslan teçhizatının yenilenmesine sarf edile • ı bir suale verdiği cevapta, 1936 ıene • yapmak lüzumunu hissetti. Bu auretle mem-

meseıesı. cektir. sinde askeri tayyarecilik için yapıla • lekete müstakar bir hükumet heyeti temin 

mu .. hı·m hadiseler o cak olan munzam masarifin takriben edeceğini sandı. cretli memurlar on milyon İngiliz lirası olacağını IÖy. Filviki, tetekkül eden yeni fapanyol 

d 
Rusya ile Çin arasında emiftir. meclisinde, ekseriyet, sağcılara geçti. 

Mısır ile Hicaz arasın a notalar teati edildi Çemberlayn paskalya yurtulann • Fakat bunlar, icap ettiği gibi cezri hare-
.. k eler başlıyor Kamulaya yeni bir kanun d b. , balv" ket edemediler. Bu arada, büyük bir ka-

muza er M kk Moıkova, 9 (A.A.) - Gazeteler, layı.hası verildi an az ır ~f~man .aot tanrah ... ırakye mulann. labalığa sahip olan radikal parti erkanının 
kahire, 10 (Son P~sta) - ek e Sovyet • Mogol karfılıklı yardım pro- zam masarı ıne aı mım am bazı suiistimalleri meydana çıktı. Böylece 

~e Bağdat arasında ımza]~nan. d: tokolunun imzuı dolayısiyle Sovyet Ankara, 9 (Hususi) _ Kamutaya ~eclise. b.ildirmek ümidinde olduğunu siyasi hava teneffüs edilmez bir bale gel· 
Cle,lik muahedesinin Arap alemın Rusya ile Çin cümhuriyeti hükUmeti l b' l" ih .. .. ti .. ı soylemıftır. di. Yeni lspanyol seçimi bu tartlar altında 
t • l b l hi l du _ .. _,__ t gahe edn ır layl ay~ ~orahatre, u':"~ e mua • Bu tekliflere 1936 deniz intyb yapıldı ve kahir bir solcu ekseriyeti mey• 
eı~~n!:; ~ir :::: ~tiyazlar yü· araaktıned~ lteati edilen nouwan netre • t em 0 an ara ısti ıçın senede : programı da dahildir. dana geldi. Bu ekseriyet, bütün solcu fır· 

Ar b" me ır er. azami 15 gün izin verilecektir H 1 k k 1 d .. kk b" h 1 . .. ıiinden aralan bozulan Sudi a 11• ç· rotesto notası, bu protokolun A . l" iha .. h d · 
1
. ava taarruz arına arşı a ar an . mu re ep ır a k cephesı vu· 

tan 'ıle M••ır derhal anl••ma t-ebbüs· ın p .ndeki hakkı hiki. ynı ay ya gore azar a ta ım Londra 9 (AA ) - Londra cuda getırdi. Bu cephenin ilk işi de daha ... .,. ..,. ç· · bu arazi üzen • · · v l 1 ·· ' · · ' ık· ' lerine giriftiler ve Mısır bafve.kili A~ ının kil tt•w• . ynİ ve ya manevra ıçın çagın an arın uc • 8/9 nisan gecesi, Londranm evve ı meclisi feshetmekle salahiyetini 
M h bır miyeti ile tezad tet e ıgını ve Ra retleri dairelerince tam olarak verile • üzerinde hava taarruzları tecrübe • suiistimal ettiğine kani bulunduğu Alkala 

a İr Pa,a Mekke bükiJ.metme zamanda 31 Mayıı 1924 Sovyet us- cektir. Zamora hakkında bir takbih kararı almak 

t~l~a~rgöndererek aradaki ahm:ıele~e ~ y:.. Çin muahedesine d~ aykın bulun· Vazife batında bir kaza neticesin • leri yapılmı' ve bu tecrübelere süel oldu. Bu karar karşısında, otoritesi zayıf • 
~ın a ı ve bir anlatma mu eım • duğunu, ileri ıünnektedır. de hastalanarak vazifesi ba•ına gele- uçaklarla beraber sivil uçaklar da İf • lıyan reisicumhur da istifa etti. Böyle, la-
ımzası için bir murahhasm izamını rı· Bu notaya, Litvinofun verdiği ce ~ meyenler hakkında memurin kanunu- tirak etmi,lerdir. panyanın iç vaziyeti, komşularına endişe 
ca etınittir. ç· noktai nazarını reddetmekte h"·kü· 1 • t tb•k ed'l kt. Tekmil ı••kları söndürülmü• olan verecek kadar müphem bir hal arzetmiye 

Kr 
cap, ın nun u m en a ı ı ece ır. T 

al İbnisauud bu telgrafa ceva~ erek bu protokolun ve gerek bu pro- 'ehrin üzerinde uçaklar tam bir saat başlamı§tır. - Selim Ragıp 
~ererek Arabista"D bafvekilinin 15 .?1

• :okol tefarrüatınm Çinin hakkı h? • Moskova radyosunda Türkiye dolatmı,ıardır. Bulgaristan Makedonyah 
&anda Kahirede bulunaca~ı v~ ':11u • kümraniaine aykırı bulunmadığını ıle- için büyük konser b 1 h b 
Zakereye batlayacağını bildırmlftir• ri sürmektedir. Yeni bir Con Ahmet mi? me 'us arı ser ESt iraktı 

d .,. "kl"kl Moıkova, 9 - Devlet büyük aka. Ankara, 9 (Hususi) - Yer altı ıu- Sofya, 9 (A.A.) - Alman ajan&ı 
Vali döndü Japonyada siyasi egı~ı ~ er demik tiyatrosu artistleri, Türkiyeye .. .. .. v bildiriyor: HükUmet, Makedonya ihti-

A k V li Mu (A A ) Domeı aıaı:uının 1. l . . ld.. .. ları ve komurun nerede bulundugunu 
n ara, 9 (Huauai) - a • Tokyo: 9. · · - . · • geçen ıene ge ı' ennın yı onumü 1 .. • . A • •• y lilcilerinden olup 1934 yazındanberi 

lıiddin Üstündağ bu akf&m lıtanbula bildirdiğine göre, dıt ifler! ~akanı Şıg~:nıt- münasebetiyle 12 nisanda radyoda I g.~ıterır bı~ aletin m~h~erıı oldug~~u aüel hapishanede mahpus bulunan 
lıareket etmiftir. ·.u •:::;: ;:'ba;;ıım:::~;;tı~e:!ece;~İeri Türkiye için büyük bir konser vere - soyieyc.n bır zat keffmı aatmak ıçın Jordan Şatrof ile Kiril Dranfgofun 

"k • ın d. 8 lan ceklerdir. bazı müessesele!'e müracaat etmittir. serbest bırakılmasını emretmi•tir. Bu IZmirde altı renkli bir muzayı yakında istifa edecekler ar .. un n ye~- ki . k B d F" .k . 1 T 

d 
lerine amirallar, ıenel vali olarak tayın Tür ye ıçin onser, 1724 metrede ura. a ızı en;;tıtüıünde tecrübe e- 6uretle bütün Makedonyah meb'us • 

bulun U 
1 

cakJardar. çünkü adaların idaresi Komintem istasyonu ile netroluna • dilen aletin hiç bir fenni kıymeti ol .1 lar fİmdi serbest bırakılmı• olmakta • 
lzmir, 9 (A.A.) - Bumuvanm 1- := bakanhiına bağlanacaktır. caktır. madığı anl:-~ılmıştır. 1 dır . 

Pekli K künde bağda «Opuı Bu konser, 12 nisanda Türkiye sa- --====== ===--=============== 
l>eaaeıa:a::'» ::'inden alb renkli bir Bartmda Atatürk günü ati ile 20 de bathyacak ve bir bu- \ Amerikanın vaziyf'ti 
llıuzayik meydana çıkanlmıttır· Bü • Barbn, 9 (A.A.) - Barlının Ata- çuk saat sürecektir. 
Yüklüğü 110 metre murabbaına yakın· t .. k günü büyük tezahürlerle kutlan- Konsere, pivanist Oborin, opera 
Chr. incelemeler yapılmaktadır. d~.r Dün gece orta okul talebeleri fener mugannısı Nordsov, opera mu • 

alayı yaptılar. gannısı Maksakova , kemancı 

Bayan Afetin konferansı Oatriyak, opera mugannisi Jadan, o • I 
Ankara, 9 (A.A.) _ Türk tarih pera mugannisi Bansova, OP.era mu • 

kurumu Alacahöyük hafriyatı hakkın- gannisi Pirogov, piyanoda Makarof I 
da kurumun a&batkanı Bayan ~fet ta- i,tirak edeceklerdir. 
rafından Ankara Halkevinde hır kon • Konserden evvel Devlet tiyatrosu 
ferans verilecektir. ikinci direktörü Arkanof, ufak bir bi-

Alman ticaret · heyeti . tabe irat edecektir. 
Ankara 

9 
(Huıuıi) -Alman tıca· Çin bombardıman tayyareleri Moskova: 9. (A.A.) -- 12 Nisandaki 

ret heyeti 'Alman sefiriyle birlikte b.u· ah yor konser kısa Tulümevç istasyonu ile de ve-

9 (AA ) B. rilecektir. Tulümevç 50 meb-edir. 
ti.in Ekonomi Bakanını ziyaret etrn1•· Los • Angeles, . . - ır 
tir. tayyare fabrikası, Çin hesabına. tek 

• f" I satıhlı 31 bombardıman tayyaresı yap-
Panayırlara gönderılecek a !ş er mak için ıiparİf almıfbr. Bu tayyare • 

Ankara, 9 (Hususi) -. Tefavıv .~e )erin vasati ıür'ati saatte 330 kilomet
Şaın panayırlarına gönderılecek nu • re olacak ve bunlar, yere inmeksizin 
ınune ve afifler yarın lstanbula ıev • l600 kilometre uçabileceklerdir. 
•edil ekt0 

ec ır. 

inhisarlar bütçesi 
Ankara, 9 (Hususi) - Bütçe en

cümeni inhiaarlar umum müdürlüğü 
bütçe kanun liyihaımı yarın müzake-

1 
reye baflayacaktır. & 

• 

- Ben alakudar değilim l 
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_, 1 B BLIBi 
Ebussuut caddesinde dün 

inhidam oldu 
feci bir 

Sanayiciler dün toplandılar 
1 

Hakkımız Yok Mu 7 
Yüklü bir araba sürücüsü ve hayvanlarıla beraber anka~ 
alhnda kaldı, hayvanlar öldü, arabacı da ölüm halind~ 

Muamele vergisinin gümrüklerde alınması, makine 
kuvveti üzerinde bir fark gözetilmemesi icin maliye 

vekaletine başvurulacak 

Hakaız cezalar 
Okuyucularımızdan Langada De

ğirmen sokağında oturan Nazmi Ruhi 
yazdıiı bir mektupta diyor ki: 

«Bizim semtte bir hnn vardır. Bu fı
rında on ilci kişi çalışır. Bunlar Ana· 
doludan ııelen temiz ve saf delikanlı
lardır. Atağı yukarı hoiaz tok1uluna 
çalışırlar. Haftada dört lira alırlar. Bu
nunla hem kendileri yer içer, hem de 
köylerindeki ailelerine yardım ederler. 

Fakat bu fınn ayda bir kaç defa 
kapanır ve her kapanışında fırının 

Rum .aahibi nargilesini alarak bir ke
nara çekilir, ceza müddetini istirahatle 
geçirir. Halbuki işçiler işsiz kalır, yev
miyeleri kesilir ve ceza müddetlerince 
peripn o1ur1ar. Suçta işçinin günahı 
yoktur. Fakat cezada en büyük hisse 
ona aynlıyor. Siz buna ne dersiniz?» 

f '.öken duvar ve altm da ölen beygirler 

Oünkii toplan belan bir intiba 

Okuyucumuz haklıdır. Bu delikan
lılardan her birinin vasati olarak üçer 
nüfuslu ai1eai bulunsa tam 36 insanın 
yiyeceği, sırf fırın sahibinin hilesi yü. 

zünden kesiliyor ve cezanın imtidadın
ca bu 36 kifi ekmeksiz kalıyor. Bunla
rın kabahati ne">. Fırın sahibinin su
çunu bunlara da yüklemek doğru mu
dur? Belediye bu cezayı verirken İtçi• 
ler gözöniinde bulundurulsun ve yal
nız euç işleyeni cezalandıracak bir ıe· 
kil bulunsun diyoruz. 

Sanayi Birliği dün, fevkalade bi• ı 1i, gerekec bir çok sanayi erbabını za
toplantı yaparak, muamele vergisi rardide ettiği nazarı dikkate alınmıf 
şeklinin tadili hakkında Maliye Bakan- ve bunun da önüne aeçilmesi lijzum -
lığına yapılacak müracaatın esaslarını lu görülmüftÜr. 
tesbit etmiştir. Neticede mevadı iptidaiyesini ha -

Bir buçuk saat süren bu toplantıda riçten temin eden sanayi erbabından 
bir çok fikirler serdedilmiş ve bu ara - alınacak muamele vergisinin gümrük
da; bazı fabrikatörlerin, 5 beygir lerde alınması ve beygir kuvvetleri 
kuvvetindeki fabrikalardan muamele arasında bir fark gözetilmemesi ıçın 
vergili alınmadığını nazarı itibara ala- Maliye Vekaletine müracaata karar 
rak, mesela 15 beygir kuvvetindeki verilmiştir. 

Hakkımız Yok Mu? 

fabrikalarını . beşer beygirlik üç kısma Azaların yapacakları diğer dilekler 
ayırarak vergiden kurtulma yolu bul- de bir hafta zarfında tahriri olarak bir
makta oldukları da mevzuu bahsedil- lik heyeti idaresine bildirilecek ve bun
miştir. lardan ,ayanı ehemmiyet görülenler 

Bu vaziyetin aerek devlet bütçesi - de bakanlığa gönderilecektir. 

İki kişi 
belediyeden davacı 

Bostancıdan aldıkları 
etlerin müsaderesinden 

şikayet ediyorlar 

':röken duvarın ankazı ve ankazla kıs men hasara ujrayan bır otomobil 

Dün sabah saat 10,30 da Ebüssuut ile İsmaildir. 
caddesinin Salkım Söğüt cihetinde fe- lnfaat yapılırken usulen belediye 'i 
ci bir inhidam olmuş, bir araba sürü - den bir ruhsatiye alınması lazım oJdg, 
cüsü ve hayvanları ile beraber büyük ğu halde bu ruhsatiyenin de alınmadfl. Hüseyin pehlivanj Kagıp kız 

Soruyor: Hô.lô. aranıyor 
Kadıköyünde Moda caddesinde 258 bir duvarın ankazı altında kalmış - ğı anlBAJılrnıştır. f 

numaralı hanede oturan Muharrem ve tır. Nafia mühendisi Sabri bu h~disen,. 
Osman Bostancıya giderek ellişer ki- Yıkılan yer Defterdarlak binasının duvarın dibine yığılan topraklard8' 
lo et almı~lar, Kadıköyüne dönerken Ebüssuut caddesindeki büyük ve yük- ile gelmediği kanaatindedir. Sabr~ 

" Merzuka öldü mü. 
ölmedi mi? n 

Hüseyin pehliyan tarafından vuru
lan Merzukanın sıhhi vaziyeti dün -
den itibaren ufak bir salah gösterme
ğe baflam11br. Düne kadar baygın ve 
hiaiz vaziyette yatan Merzuka ken
diaine ıelmif. İf8retle yiyecek istemİf, 
aPından biraz süt dökülmek suretiyle 
kendisine, vurulduğu dakikadanberi 
ilk defa tabii aıda verilmiştir. 

Merzukanın anlama derecesini öl
çen doktorlar kendisine 1<di1ini gös -
teri» demiflerdir. Merzuka bunu an -
lamı,, ağzını açıp dilini göstermek için 
bir hayli gayret sarf etmiştir. Merzuka
nın bu hali ve ifUetle yemek isteyişi 
aklının tamamiyle yerinde olduğunu 

göstermektedir. 

Beyninin çok yakınında bulunan 
kurşunun hastanın şuuruna halel ver
miyeceği anla,ılmıştır. Böyle olmak -
la beraber Merzukanın ya~ayacağına 
hala ihtimal verilmemektedir. 

Kendisini tedavi eden doktor ((eğer 
tıbbi bir mucize olmazsa Merzuka be -
hemehal ölüme mahkumdur, biz şim
diye kadar Y8'adığına hayretteyiz.» 
demiştir . 

Hüseyin pehlivan iyileşmektedir. 

Kendisine rmeliyat yapıldığı için söz 
söylemesine müsaade edilmemektedir. 
Evvelki akşam Hüseyin hasta bakıcı 
hemtireye Merzukanın ölüp ölmediği
ni SOrtnUftUr. 

Hemtire pehlivanın bu sualine: 
- Hiç haberim yok, bilmiyorum 

diye cevap vermİftir. 
Hüseyin pehlivan hiç bir şey yuta -

madığı için kendisine sun 'i gıdalar ve
rilmekte ve kuvvet verici şiringalar 
yapılmaktadır. 

-------
Trende doğum 

Tedavi edilmek üzere Ada -
nadan lstanbula gelmekte olan Os
man kızı Ayşe tren Haydarpaşa istas
yonuna geldiği sırada ölü bir çocuk 
doğurmuştur. Ayşe ilk tedavisi yapıl
mak üzere Zeynep Kamil hastanesine 
~ırılmıştır. 

Polıs ikinci şube müdür- Bostancı köprüsü önünde belediye sek duvarıdır. ifadesine nazaran kazadan belediy~ 
Jüğü de tahkikata başladı ırtemurları tarafından etleri müsadere Sabahleyin saat 10,30 daSirkecide mes'uldür. Çünkü lstanbuldaki mev ~ 

edilmistir. Vezir iskelesine kayıtlı sürücü Ahme- cut eski duvarların hepsi tarname~ 
Kaybolan Seher hala bulunamamıt' Muharrem ve Osman Üsküdar din idaresindeki 2479 numaralı iki çürüktür. Eğer belediye bunları tamtıj 

tır. Havuzun boşaltılmasından sarfı • müddeiumumiliğine bir istida ile mü- beygirli araba bu caddeden geçerken ettirmezse bugün iki hayvanın haya~ 
nazar edilmif gibidir. Çünkü Üsküdar racaat ederek haklarında yapılan mu- duvar birdenbire yıkılmış, araba yıkı - hna mal olan hu kazanın yarın öb 
itfaiye grubunun elindeki vcsaitten amelenin aayri kanuni olduğunu id - lan t~ ve toprakların altında kalmış - gün beş on vatandaşın başını yiyece 
buraya fazla bir makine ayrılması ve dia etmişler, takibat yapılmasını iste- tır. ğini söylemektedir. 
aönderilmesi mümkün olamam~tır. mişlerdir. inhidam büyük bir gürültü ile ol- Alakadarlar tahkikata devam et -1 

Jandarma tahkikatına devam et - Üsküdar müddeiumumiliği Kadı - muş, duvarın dibinde bulunan ağaç da mektedirler. Enkaz etfaiye müfrez~ 
mektedir. Evvelce isticvap edilen ve köy kaymakamlığına yazdığı tezkere - kars,ıdaki evlerden birinin üzerine dev- tarafından tamamen kaldırılmış, altı~ 
serbeat bırakılan fişe fabrikası amele • d beled" 1 k k b 1 ad ~ ·· ü~ . I e ıye memur arının yaptıkları rilmiştir. Boğucu toz bulutu biraz sıy- da baş a imsenin u unm ıgı gor 
smden zzet ile Sabri dün tekrar yaka- 1 · · k A ld .. ·· ·· H kaldı 1 ha 
1 muame enın gayrı anunı o ugunu rılır sıyrılmaz halk yıkıntıya koşm°' muştur. astaneye nan ara c 
anmışlar ve polis ikinci şubesine gön- b"ld" · h ki d k .. t k"b t Ah d" hh" · t' d"" 1 kt 

d . . ı ırmış, a arın a anunı a ı a a ve her s,eyden evvel ankaz altında ka- . me ın sı ı vazıye ı uze me e 
1
1 

erıJmışJerdir. Polis ikinci şube mü - b 1 ] • t · t' M""dd · d 
d 

.. 1 •. -.. aş anı masını ıs em~ ır. u eıu - l b ha k 1 ır. 
Ur Ugu de Seh · ba l an içare ara cıyı urtannaya ça ıııt -erı aramaya s amış- ·ı·- · b t k · h .. T 

. mumı ıgın u ez eresıne enuz cevap 1 d B" ·· dd t ha d ı· · h 1 lırJ 
tır. gelmemiştir. mış ar ır. ır mu e sonra ara cı Emirganda bir e mm ırsız '"' 

Bu gaybubet hadisesi gittikçe me • ölüm hlinde ankazın altından çıkarıl- bb 
rak uyandırmakta, Seherin ölüsünün Polonya ve Oanimarkaya mış, vücudu hurdahaş vaziyette Tıbbı- teşe usu 1 

veya dirisinin bulunması için her cep- yapılan ihracat adli otomobili vasıtasiyle Cerrahpaşa Evvelki akşam Emirginda t==u 
heden çalışılmaktadır. hastanesine kaldırılmıştır. Beygirler - bir hırsız kovalama ve yaka] 

Ekonomi Bakanlığı alakadarlara bir ı E · " d R · den birinin kaburga kemiklerinin kırıl- vak'ası o muştur. mrıgan a eşıtpa 
Mahkom edl'len hı S 1 tebliğat yaparak, Polonya ve Dani - d 1· ·ı · · d b" · r iZ ar dıg-ı, pestil gibi ezilip derhal öldüğü, mahallesin e smaı ısının e ırı varı 

R.f dl b markaya yapılacak ihracat mukabilin- B k l h l b d ı at a ı iri Hasan Basri deri dig- erinin sağ taraftaki ön ve arka a- dır. ir a ı astası o an u a am ev-
f b "k de, Türk parasının kıymetini koruma Ik k h 11 • d b" · b 1i a rı asından üç parça deri çalmıı:ı, yaklarının dört yerinden kırıldığı gö - ve i a şam ma a esın e ır evın a .., 

T hakkındaki kararnamenin tatbik edi - k k k 
dün mahkemede () ay hapse mahkum rülmü~., hayvandan hayır kalmadığı çe duvarını aşar en so a tan geçen 

d ') leceğini ~u memleketlere yapılan ih - r• R R dlı b" b h · ı· f e ı miştir. için fazla istırap çekmemesi için bu da ecep eşat a ır a rıye ı tara ın• 

* Şa k Ş racat mukabilinde diğer memleketler- 1 k l k · · r imendifer idaresinin kö • sonradan öldürülmüştür. dan görü müş, ya a anma ıstenmı~ .. 
. 1 d k den ithalat yapılamıyacağmı bildir - F k d l t ·1 d h 1 k mür vagon arın an ömür çalan Şev- Duvarın yıkılması sebebi tetkik e- tir. a at e i smaı er a açmıya 

ket de birinci sulh ceza mahkemesi .,m_i_şt_ir_. ___________ 
1 

dilmiş ve bunun Defterdarlık arsasın- ba,lamı~, bir mezarlığa sığınmış, fa "' 

karariyle 29 gün hapse mahkum edil- b da yeni yapılan bir binanın yerinden kat peşı bırakılmamJ11, yakalanmıştır .. 
miştir. Nö etçi çıkarılan ve duvar dibine yığılan top- İsmail deli olduğu için tedavi altına ... 
* Bahçekapıda Seyfi ticarethanesi- E l rakların ağırlığından ileri geldiği an - lı~ktır. - ----------

ne müşteri sıfatiyle girerek dükkancı- CZQn e er ]aşılmıştır. Nafia Vekaleti bu arsada 
d 1 ] - d · f d Beyoğlu Fransız nın a gın ıgın an ısti a e edip bir Bu ııeceki nöbetçi eczaneler tunlardll': bir evrak mahzeni inşa ettirmektedir. 

pantalon çalan Vasil sulh ceza mah - İstanbul cihetindekiler: Bu inşaat yerinden çıkarılan duvarın 
kemesi tarafından tevkif edilmiştir. Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: dibine yığılmıştır ve duvara yaslan -

Sarhoş kadm 
Beyoğlunda istiklal caddesinde zil, 

zurna sarhoş bir vaziyette ötekine be
rikine sal&fan Anjel isminde bir kadın 
kendisini teskin etmek isteyen polis -
lere de hakaret ettiğinden müddeiu -
mumiliğe tevdi edilıİıifftir. 

Maarifte iki tayin 
Gaziantep lisesi müdijrlüğüne Ka

bataş lisesi muallimlerinden Haydar 
Niyazi, Sivas erkek muallim mektebi 
müdürlüğüne de Gazi Osman Paşa 
orta mektep muallimlerinden Abdur • 
rahman Şefik tayin edilmişlerdir. 

(Abdülkadir). Bakırköyünde: (Mer • mıstır. Qtuvar da eski bir duvar oldu • 
kez). Beyazıtta: (Sıtkı). Eminönün~e: ğu' için bu siklete tahammül edeme -
(Hüsnü Haydar). Fenerde: {Emilya - miş, yıkılmıştır. İnşaata nezaret e
di). Karagümrükte: (Arif). Küçükpa- clenler N~fia mühendislerinden Sabri 
zarda: (Hikmet Cemil). Samatyada: 
(Rıdvan) . Şehremininde: (A. Hamdi). 
Şehzadebaşında: (Halil). 
Beyoğlu cibetindekiler : 
Galatada: (İemet). Hasköyde: (Yeni 
Türkiye). Kasımpaşada: (Turan) . Sa
rıyerde: (Osman). Şişlide: (Halk). 
Taksimde: (Taksim, Beyoğlu). 

Oıküdar, Kadlköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköyde Modada: (Mo -
da). (Altıyolda: (Mrkez). Üeküdar· 
da Ahmediyede: (Ahmediye). 

_. NEFiS MUSiKi 4111111 

ve güzel film meraklılnn 

ŞIK SiNEMASINA 
koşmaktadırlar. Bu batta 

PERGYNT 
meşhur Şaheser gösteriliyor. 

DUhullre 20 kurut-

İıt.:ınbul BeledııJHİ 

~ehir1i"yatrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 

1iyatrosuııda 

Halk Opereti 
Bu.akşam 20,45 te 

Zozo Dalmasla 

FLORY A 
Senenin son opereti 

Tepebaşı Şehir 

Tiyatrosunda 

Bu 
akşam saat 20 de 

TOSUN 
Türkçeye çevıren 

S Moray 
Komedi S perde 
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İtalyan - İngiliz ihtilafının neticeleri . -

Akdeniz lngilterenin 

N a 1 Malatya Hattında 1 Yozg~lta. Yol ar ı, 
9 

• Faalıgetı 
gözünden düşüyor! 

* * * En işlek istasyondur Başlıyor 
Yozgat (ÖzeJ} - Mayıstan itiba

ren vilayet yollarının yapılmasına ba11-
lanacaktır. Yollarda her yıl yalnız mü
kellef amele çalıştırılmakta idi. Bu yıl 
ücretli amelede çalışacaktır. Nafia da
iresi yolların yapılması için 3 y11lık 
bir m esai programı hazırlamıştır. Bu 
program umumi medisce kabul edil
miş , tatbik edilmesi kar~rlaştırılmıştır. 

Antebe Bir Tren Hattı Uzatılması 

İngilizler arhk burasını şark ile garp arasında 
biricik muvasala yolu saymıyor, Üssii bahrilerini 

garbi Afrikaya nakle hazırlanıyorlar 

Ol kt d Bu Takdirde Antep Mevzubahs ma a ır. 
lktisadiyab inkişaf Edecektir 

Narlıdan 

Narh 

Gazi Antep (Özel) - Narlı, Gazi 
~ntebe kırk beş kilometre mesafe.~e 

.. l b" . dur Vilayet ve mul-guze ır ıstasyon · ,. 
h .. .. "h t ve ithalatı bu 
akatının butun ı raca . . 

. ld v • in çok ıslektır. 
ıstasyondan yapı ıgı ıç • • . 
Y l ve en az yırını 

evmiye beş atı vagon 
beş yolcu muamelesi vardır. .., 

Pek i lek bir istasyon olma~ına rag· 
ş b k dır istasyon-

men Narh çok a ımsız · 
ô.a bir köy kahvesinden başka barına-

0 1 lokanta olma· 
cak yer y·oktur. te ve .. 

b .. "'k muş -
ınası yüzünden yolcular uyu 
külat karsısında kalmakta ve ne ıece· 

. . · b. ne de yiyecek 
yı geçırecek ır yer ve 
yemek bulamamaktadırlar. 
Narlıda her şeyden evvel bir büfe ve 

otele ihtiyaç vardır. 

~~-.,:::,.-. 

istasyonu 

istasyonda rampa ve bekçi teşkila
tı da yoktur. Bu sebeple tahmil ve 
tahliye işlerinde güçlükler olmaktadır. 

Antebin yılda bin beş yüz tonluk 
ticari muamelesi vardır. Ve bu mua -
mele yalnız Narlı istasyonu vasıtasile 

yapılmaktadır. 
Burada yapılacak bir otel ve büfe is

tasyonu ~enlendirmekle kalmıyacak, 
ayni zamanda istasyonun hem iktisa
di vaziyeti, hem de büyümesi nokta -
sından hayırlı olacaktır. 

Narlıdan Antebe bir hat uzatılması 
da mevzuubahstir. Bu takdirde An -
tep iktisadiyatında büyük bir inkişaf 
husule gelecek, Narh da layık oldu -
ğu ehemmiyete kavuşacaktır. 

Daha Kütükler yeşermeden yeni 
Yıl Üzüm Mahsulü Satılıyor 

Al d n Alivre Satış Fiatlan Soruldu 
manya a .. ~~=---~----:--:- . - ] cak incir alivraları bunu takıp 

lzmir,H (Son Posto) - Yeni yıl mdış okat. y' eni Türk - Alman ticaret 
k · ··ki üzerin· e ece ır. . A • 

Üzüm mahsulü daha iıtu er l aması yapıldıktan sonra hakıkı fı-
de görünmeden alivre satışl~ ~aşla- ::ı:; çıkacaktır. • .. 
nııştır. Hamburgta büyük hır fırına, İzmirli tüccarlar r1ımdılık satı~ husu-
İzmirin büyük iş yapan bir rnües.sese· d ekingen davranmaktadırlar. 
sinden alivre satış fiyatları istemış ve ;3~ a ~sul yılı çekirdeksiz üzüm re-
400 küçük kasa üzüm üzerine Uk an, k 1 ~ahakkında henüz bir malumat 1 o teıı . . __ 1_ b. 
aşma hasıl olmuştur. k Rekolte tahmınlerı ançeu. ır 

Al. • a·ı·Ji tamamen yo tur. .. ··ı b"I k ıvre fiatlan şım ı ı . buçuk ay sonra ortaya suru e ı ece -
gizli tutulmaktadır. Diğer ihracat !lı"· 
nıaları, Berlindeki komisyoncuların.a tirİwıir, (Son Posta) - İzmir tica-

1. f' ı ·•"' eleri için talı- Ek i Bakanlıgı"' ndan al-a ıvre ıat arını ogrenm . ••tun" da - onom 
t1 b ret o sı, ü .. 

mat vermiştir. ilk alivre fıa arı, u. • • talimata uyarak tütün ve • zum 
yılın alivre fiatlarına esaı olacalı ıvın :1!iısulü ambalajlari liakkında bır ra

çok ehemmiyetlidir. hazırlamıştır. Bakanlık bu ~ap~r 
On beı;ı yirmi gün ıonra Llverpol ~or 1 bu iki nıaheulUn ambalAJ sıs, 

T' • - _ __ L. üzer ne • 
:ve Londrada da lzmir çekirCielielı: ınau· 1 • hakkında karannı verecektır. 

l baflan- tem erı 
ıulü üzerine alivre saO, arına 1 • 1 

Haklri Maarif MUdürlUgU 
Muf (Özel) _ilk tc'dri~at ~ü~et~~

fİ Siret istemi _Ha~~i maarıf mudurlu
ğüne tayin edılmıştır. 

Bu yıl mevcut silindir makinelerine 
iki silindir daha ilave edilecek, Yerköy
y ozgat yolu mütehhaide ihale edile
cektir. 

Y ozgatta ekin vaziyeti iyidir, ziraat 
müdürlüğü yoncaların ıslahı iç in her 
çiftçiye üçer kilo yonca tohumu dagıt
mıştır. Soğuk ağaçları kavurduğu için 
bu yıl kayısı mahsulü az olacaktır. 

İngilterenin akdeniz filosu Maltada 

Tokat Mekteplerinde Faydalı 
Tesekküller 

İngiltere hiikUnıetini en çok meşgul e- tahkimatıdır. İngiltere. burasını, esas tu • 
den meselelerden biri, Hind Okyanusunda tarak uzun bir tahkimat silsilesi yapacak· 
ve Çin sularındaki imparatorluk parçala - ,tır. 

' 
Tokat (Özel) - Halkevinde 15 

nnı korumak için tedbir almaktır. 
Eekideın Akdeniz İmparatorluk parça

ları arasındaki muvasalanın en belli başlı 
istinatgahı idi. Akdeniz hu bakımdan de -
ğerini muhafaza ediyor. Fakat geçen •ene 
içinde geçirilen tecrübeler bu muvasalanın 
kesilebileceğini ııöstermektedir. Bu yüz -
den Akdeniz artık eskisi ııibi zaruri bir 
bağ sayılmıyor. lngiltere İmparatorluğu 

burasını şark ile garp arasında biricik mu

Hong Kong, İngiltere için Uzak Şarkta 
bir ileri üstü, Singapur buna nisbetle mer• 
kezi bir vaziyette idi. Halbuki Hong Kong
da Malta gibi kıymetini kaybetmiştir. Çun
kü o da düşman tayyarelerine ve tahtelba· 
hirlerine çok yakındır. Jaonlar Formoz 
ile Çin arasındaki boğaza hakim bulu -
nuyor ve buradaki nüfuz mıntakalarını ge· 
nişletiyorlar. 

günde bir mesleki konferanslar ve
rilmektedir. Muallimler arasında bir 
yardım sandığı, bir de istihlak koope
ratifi kurulmuştur. Ayrıca dört mek
tepte himaye cemiyetleri teşkil edil
miştir. Her mektepte her gün 30 - ·10 
çocuğa öğle yemeği verilmektedir. 

Köy okulları köylerde Halkevleri
nin gördüğü işleri gören bir müessese 
haline gelmiştir. Köy hocaları okuttuk
ları köy çocuklarından başka bunların 
ana ve babaları ile de meşgul olmakta, 
sık sık müsamereler ve konferanslar 
tertip edilerek köylüler mektep çatısı 
altında toplanmaktadırlar. 

vasala hattı tanımak istememektedir. Ye - Bu bakımdan Hong Kong Japon kuv • 
ni İngiliz planına göre İngiltere deniz kuv- vetlerine yakındır. İngiltere bu mevkiin 
vetlerini Atlas Okyanusunda toplıyacak ve kıymetini kaybettiğini göz önünde bulun
bu suretle denizler üzerindeki hakimiye- durarak Singapuru ba~ka mevkilerle tak· 
tini korumağa imkan bulacaktır. Akdeniz 
artık Maltadan değil, Akdenizin dışından, 
yani Cebelüttank ile Adenden kontrol e
dilebilir. Onun İçin önümüzdeki yıllar İçin· 
de fngiliz ü~sübahrileri garbi Afrikaya İn· 
tikal edecektir. 

Somada Pehlivan Güresleri Tarihte şimdiye kadar bir ordunun de-
' Soma (Özel) _ Burada parti tara- niz yolile hareket ederek bir deniz kuv -

f d ı:~· ""k b. pehJ· ·· b k vetine hücum ettiği görülmemişti. Tayya • 
ın an uuyu ır ıvan musa a ası . . . . . ... 

· d'l · b GO b ] •.>Q recılık buna ımkin verdı. Bu saye-de suru 
tertıp e ı mış, aşa ' aş a tına '' sürü bombardıman tayyareleri yola çıka-
lira miikafat verilmiştir. Başa güre- rak gemilerle karşılaşıyor ve bunlan bom
.şenlerden Tekirdağlı Hüseyin ile Af- bardıman ediyor. lngiliz donanmasının At
yonlu Süleyman berabere kalmışlar· las Okyanusuna çekilmesinin sebebi bu -
dır. Başaltına gür~nlerden Mandıralı dur. Akdcnizin ehemmiyetini kaybederek 
Ahmet pehlivan Sındırgılı Şerifi yen- Hind Okyanusunun yerini alması da bu 
miştir. ,yiizdendir. 

Diğer gÜr<~-ıŞlerde Abdüsselam Jsık İngiliz noktai nazarına göre Hind Ok • 

k.. ı·· o·· · · y 1 H·· ' . yanusunda deniz kuvveti sayılacak başka oy u men yenmış ama ı useym 
S 1 1 I l ·ı ·ı b b k l bir kuvvet bulunmadığı gibi tayyareciliktc 

oma ı · a t ı e era ere a mıstır . . . . . - • ılerı gıden hır kuvvet te yoktur. Burada de. 

B d Ol V T ıniz hareketlerine müsait binlerce kilomet· 
ergama a ÇÜ 8 arlı ,relik mesafeler uzanıyor. Sonra her taraf 

A y ar 1 ş i İngiliz ülkelerile çevrilidir. Atlas Okyanu-

Bergama (Özel) _ Burad ··ı .. sunun Hind Okyanusu ile muvasalası ke· 
a 0 çu ve · ı C bt Afrik 

t t 1 l 
. . • . sı emez. enu a Simonıtovnu daha 

ar ı arın ayar anması ısı gayet ıyı 'b k 1 • ..k 1 b" · ·· .. . .
1 

. . ' • , a a yer en mu emme ır denız ussu 
tanzım edı mıstır. Bergamadakı ölrü t k"I t kt d. Ad · b d Bab • ır eş ı e me e ır. en, ıca ın a, n-
ve ayarlar müfettişliğinde Berg_ama- 'ahmerin bir ağzını kapıyabilir. Sonra Bas
dan 700 esnafın ölçü ve tartı aleti mu- ,ra körfezini, Hürmüz boğazım kapamak ta 
ayene edilecektir. Sonra da yineburada lngilterenin elindeclir. Mauntiua adası, 
Yeni Foça, Menemen ve Dikili kaza- ,Hind yolunda milhim bir deniz üuüdür. 
larındaki ayar işleri kontrol edilecektir. Seylan adası da ayni mahiyeti haizdir. Ma· 

dagaskarda bulunan Franaa i9tisna edilir
se hu taraflarda ba~ka hiç bir devlet yok-Antep Su Projesi Vekaletlere ,tur. 

V 8 f İ 1 d İ Fraıtı.sızlaraa, İn&llizlerle beraberdirler. 

Gaziantep (Özel) _Şehrin su pro- lngilte~enin, A~nyaya prld Afrik~d~ 
jesini yapan Pont Tampson tirketin~ ,Tang~ıkada, aran vermek htememetınm 
den belediyeye gelen bi 1_t ~ebebı budur. Almanyaya buralarda arazi 

r me&. upta k H" d Ok d b. -L' • in • J k la verme ın yanU9Un a ır nuup çı-
pro1en ınce enme ve onay nmak ·k k d k · 
•• w arma eme tır. 

uzere Saglık ve Bayındırlık Bakanlık- İngilterenin Hind Okyanusunda iti.ki .. 
larına sunulduğu bildirilmektedir. miyetini temin eden bir &mil. Sinıapur 

viye etmek istiyor ve bunun için en mü
nasip yerleri seçiyor. Kamran adasının 

en münasip mevki olduğunu söylemekte -
dirler. Fakat Kamran boğazı Filipin ada-

ları Fransız Hindi Çinisi arasındadır. Fran
sanın buralarını tahkim edip etmiyecei;i 

J aponyada büyük bir ehemmiyetle takip 
olunmaktadır. 

Muhakkak olan bir ıey İngiltere impa -
ratorluğunun müdafaa sistemini değistir -
diği ve yepyeni bir vaziyet aldığıdır . 

Hadiseler Ol 
Kar$ısındam 

Siyaset gibi 
Vapurda karşıma oturdular, ikisi de 

orta yaşlıydılar. İkisi de temiz pak gi· 
yinmişlerdi.. Konu~tuklarına. duyuyor· 
dum; biri soruyordu: 

- Mısırdan ne haber} 
- Fena değil; bilhusa bugünlerde 

~ürültü pabrdı da kesildi. 
- İtalya nasın. 
- Son zamanlarda biraz kanıtı. 
- 1111111111 
- Ya Ruı]ar) 

- Onlar kadar kuvvetli yok.. 
- Kıbnı ne llcmde} 
- Vaziyetini belenmedlm. Orada 

da bir kar111.klık var .. 
- Almanya? 
- Muntazam çalıpyor.. Bu ıldlıle 

blitün Avrupayı baabracak. 
- Fransayı ben zayıf blliyoidum., 
- Böyle söyleyenler çok fakat ~ 

te zayıf deiil 1 
- Avusturyada pek bir ıey yok.. 
- Y alruz Viyanadıt. var, o da blraıı 

zayıf sea çıkarıyor. 

Bir Yankesici 
Arkadaıını 
Öldürdü - P•z•r Ola H•••n B. Diyor Ki: - Arnavutluk ta araya kanıtı mı 

allahaşkına .. 

G . t (özel} - BeleCJiye Jlani 
azıan ep .., Ded il 

. k . • Al" oglu e e cıvarında yan esıcı ı 
arkadası Sıtkı oğlu Mustafa ve yanke, 
· · ' . Ö sında bir kavga 

sıcı Eşekçı mer ara 
olmuş Ömer Mustafaya bir tokat at· 

' ·1 Ömeri kar-
nııs, Dede de tabanca 1 e k ld ' H staneye a ı-
nından yaralamıştır. a 

1 k 
t sonra ölmüş, 

rı an yaralı do uz saa 
katil ve arkadaşı yakalanmıştır. 

Antebin PIAnı 
C 

. (Özel) _ Şehrimizin 
azıantep d 1: ar 

• 4 d hte e en ınım ımar planını eru 1~ 1 
k h' ıan a

Yansen yakında gelere. şe ır P 
1 

la· 
rından bir kısmı He şehıtler park p 
nını beraber getirecektir. 

- Huan Be1c~ 
(Um.ya ben ••• 

l!f•· ... CoirafJada biraz caJıl.. 

lim~ir, 
• . • Gazetede Kanarya ada· 

lanndan bahıediJdiğinJ duy
dum .. Bu, neresidir~ 

Huan Bey - Ben de İyİc:e 
bilmiyonmı amma, hızlı yağ· 

nwr yağıp ta Eminönü c:ivari 
göle döndüğü 1rünler, Yenİca· 
mideki kutçular tarafında bir 
yer olmalı 1 , 

- Söylediler ama yalan, ben hiç 
duymadım. 

* Günün siyasetinden bahsediyorlardı, 
ben de fikrimi söylemek istedim: 

- Affedersiniz haylar, dedim, bu
günkü Avrupa siyaseti sizin söylediği

niz gibi ... 
Sözümü kestiler: 

- Siyaset mi, dediniz, biz siya ete 
dair bir şey söylemedik. 

- Deminden beri, Almanyadan, A
vusturyadan, F ransadan bahsediyorsu
nuı .. 

- Evet ama onların siyasi vaziyetle
rinden bahsetmiyoruz, sadece radyo ie
tasyonlarım anlatıyoruz. 

IMSET 



6 Sayfa 

Afrikanın bir adasında 
halkın peygamber 

tanıdığı P arisli doktor 
Doktor Bougrat para için adam öldürmek suçundan 
Güyana sürülmüş, oradan kaçarak adaya yerleşmişti. 

Şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden oldu 
Paris - Soir gazetesinden: 1 
11Afrik.anın Griego adasında bulu-

nan doktor Bougrat'ı ziyaret etmek 

istedim. Doktor müebbeden hıdematı 1 
şakkede çalıştırılmak üzere Fransa hüku
meti tarafından Cüyana'ya ıönderilmişti. 1 
Bir veznedarı katletmekten suçluydu. j 
Menfi bulunduğu yerde bir müddet otur- 1 

duktan sonra kaçmıştı. Kendisiyle t 92 7 
senesinde tanışmıştık, o tarihlerde. davası 
ağır ceza mahkemesinde rü'yet ediliyor
du. 

Bougarat halkın nazarında, para ve 
menfaat için her fenalığı yapabilecek tıy

nette bir adamdı. 
'Hadise şöyle cereyan etmişti: 
Doktor Bougrat'nın Rumebe isminde 

bir askerlik arkadaşı vardı. 
Bir gün zehirlenerek öldüğü i§aa edil

di, doktorun evinde araştırmalar yapılınca 
Rumebenin bir kaç hafta evvel öldüiü an
laşıldı. Doktor, katlettiği arkadaşını haf
talarca saklamıştı. Mesele bu kadarla kal
saydı belki mesele kolay halledilirdi. Fa
kat Rumebe'nin üzerinde bulunan on beş 
bin frank da çalınmış ve paralar dokto
run üzerinde çıkmıştı. 

Halk doktordan müthiş bir caniden 
bahseder gibi konuşuyordu. İddialara gö
re iğneler ve kimyevi maddelerle öldür
düiü insanların paralarını çalıyor, kendi 
keşfettiği ilaçlarla insanları ebediyen uyu~ 
tuyordu .. 

Bu kanaat 19 2 7 ıenesindo halk ara
sında o kadar yer tuttu ki, ehlivukufun 
maktulün, zehirle öldürülmemiş olduğuna 
dair rapor vermesine rağmen doktor mü
ebbet küreğe mahkum edildi O sırada 

müdafaasını dinlediğim doktor ıöyle oıöy
}üyordu: 

- Ehlivukuf raporundan da anlaşılaca
ğı vechile Rumebe kendi eceliyle ölmüş· 
tür. Ben o öldükten sonra parasını aldım. 

Ve hadiseyi meydana çıkarmaktan kork
tum. Katil değil, hırsızım. 

Fak at bu sözler o zaman jürinin üze-
rinde müessir olamamıştı. 

Ondan ıonra doktoru Güyana 
ıevkedilirken bir kere daha gördüm. Saç
ları dibinden kesilmiş, üzerine mahkum
lara mahsus elbise giydirilmişti. İsim yeri
ne ııol kolunda bir numara asılı duruyor-
du ..... 

Aradan uzun seneler geçti Margarita 
adalarına çıktığım zaman bir yerliye: 

Doktor Bougrat hişkünde 

Doktor Bougarat, Filibustier,de mı 
oturuyor diye sordum. 

- . . . Doktor mu~ O bizim peygambe
rimiz ..• diye cevap verdi. 

Doktor müthiş zengin olmuş. Bin bir 
gece masallarındaki kaşanelere benzer bir 
yerde oturuyor. 

Beni çok eyi karşıladı. Ve başından 
geçenleri anlattı: 

- Beni burada çok seviyorlar. Otomo
bilim ile yola çıktığım zaman köyliiler ve 
yerli ahali yolumu bekleyerek, otomobili
me hediyeler atıyorlar. 

Cüyanda beni mesleğime uygun bir 
vazifeyle tavzif ettiler hastanede çalışıyo
rum, tayınım olan şarabı hergün ıatıyor
dum. Bu suretle biriktirdiğim para ile der
hal bir takım elbise aldım. Biraz sonra da 
Güyandan Meksikaya kadar olan sahi
lin haritasını tedarik ettim. Denizcilikten 
anlardım. Nihayet 30 Aiustos 1928 akşa
mı birisi .ltulağıma eğildi: 

- Beraber kac;mağa sözleştiğiniz arka-

------.. .. ·---------------
C ONUL iSLERi 

Se11gige 
Bağlanmak 
l stemiyen Genç 

(c20 yaşındayım. hayatımda ilk defa 
olarak bir genci sevdim. O da beni çıl
gın gibi seviyor. Bir müddet sık sık bu• 
lu;ıuyoruz. Sonra birdenbire ortadan 
kayboluyor. Bu müddet zarfında ne 
kendi görünüyor, ne de bir mektupla 
beni arıyor. Bir gün bakıyorsunuz yine 
gelmiştir. Eski sevgisi artmıştır. Fakat 
arada sırada böyle kayboluşuna mana 
'veremiyorum. Kendisine sordum, birşey 
söylemiyor. Ben bu gençle evlenmek ni
yetindeyim. Fakat onun bu hali beni dü
şündürüyor. Bana sırrını vermiyen, za
man zaman beni aramağa lüzum gör
ıniyecek kadar uzaklaşan hu adamın 

eevgisine inanılabilir mi} 
Huriye 

Bu erkek, bence iki his arasında mü
cadele ile meıguldur. Sizi seviyor. Fakat 
bu bağın istiklilini elinden alacağından 
korkuyor. O vakıt sizi unutmak ümidı1e 
uzaklqmıya çalıııyor. Bir gün bet gün 
nihaye~ tahammül edemiyor, tekrar size 
dönüyor. Bu genci tamamen bağlamak 
sizin elinizdedir. Biraz zekanızı, biraz 
lı:adınlığınızı kullanınız. Onu evlenmeğe 
kadar götürebilirsiniz. 

* • Ben biraz hercai bir adamım. Bir 

kadın beni tatmin etmiyor, bir kızı an
cak bir kaç ay sevebiliyorum. Sonra 
aönlüm bir başkasına kaçıyor. Nihayet 
daldan dala atlıya atlıya bu defa kapa• 
na tutuldum. Şimdi bir kızı <leli gibi se
viyorum. Aylardan beri gözüme başka
ıunın göründüğü yok. Hatta arada sıra 

da evlenmek bile ak!Jmdaı:>. geçiyor. 
Fakat eski hastalığım nükseder diye 
kokuyorum. O vakıt ben mi betbaht 
olurum, şimdi sevdiğim kızı mı betbaht 
ederim bilmiyorum. Siz ne dersini-ı~ 

Mahm•ıt 

. Yaıınw söylemediğiniz için size k.ııı.t'i 

bir ıey söyliyemern. Eier otuzu geçmiı
ıeniz arlık kalbiniz yorulmuı demek~ir. 
Şimdiden sonra bir kadına sadık kalabi
lirsiniz. Fakat daha gençseniz bugünkü 
duygularınlZa aldanmayınız. Bir müddet 
sonra yine doyar, ve kendinize baıka 

bir gönül eğlencesi ararsınız. 

* 
<tÜç senelik evliyim. Kocamla çolt 

sevişiyoruz. Mes'ut ve bahtiyarız. Yalnız 
çocuğumuz yok.. Kocam kazancının bir 
kısmını arttırıp işini ileriletmek istiyor, 
ben anne olmak istiyorum. O bir kaç 
.,ene daha sabretmemizde ısrar ediyor. 
Hangim~ haklıyız~ 

Cemile 
Şimdilik kocanız hakh görünüyor. 

Anne olmak sizin haklomz. Fakat evin 
masraf ma yeni bir yük ilave etmek için 
zamanım beklemek daha doğru olur. 

Teyze 

SON POST:.\ 

Türk kadını 
ve ecnebiler 

Eski Nafia Nazın Betzeri
yanın bir makalesi 

İttihatçılar devrinde nafia nazırhiı yapan 
ve halen Romanya ayan rredisi azaıından 
bulunan Betzeriya her fırsatta memleketi
miz lehinde yaızlar yazmaktadır. Betzeriya 
Türkiyede yeniden 30 bayanlD hakimlik 
kadrosuna alınması üzerine (terakki yo
lunda) başlığı altında yazdığı makalede 
Türkiyede değişen içtima1 hayatta kadın 
aleyhtarı olanlara gösterilen en canlı bir 
misal olduğunu ıöyledikten sonra Türkiye
ye aid 20 sene evvelki hatıralannı şöyle 
anlatmaktadır: 

O zanmanlar nazik çiçekler gibi ancak göl 
ııelerde yaşayan Türk kadınlarından bah
setmek pek abes ıayılırdı. Dostunuzun refi
kasının hatırım sormak ta terbiyesizlik ad
dedilirdi. Bütün bu istisnai vaziyetleri kuv
vetli bir rüzgar ıüpürüp götürmüştür. Bu 
günkü cumhuriyet devrinde l , 2. 3 numa
ralı kadınlar mevzuubahs değildir. Her me
,deni milletlerde olduğu ııibi yalnız bir ta
ne vardır. 

Buııün Türk kadınları vazifede olduğu 
gibi hakda da erkeklerle müsavi derecede

dir. 

Kamal Atatürk'ün bilgisi ve kuvvetH a
.zim ve idaresi altında medeniyet yolunda 
yürüyen Türkler büyük bir cesaret göste
rerek, kendilerinden bir kaç asır evvel içti
mai ve irsi yolda ilerleyen ve liberal mü
esseselerle iftihar eden milletleri geride bı
rakmaktadır. 

·············~·······································-······· 
daşlar, Maroni çalılıklannda sizi bekliyor
lar dedi. 

Onlar bir sandal tedarik etmişlerdi. 

Derhal nehre indik ve yola çıktık... Gün
düzleri sahile çıkıyor, ormanların !çinde 
yatıyor, yolumuza gece devam ediyorduk. 

Yemeğimiz azdı. Yarı aç., yar tok işi 

idare ediyorduk. Nihayet denizi bulduk: 
Yola çıktığımızın üçüncü giinünden itiba
ren on gün karayı göremedik, büyiik fır

tınalarla çarpıştık. Ormanlardan beraber 
aldığımız ufak bir maymunu keserek ye
meğe mecbur olduk. 

Fırtına (Fransızların mezarı) denilen 
bir yere bizi ıürükledi. Yanaşıp çıkmağa 

mecbur olduk ve karşımızda bizi tevkif 
etmek üzere bulunan bir İngiliz polisini 
gördük. Kendisini rüşvetle ikna edemeyin
ce bir arkadaş onun canına kıymağa mec
bur oldu. Ve yine terayüzü denizlere açıl-

dık. Yolculuğumuzun yirminci günü fırtı

na bizi acayip bir yere attı. Yanaştık ve 
çıktık. Arkadaılarımdan ikisi baygındı, 

sırtımızda günqten açılan yaralar kanıyor~ 
du. Açlık dermanımızı kesmişti. Hele su
ıuzluk bizi yakıp kavuruyordu. 

ilerden bir kayık gördük. Yanımıza so
kulunca Venezüelaya gittiğini öğrendik. 
Artık kurtulacaktık. 

Biraz sonra nehrin sağında ve solunda 
evler gözüktü yerliler bize ekmek ve ha
lık verdiler. Ben derhal bir desti su içtim. 
Evet kurtulmuştuk.. Sigara bulduk. Ye
mek yedik ve büyük bir ateş yakarak der
hal uykuya vardık. 20 günlük yorgunluğu 
çıkaracaktık. Fakat ta:lih yaver olmadı. 
Ertesi ııünü orada da tevkif ediliUk. Ar

kadaşlarımın bazıları kaçtılar ben her şeyi 
kadere bağlayıp tevkifhanede encamımı 
bekliyordum. Bir aralık. müdürün ülserden 
mütevellid ağrılar duyduğunu ve öksürdü-

ğünü gördiirn kendisini tedavi ettim. Bir 
müddet sonra karısı öldürücü bir hastalı
ğa tutuldu onu da eyi ettim. Bu hadise ü
zerine memlekete bir doktor geldiği del
lallarla ilan edildi. Civardaki bütün has-

talar ııeldiler ve yalnız ilk gün 800 frank 
para kazandım. Bu muvaffakiyetim orada
ki mütetabbipleri kızdırmıştı aleyhimde 
bulundular. Sihirbazlık ediyor, töhmetiyle 
tekrar yakalandık. Ve hudut harici edil
mekliğime karar verildi. Fakat halk beni 
koyuvermek istemediği İçin İsyan ettiler, 
ve hen de affedildim. Aradan on beş gün 

geçmeden bulunduğum yerde veba baş 
gösterdi. Ben bütün kuvvetimle çalışmağa 
başladım bir günde 800 hasta muayene e
diyor, sıhhi tedbirler alıyordum, Nihayet 
o müthiş afetin de önünü alabildim. 

O tarihten beri beni buralarda çok se
viyorlar, adeta tapıyorlar. Evlendinı üç ço
cuğum oldu. Fevkalade zenginim.» 

Doktor sözünün burasında içini çekti: 

-«Haksız yere bu hayatı sürüyorum de
di. Yaptığım suçu kırk kere ödedim. Bu 
ıstıraba artık tahammülüm kalmadı. Va
tan başka şey ... Fransaya temiz bir vatan
daş sıfatiyle dönmek istiyorum. Sürünme• 
je fakat F ransada ölmeğe razıyım.» 

Nisan 10 

Dünyanın en ~zun boylu 
adamı Amerikada 

Bugün 252 santim boyunda, her sene 7,5 santim 
büyüyor, 21 yaşında 270 santimi geçecek 

Ailesi Robert V aldonu doyurmak 
için çok müşkülat çekiyor, sabah 
kahve altısı olarak t 2 yumurta, 
12 dilim yağlı ekmek, bir kayık 
tabağı peynir, bir kayık tabağı 
reçel, sovuş ve meyva yediği 

halde sofradan aç kalkıyor. 

Sağda Robert bir otelin <.nünde orta boylu kapıcı ile beraber, solda Robert 
ve annesi kahvaltı masası başında 

Bugünkü insanlar arasında en uzun eusunda çektiği müşkülatı gözönüne 
boylu adam Amerikada İllinios ülke- getirerek ona göre bir yatak yapma .. 
sinde yaşıyan Robert Valdovdur. Bu ğa karar vermiş, yapmış, herkes ni • 
adamın boyu bugün 252 buçuk san - hayet bu çocuğun kendine göre bir 
timdir. Doktorlar 270 santimi geçece- yatak bulduğuna hükmetmişti. Fakat 
ğini tahmin etmektedirler. bir sene geçmeden Robertin boyu uza• 
Dünyanın bu en uzun boylu deli - mış, bu yatakta bile bacaklarını kıvi

kanlısı, çok yemek yediği için iaşesi, rarak yatmağa mecbur olınu~tur. Ni
ana ve babasını bir hayli düşündür • hayet geçen sene Robertin ana ve ba• 
mektedir. Çünkü her ögünde onune bası kendisine yeni bir yatak yaptır "' 
dört beş kişinin yiyeceği kadar yemek mak imkanını bulmuşlardır . Bütün 
koymak lazım gelmektedir. aile onun biraz daha büyümesinden 

Mesela Robertin bir sabah kahval- endişe etmektedir. 
tısı şudur: Şimdiden merak edilen bir şey var.-

12 yumurta, 12 dilim tereyağlı ek- Robertin kiminle evleneceği, ve a
mek, bir kayık tabağı dolusu reçel, beş lacağı kadının onu nasıl idare edece " 
bardak çay veya kahve, bir kayık ta· ğidir. 
bağı dolusu peynir, sövüş. meyva ve Robert, avukat olmak üzere çalış· 
saıre. maktadır. Onun hakimler karşasında 

Fakat bütün bunları bir hamlede yi- alacağı vaziyet her halde çok heybetli 
yen Robcrt sofradan gene karnı aç olacaktır. 
kalkmaktadır. Robertin ana ve babasının, iki kar· 

Robertin bir lokantada yemek ye • deşi ile iki hemşiresinin hiç bir fevka· 
mesi, aile için bir faciadır. Çünkü Ro- Jadeliği yoktur. Bu aile içinde dev cüs• 
berte her yemekten dört porsiyon sipa- seli olan yalnız Roberttir. Bu çocuğun 
riş edilmekte ve bütün müşteriler ye- beyninin kaidesinde bulunan ve her• 
meklerini bırakıp Roberti !eyre koyul- kes gibi onun da büyümesine hakim 
maktadırlar. . olan gudd~ bir ceviz büyüklüğünde • 

Robertin ayrı bir derdi daha vardır: dir. Robert daha beş yaşında iken or
Sandalyelerin ve masaların alçaklığı. ta boylu bir adam kadar irileşmişti. 
Roberti rahatsız etmekte ve zavallı a- Hali hazırda her yıl 7,5 santım uza • 
dam ayaklarını. uzatıp oturmaktan baş- maktadır. Robertin 21 yaşına kadar 
ka bir çare bulamamaktadır. Bu uza- büyümekte devam edeceği umulmak· 
nan bacaklara çarpanların sayısı da ~z tadır. 
değildir. . 240 santim uzunluğunda olan avu-

Rôber!e,. ay~kka~ı yaptır;mak .ta pek kat Jak Earle, Amerikanın en boylu 
muhim bir i§tir. l-1cr ayakkabı onun a- adamı sayılıyordu. Robert 21 yaşına 
yağ~~a ·u~adiğı gioi,' alelade ~yak'.kahı vardığı zaman onu kat kat geçecektir. 
derisi ve köselesi de ona dayanma - Robertin 35 Y.aışına varıncıya kadar 
maktadır. büyüyeceği farzedilirse o zaman :370 

Bir ayakkab; fabrikası kendine rek- santim uzunluğunda olacaktır. 
lam yapmak için Robertin ayakkapla- Böyle dev gibi adamlar ekseriyetle 
rını bedava yapmağa karar vermiştir. kafasız olurlar. Halbuki Robert öyle 
Fakat bu ayakkapların her çifti mües- değildir. Alton lisesinden mükafatlar 
seseye 200 dolara malolmaktadır. kazanarak çıkmış bulunuyor. Şimdide 

Sonra Robertin kullanacağı diş fır- üniversiteye devam etmektedir. 
çalarım, saç fırçalarını da ısmarlamak Bakalım bu çocuk hayatta neler ge• 
lazım gelmiştir. Çünkü bunların hazır~ çirecekl 
ları ellerine küçük gelmektedir. -· .......... , ..... or.o- • , • • ..... • · -

Robertin en çok zahmet çektiği iş- T A K V 1 M 
lerden biri otomobile binmektir. Ro
bert otomobile bindiği zaman o kadar 
büzülmeğe mecbur oluyor ki her kilo
metre başında ~tomobilden fırlayıp u
zanmağa, gerinmeğe mecbur oluyor. 
Ve bunu yaptığı zama~ büyük, küçük 
herkes işini gücünü hırakip kendisini 
seyre dalıyor. 

Robert günün birinde zengin olur -
sa her şeyden evvel kendine göre bir 
otomobil yaptıracağını söylemektedir. 

Robert için trenlerde seyahat et -
mek, otelde yatmak ta rahatsızlıktır. 
Çünkü kompartımanlar ve yataklar 
ona dar gelmektedir. 

Üç yıl önce ev mefruşatı yapan bir 
müessese Robertin rahat yatmak hu -
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10 ne 

En kuvvetli şair, romancı ve hikayecimiz kim? Büyült Tü~k 

Ercümend Ekremin cevabı Zf :':mns;,"a';:ıan 
- Almanlar, insanları 

• * * · lhti1al ok okşayan şaır Yahya ".I 1 

odunla 
yolunu 

beslemenin 
buldular! " Benim ruhumu en ç ·· M h t Akifi 

K ıd. F kat sırasına gore e me ' 
ema ır. a T f". Nazım Hikmeti dej 

Orhan Seyfiyi, Rıza ev ıgı, 
ayni heyecanla okurum. " 

Ercümend Ekrem: bd l 
• _ı bir me e o u-- Meşrutıyet neaen 

yor? dedi. 1908 c1en sonra doğup ta ye-
• v • 1 k' var? Bu -tit,>mege vakıt bu muş ım . ~ u 
.. k" b 11. b l muharrirlerın çog gun u e ı aş ı . 'd' 

d b. sahsıyet ı ı-
o tarihten önce e ırer · · , 
1 li · d ki «mesrutı-er. Onun için sua nız e . · 1 

Yetten sonra gelmiş» tabirim ~~zarı 
d'k k p verecegım. ı kate almıyara ceva . . I 

. . B u ne ıtıbar a 
En kuvvetlı şaır.. un k t 

B. . . hissi uvve -
soruyorsunuz~ ır şaırın . d _ 
1· f Nazmı kuvvetlı, uy. 
ı, nazmı zayı .. .. l . mu-
gusu basit olabilir. Bazı ~ıır erınB 

· · zbeder azı-
kayyet kafiyeleri sızı ce d. sid-
l . li v • bazılarının a · 

~ darı.nın ın~e gınle, uz Bu muhtelif 
etıne hayran o ursun · l p 

h d·:kkate a mayı 
usus-iyetleri nazan 1

• . . kuv· 
. b. k saır ıcın en 

ta laalettayın ır te • . - ü tür. 
ı .. b d d mek bıraz g ç Vet ısı u ur, e k ok-

Maamafih, benim ruhumVu en ço da en 
Ercümend Ekrem h K ldir e oı~un 

~ıyan Ya ya ema · . "l"mÜ» 
b .. · Rindlerın ° u b h F k eğendiğim şıırı « Çalı Kuşu şüphesiz ir şa ese~. a at 
dür k'f' Mahmut y esarinin Su sineklen, Pey. a-

. ·· Mehmet A 1 1
' H 1 d 

Fakat sırasına goreT fv.' Nazım minin bir Tereddüdün romanı, a ı e 
Orhan Seyfiyi, Rıza ev

1 
ıgı, • zevk- Edibin Kalp ağrısı. F alihin romanı bü

H'k · d ni heyecana, aynı tu"n bunlar da benim ayni derecede be-ı metı e ay . . .. kine tercih c -
le okur ve hiç binnı ote v ndigvim, sevdiğim, tekrar tekrar o -

ge H ·· k" demem. kuduğum şeylerdir. ayır, mu~ un 
_ Romancılarımızın en kuvvetli - değil, birini ötekine tercih edemıyece-

ai } 1· . . karsısın- ğim ! 
·· l Sua mızın • _ Hikayeciler? . - Bu da oy e. b. lokantada ö S 

da, kendimi en me_şhur. . ırtetkik eden - Meşrutiyetten sonra, mer ey-
.. vl k . k Iıstesını feddinle Refik Halidi geçen_. ha. tta on-og e va tı yeme . Şu anda ş d S b 
aç bir adama benzetıyoruı:n· K" ğıtta lara irişen kimse olmadı.' . ım ı, . ~ a-
ayni tereddüt içerisindeyını. ahindi haddin Ali yetişiyor. Bılmem ~ı~aye-

b b · ceğiın amma. l l · · okuyur musunuz? Her ıtıbarla 
ar unya yıye y ytinyağ ı erını . l k 

d l d f na değil.. a, ze k kuvvetli bir hikayecı o ara , yarı· 
o ması a e . • .• k' nasıl ter· ço . . .... 

t · ) Birını ote ıne edebiyat tarıhınde yer tutmaga 
aze engınar · . ) Hepsi, hemen nın · . 

cih, nasıl feda edey'lm esat Nurinin narı:z:t ~ı~nç. 

L•m•Şiikfif~··Nib~İin cevabı 
Şükufe Nihal: . \ 

Be dl.yor en kuvvetlı roman-- ncc, • -
cı Halide Ediptir. Ve onun en kuv -

ıetli romana «Son eser» dir. 

- Hikayeci/ 
- Reşat Nuril 
- Ya şair) 1. F k N f . Onun en kuvvet ı - aru a ız. 

bulduğum fiiri de Han duvarlarıdır. 
- Faruk Nafizin Yahya Kemalden 

Üstün bulduğunuz tarafı nedir) 
Şükufe Nihal - çarfıdan çok laz~~ 

b · . l d.. ·· gibi elını ır )leyı a madan onmuş -
alnına vurdu, ve: 

- Sahi, bakın, dedi, Yahya Ke -

ınali unuttum f "b' . . ı ı 

Sonra Yahya Kemal Benmışım g 
teselli verdi: 

- Neyse ••• Aldırmayın. 
Oldu bir kere ... N. S. 

Şükufe Nihal 

.. yeni bava gazı fabrikası 
Kadıköyünun 

uzaı-.tan gorı.inuşu 

b 
~ Yeni fabrika, Anadolu yakasının bü-

. k . . Kur aga- . d k t 
Kadıköy Havagazı Şır et~ndı~~- f brika- tiin gaı: ihtiyacını temın c ece sure te ya-

l d ·· d getır ıgı a 1 O 1 2 b" ı erede yeniden vucu a . k"den .,ünde • ın metre . . . . pılnıış H! es ı e 

ş· k . b iihendısı Mosyo ı .. ıııık a gaz . 
ır clın aşın 1 tesisat da bugun- . de hu miktar giind.e 20 bın metre 

ne~areti altında yapı an 1 da fab· sayesın 

(Bq larali 1 inci yüzde) 
Mezarın bulunduğu ıaha, Süleyma• 

niye a~Iusu, müftülük binasının önü 
binlerce üniversite, yüksek mektep 
talebeleri, diğer moktepliler ve halk ile 
dolmu.tur. 

İhtifalden evvel saat 15 de liee ve 
orta mekteplerle, güzel san'atlar aka
demisi, yüksek mühendis, fen ve sa -
nayi mekteplerinden gelen talebelerle 
halka mimar Abdullah Ziya tarafın 
dan Süleymaniye camiinde Sinanın 
hayat ve eserleri hakkında izahat ve
rilmiştir. 

Saat tam 16 da mezarı başında top
lanılmış ve hep bir ağızdan istiklal 
marşı söylenerek merasime başlanmış
tır. 

Bundan sonra Güzel San'atlar a
kademisi mimari subesinden Orhan, 
Yüksek mühendi~ mektebinden Sa
Sadık T askömür Milli Türk Talebe . , 
birliğinden A. Karasan, belediye imar 
müdürü Ziya birer söylevle büyük 
Türk mimarının hayatından, şahsiye
tinden eşsiz eserlerinden uzun uzadı
ya bahsetmişler, hatırasını hürmet ve 
saygı ile selamlamışlardır. 

Belediye, İstanbul Halkevi, Evkaf 
direktörlüğü, Güzel San'atlar akade -
misi, Yüksek Mühendis Mektebi, Mil-

~------------

Odundan sikJetinin üçte ikisi nispetinde şeker 
çıkarılıyor, ünlü ve pamuklu mensucat bile 

yapmak mümkün ! 

lt Türk Ta1ebe Birliği, Mimarlar Bir- Almanların icabında bütün ihtiyaçlarını karşılayacağı anlaşılan ormanlarından 

liği, ve Mühendisler Birliği tarafın - bir görünüş 

d l ki k l t Almanyanln harp veya başh bir za- kat hayvanı tahta şekeri ile besleyerek bu· an mezara çe en er onu muş ur. 
ı l · ruretle karcıılaştıgyı takdirde kendi yağıyla nu da bol bol istihsal etmek mümkündür. htifale iştirak eden yurtdaş ara mı - ~ 

kavrulması için alacağı tedbirlerin mahi- Odunun üçte ikisi nisbl'tinde şek'"r ver• mar Sinan rozetleri dağıtılmıştır. k J 
Yeti proJ,esör F rerdik Bergius taraFından diğini söylemiştik. Fakat vniden a an 

Gece de saat 21 ,15 de miizeler Jd B d d son günlerde izah olundu. üçte biri de atılacak deği ir. un an a 
mimarı Kemal tarafından radyo da bir Doktor Bergius Nobel mükafatını ka- istifade etmek ve linit könıüriinc çe,·irmek 
konferans verilmistir. zanmış, kömürden petrol çıkarma uc.ulü- mümkündür. Bu kömürden gaz istihsal c• 

Bundan baska dün bütün ilk mek - nü keşfetmiş, büyük bir fen adarnıdır. İn- dilir. » 
teplerde taleb~ye Sinanın kim olduğu giltere hu usulle, zaruret hasıl oldukça Doktor Berguis"in bu he) .matı derin 
anlatılmıştır. tayyarelerine lazım olan petrolü kömür· hayretle karsılanmış ve bundan Almanya· 

Mimar Sinanm eser teri den istihsaı etmeyi öğrenmiştir: .. . nın bir daha abluka edilirse ihtiyaçlarını 
Almanya ise Doktor Bergıus usulu ıle daha rahat temin edeceği Anhş!lmışlır. 

Mimar Sinanın lstanbuldaki başlıca 'her yıl 220,000,000 ton sun'i petrol iııtih- Fakat Almanlar ormanlan yalnız bu 
eserleri şunlardır: sal etmektedir. ~<"kilde istismarla kalmıyor, huMlan ba:-ka 

lstanbulda Şehzade ve Mihrimah, Son günlerde Bergiıııı Londrada topla- odundan yünlü ve pamuk'ıı mensucat _fap• 
Üsküdarda Mihrimah, Süleymaniye, nan beynelmilel Kerestecilik kongresine mak yollarını keşfetmi~ bubnuyorl .. r. 
Eyüpte Zal Mahmut Paşa, Yem işte iştirak etmiş ve bu münasebetle Londra Almanlar son günlerde sıın'i l:ıstik 
R .. tem Pasa Sultanahmette Sokullu, ıazetelerinin birine bütün insan; ihtiyaçları yapmanın yolunu da buldular. Fakat sun'i 

us . ' . db' 1 . 
Beşiktaşta Kaptanı Derya Atik Sinan karşılamak için alınan en yenı te ır en lastik tabii lastikten daha çok pahalıya 
Paşa, Fındıklıda Molla Çelebi, Top • anlatmıştır: mal olduğu için bu keşiftl"n :;;imdilik istifa-

D klor d·yor ki· de edilmemektedı'r. kapıda Ahmet Pasa, Silivri kapıda 0 1 
• • • 

H d ıb h . p ' Ü k"d d ş «Yirmi seneden beri odunun kımycvı a ım ra ım aşa, s u ar a em· · .. . 
1 

d ı 

ı ., hassaları uzerınde ça ışıyoıunı ve o un a-
si Paşa, Kanlıcada skender Pcwa Ka- rın lüzumsuz parçalarından inşanların da, 
sımp8jŞada Kaptanı Derya Büyük Pi - hayvanların da yiyip beslenecekleri gıda 
yale Paşa, Tophanede Kaptanı Derya maddeleri istihsaline muvaffak oldum. 

Profesör Berguis bundan sonra yeni 
demir, bakır, kurşun, nikel. tc-neke gibi Al• 
manyada bulunmayan v~ya a:ı: bulunan 
madenleri bo] bol bu1m1'r.ın çareııini ara~ 
yacaktır. Kılıç Ali Paşa, Üsküdarda T oı)taşında . Bu usulün tatbikı ile icabında odun ile 

Bu gidişle hunları istihsal için yeni kayAtik Valde, Fatihte Hadım Mesih Pa- beslenmek ve ormanlardan beşeri ihtiyaç-
nal:lar keşfedileceğine de inanılıyor. <:a Fatihte Boyalı Nisancı Mehmet ların hepsini tatmin etmek mümkün ola-

y ' t • 

Paşa camileri. caktır. 

Trakyadaki eserleri de; Babaeskide Odunların en fena cinsinde.n h .. yvanla-
Cedit Ali Paşa, Lüleburgazda Sokullu rı besleyip semizletecek gıdalar çıkarmak 
Mehmet Paşa, T ekirdağında Rüstem mümkündür. 

E d O f d T h Se Bir kere ham odundan her şeyden ev-i Paşa, dirne e e ter ar ev it, _ y-
vel şeker çıkarılır. Bir odun parçasından 

hi Çelebi, Selimiye, Çatalcada Ferhat ağırlığının üçte ikisi derecesinde şeker çı· 
Paşa camileri. karmak mümkündür. Bunun bir kılosu, bir 

Anadoludakileı ; Gebzede Çoban 1 kilo arpa unundan alınacak gıdaya teka
Mustafa Paşa, İzmitte Pertev Paşa, bül eder. 

Manisada Muradiye, Ankarada Cena- Odun şekerini işleyerek, şeker kamı
bi Ahmet Paşa, lspartada Firdevs Pa- .ş1 şekerinden daha kolay hazmedilecek 
~a ve Bürhaneddin Paşa, Kayseride glikoz şekeri istihsal etmek mümkündür. 
Kurşunlu, Erzurumda Lala Mustafa Bundan başka yine hu şekerden alkol, pro
Paşa camileridir. Lcin ve mühimmat imalinde büyük bir e-

Sinanın bunlardan başka 81 camii, hemmiyeti haiz olan gleserin İ•lih!ali miim-

50 .d. 55 d . ')6 .. b • kündür. mescı ı, , me resesı, · - tur esı, 
Bu şekerin bir eksiği varsa yaiidır. fa· 14 imareti, 3 darüşşifası, 8 köprüsü, 

ihtiyatsız kadın 
Bala.tta Karab;w mahallesinde 

Bereket sokağında oturan 22 yaşında 
Nuriye evvelki akşam bahası ve dos .. 
tu ile birlikte rakı içerken, gramofon • 
da çalınan bir türküden aşka ~elmiş, 
eliyle cama vurmuş, cam parçalari 
Nuriyenin bilek damarlarını kesmiş .. 
tir. Nuriye baygın bir ha1de hastaney~ 
kaldırılmıştır. 

ispanyadan limon alacağız 
Vekiller Heyetinin bir karariyle, is

panyaya 700 bin kiloluk bir limon 
kontenjanı verilmiştir. 

16 kervansarayı, :i:i sarayı, 6 mahze
ni, 32 hamamı, bir çok yolları, su ke
merleri, Darulkuralan, ve sairesi var
dır. 

ı-Hayatta GOrdCiklerimiz 
Bütün eserlerinin sayısı 400 Ü mü

tecavizdir. Büyük mimar Macaristan
dan Şama, Erzurumdan Cezayire ka • 
dar bütün memleket dışında ve için -
deki beldelerde bir çok şaheserler ya -
ratmıştır. 

An karada 
Ankara, 9 (Hususi) - Büyük mi

mar Sinan günü, bugün Halkevinde 
kutlulandı. Hayatı anlatıldı. Projeksi
yonla konferanslar verildi. 

T ekirdağmda 
Tekirdağı: 9. (A.A.) - Bugün Tekir

dağdamimar Sinan için çoıkun bir ibtiW 
1apılmıfbr. 

Mahkeme koridorlarında 
Çok zengin, fakat ayni zamanda 

çok haııiıı bir adammış. Bununla b.era
ber güzel ve şık bir kadınla evlenmiş. 
Zengin olduğu için kadın kabul etmiş. 
Fakat bir şartla: Erkek si.irdüğü hu bo
hem hayatını bırakacak ... 

Eyi giyinecek, eyi yaşayacak, yani 
paranın yaşamak için sarfedilec:eğini 

öğrenecek. 

Razı olmuş, evlenmişler. Erkek ~ıır

tı tatbika başlamış. Fakat düşünmüş; 

yeni esvaplarını her gün giyerse, çabuk 
eııkiyecek. Eskileri giyer9e, karısı iste
miyor. Ne yapsın} Çaresini bulmu~. 

Sabahları temia: ııiyirup çıkıyor, 

-caddenin başındaki bir tuhafiye mağa• 
zasında soyunuyor, akşama kadar c~ki 
euvap]ariyle rahat ve sakin işini yapı• 

yor: akşama gelirken yine dükkan la gi. 
yiniyor, temiz ve ~ık olarak evin< gcli· 
yormuş. Vaziyet bir müddet böyle de• 
vam edip gitmiş. Nihayet karıs duy .. 
muş ve ayrılmak için dava açını . 

Dava henüz neticelenmeıni . Ben 
kendisini mahkeme koridorunda gör• 
düm, yanındakine dert yanıyordu: 

- Onun dediğini yapıyorum. be ya• 
hu 1 Sabah akşam yeni elbise giyiyorum, 
Daha ne istiyor~ 

Muazzez Faik 

nın ınsası bıtmıştır. . . .. .. y·Jain'in t · , b , istihsal edilirken yeni te:>isat 

lerde tamamlanarak. ayın on a tısın mik'aba çıkarılmıştır. 

rikanın küşat resmi yapılacaktır. -------------------------------------------------------------~-----------
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~AK D~Nf~ L ·spor· -~ 
KiM' J"'? ..... ..:::_ Atletizm hegeti 

Hauptman Nasıl Tanındı? 
Reisine boykot 

YAZAN: KADiRCAN Kaflı No.11 
" 

Doktor Condon anlatıyor 
Kalesinin Üstüne Magosa 

Bayrağı 
Teslim Ömer Besime müebbed 

boykot cezası verildi 
• * .. 

Çekilmişti 
Lindberg ile beraber otomobile binerek yola 

Kirininin getirdiği askerlerle hir-1 na doğru tüneller açılıyor, içerisine 

likte Magosadaki Venedik kuvvet- barut dolduruluyordu. Haziranın 

leri 9600 kişiye varmı§lı. Türk or • yirminci günü bu lağımlardan de -

Berlin olimpiyatları hakkında fikrini 
söylediği için umumi merkez tarafından 
hakkında boykot karan verilen İstanbul 
Atletizm hey'eti reisi Ömer Besime İstan• 
bul mmtakası tarafından tebligat yapıl· 
mıştır. 

çıkhk. Mezarlıkta parayı verecek ve hayduttan 
çocuğu geri alacakhk 

---~~~~~~--~------~--~~~----~~~--~~----~--~--· 

dusu 80,000 kitilikti. niz tarafında olana ate§ verildi, sa -* babın ilk ışıklarile beraber korkunç 
- 6 - bir patlayış oldu ve ortalığı sarstı. 

Haklı Bir Dilek Ayni zamanda Türk ordusunun hü -

Magosa çok kuvvetli bir kale idi. cum naraları duyuldu. Kale duvar-

Yapılan tebligata göre Ömer Besim 
hakkında verilen karar müebbed boykot 
ce._as:dır. 

Ceza kesbi kat'iyet ederse Ömer Be
sim lstanbul Atletizm hey" eti riyasetinıoıen 
çekilecektir. 

Trabzon muhtelit takımı 
Trabzon mıntakası futbol takımı yirmi 

kişilik bir kafile ile üç haf ta devam elmek 
üzere büyük bir turneye cıkacaktır. 

Yalçın ve kalın duvarları, kuleleri ]arının zedelenmiş olan yerine doğ
ve bunların etrafında derin hen- ru yalın kılıç saldıran askerlerle 
dekleri vardı. Mazgal ve kulelerden düşman arasında yaman bir boğu~
Türk ordusuna çevrilmİ§ olan 760 ma bntladı. Bu sırada Rodos beyi 
top durmadan gülle yağdırıyordu arap Ahmedin kumandasındaki kırk Bu turne Gireson, Samsun, Ordu, A

masya, Sivas, Ankara, EskiRehir tarikiyle 
İstanbula kadar uzayacaktır. 

Hauptman'ın ayağı ve vak "a mahallindeki ayak izi 

Bragadino Türk ordusunun inan-
1 
kadirga da kaleyi ııkı bir top ate -

cını sarsmak için de elden gelenı e· ı §İ~e .. tu~muftU. H~r iki taraf ta sıkı 
sirgemiyordu. Yakalanan Türk ya- dovu1tulerse de Turkler sonunda ge
ralı ve esirlerinin önce kulak ve bu- ri çekildiler. 

Seyahat temmuz bidayetinde başlaya
caktır. Trabzon muhtelit takımı İstanbul-
da iki müsabaka yapacaktır. 

Bu müsabakaların biri Galatasarayla runlarını kestiriyor, sonra denize so- Haziranın yirmi dokuzuncu gü -
k k k b k 1 l k h oynanacaktır. 

up çı artıyor, topra ve taş taııttı- nü at a bir ağım patlatı ara Ü -

rıyor, hükumet konağının önündeki cum edildi. Fakat bundan da bir Üsküdar - Kadıköy maçı 
bir direk dibinde dayak attırıyor, tır- fayda çıkmadı. Üsküdar spor ile Kdıköy spor arasında 

yapılan maç 1 • 8 Üsküdar sporun galibi
naklarını söktürmek, derisini yüz -, Lala Mustafa Papnın canı sıkı- yetiyle neticelenmiştir. Maçı hakem Kamil 
mek gibi işkenceJer yaptırıyordu. lıyor, fakat zafere kavu!mak ıçın idare ctmiı?tir. Üsküdarlılar çok hakim bir 
Daha sonra bunları kale mazgalh- çalışmaktan bir an yılmıyordu. oyun oynamışlardır. 

rmdan sarkıtıyor, Türk ordusuna Artık lağım patlatmaktan vaz Demirspor lzmire gidiyor 
bjylelikle korku salmak istiyordu. geçti. Askerin toprak sürerek kale- İzmir, 9 (Son Posta) - Eskişehir 

Halbuki bunlar gerek Türk or • ye sokulmasını emretti, bu harp u- mıntakası futbol şampiyonu Demirspor ta
dusunu ve gerek onun başkumanda_- sulü iyi neticeler veriyordu. Türk _ kımı 25 nisanda İzmire gelerek iki maç va-

h. k d h k d k b pacaklır. İlk maç, geçen sene İstanbulda 
nını . ır at a a .•z !rDıa tan aş- ler gu .. lle, ok, kurs.un yagw muru altın- galebesı'yle k b f d d ( ) :r karşılaşan ve Altınordunun 

a ır ay a vermıyor u. 1 da durmadan ilerliyor, Venedik tab- neticelenen Demirspor - Altınordu maçı-
Bu sırada lstanbulda büyük bir yalarına sokuluyordu. Cenup kapısı nın revanşı mahiyetinde olacaktır. İkinci 

çalışma vardı. Haliçte ve Tophane- önünde yarım ay teklinde bir tabya maçı Altay • Demirspor takımları yapa

de gece gündüz çekiç ve testere ses- vardı. 14 temmuzda bu tabya üze • caktır. 
leri duyuluyor, binlerle itçi Kıbrıs • rinde ve içinde boğaz boğaza başlı- Çukurova atletizm bayrami 
taki ordunun ve oraya gidecek do • yan bir harpten sonra VenedikIÜer güzel geçti 
na~manrn eksiklerini hazırlıyordu. geri çekildiler. Türk bayrağı bir kaç Adana (Hususi) - Halkevi tarafın-

Ikinci Selim ile Sokullu Mehmet zaman için bu tabyanın üstünde dal- dan konan bir kupa için bütürı Adana ve 
Paşa giriştikleri bu işi iyi bir neti • galandı. Fakat birdenbire yerler Mersin klüpleri~in iş.tirak ettiği . Atletizm 
ceye bağlamak için hiç b~: feyi esir- ld K k b' l I b bayramı fevkalade bır muvaffakıyetle geç-

. . . sarsı ı. or unç ır pat ayı§ a e- ti. Her klüp muhtelif spor gruplarını temiz 
gemıyorla~dı •. Eksı~lerı tamaml~n • raber tabya ve tabyaya giren üç bin °ve yeknasak kıyafetleriyle bu merasime 
mış olan yırmı kadırgayı Kocaelı be- kadar Türk askeri havaya uçtu. göndermişti. Bandonun refakatinde mun
yi Kaya Beyin kumandasına verdi. Bunların aralarında Malatya, Kars tazam bir asker kıt' ası vakariyle Atatürk 
Sakız adasına gönderdi. Şoluk Meh- ve Antep beyleri de vardı '1.eykeline giden atletler heykele birer çe-
met ile Ağriboz beyine de Sakıza ge- .. .. .. lenk koyarak statyoma geldiler. Statta on 

Çocuğun muhtelif pozlarda çıkmış 
resimlerini iki saat kadar tetkik ettik~ 
ten sonra saat ikiye doğru kolonel 
Breckinridge ile beraber evden çıktık 
ben Bronks'ta bir lonferans verecek
tim. Breckinridge de New Y ork Ame
rican gazetesine ilanı yazdıracak, ve 
benim evim bu tahkikat ve işler için 
üssülhareke olacaktı. 

Telefonda ses deği,ti 

Kolonel Breckinridge ile beraber o
turmağa başladık. Aradan bir hafta 
geçtikten sonra bir telefon aldım : 

- Sizinle meşgul olduğunuz me -
sele hakkında görüşmek istiyoruz. 

- Nereden konuşuyorsunuz? 

- Siz gazetelere makale 
doktor Condon musunuz? 

- Evet beni ... 

yazan 

Bu sefer telefondaki caninin sesi 
değişti. Yanında birisiyle konuşuyor, 
İtalyanca bazı sözler kulağıma geli ~ 
yordu. 

Haydut sesine bir ton verdi. Ve de-
vam etti: 

-Her akşam altıdan sonra eviniz
den ayrılmayınız. 

- Peki. 

- İlk mektubumuzu aldnız mı? 
-Aldım. 

Alman lisanına benziyor 1 k k Al
. p Butun hucumlar kırılıyordu, fa - bin kisi kadar birikmişti. Resmi geçitten 

ere aptan ı atayı bekleme - T·· ·ı b k d · • 
l . . . . il d . kat urk orduıı e &§ uman anın sonra müsabakalara başlandı. Telefonu kapattı. Hayretler içinde 
erı ıçın emır yo a ı. 1571 ıenesı . k l d y· · · · · ı d 

azmı ırı mıyor u. ırmı temmuz • Teknık netıceler şun ar ır: idim Yanımda duran kolonel atıl-
martının ilk haftasında derya kap- d l b k b' h"" d 100 Seyhan· Yusuf 11 4/5 200- d · . . . a yapı an aş a ır ucum a gene - · · ı: 
tanı Alı Paşa da kırk kadırga ıle A- b' t b . "ld' H ttA b d k' Seyhan: Cahit 25, 400 - Seyhan: Yusuf 
d l . . ır a yaya gırı ı. a a ura a ı 1 . - Mektubunu alıp al d v 

a ar denızıne çıktı. Şluk Mehmet l d k' . • l k 55, 800 - A. dmanyurdu: Hur~ıd 2, 14, rrıa ıgmızı 
• v • top ar an se ız tanesını a ara or· ı d Okk A 40 sordugvu zaman dı"kkat t d" 'z · ) ıle Agrıboz beyinin gemilerinde A . . A • . . 1500 - A. dmanyur u ·aş: .,., e me mı mı . 

1 h 1 k k 
w d dugaha getırdıler. Lakın Venedıklı. 3000 _ Tarsus: 9,49. Sualin tarzı Alman lisanına benzi-

sa gın asta 1 çı tıgın an sakıza l k k b' h" k t b · İ ı ı ı • . • er ço sı ı ır ucum yapara a - Yüksek A. ldmanyurdu: Hasan: 1,63, yor, ngi iz er, cüm eyi tersine söyler-
gelememı§lerdı. Alı Paşa Kaya Be- "d l . d"l O. Adım - A. İdmanyurdu; Muzaffer: l 
yin kuvvetlerile bH-likte nisanın on yaByı yenlı ebn e eb geçıkr lı e~. er. 

. ununa era er a enın daha 12•40· Sırık - A. İdmanyurdundan: Ta- O gün öyle geçti. Ertesi gün saat 
be~ınde Kıbrısa vardı. Karaya as _ k d k k t' k l lip: 3, Gülle - Seyhan: Nizam: 11 Disk- l d be . b ki" d k S k" b 
k k ço ayanaca uvve ı a mamıştı. Seyhan: 30• Balkan bayrak _ A. İdman· a tı an rı e ıyor u . aat se ız u-

er, top, erza ve cephane çıkardı. B""t"" k •1A t .. k . t' K çukta kapı çalındı. As,agvıya inip te ka-N" • • .... d . u un erza _ve ı aç u_ ennııt ı. a- yurdu: 3,50. _ 
asanın yırmı uçun e vezır Pertev l d k d k k d' k"" k pıyı açtıgw ırn zaman kar~ımda k"'sketlı" p k e ene a ar ete ' e ı, ope var- E k'seh' de aç T .... 
aşanın umandasında 144 parça- l b'I . l d" T S 1, ır m bir ~oför gördüm. . . sa on arı ı e yemıf er ı. emmu - . . ö } 1· d . T 

dan ıbaret hır donanma, mayısın yir- .. .. .. . Eskışehır ( zel - dmanyur u ıle - Profesör Condon siz misiniz? 
· ·· ·· d d B b I zun otuzuncu gunu T urklerın yap - Türkgücü arasında yapılan maç çok heye-

mı uçun e e ar arosun og u Ha- • .. · d' d 
P 

.1 t kA h M tıkları hır hucumdan sonra artık canlı olmuş, ldmanyurdu çok güzel bir 0 • ıye sor u. 
san aşa ı e ersane a yası usta· . -1 k E t b · f B k karft duramıyacaklarını anlamış • yunla sıfıra karşı yedı sayı ı e maçı azan- - ve , enım. 
a ey umandasındaki ha,ka bir l d M 1 .. B d' k mıştır. İkincı' mektup f f ar ı. agosa va ısı raga ıno, ar-
ılo stan~uldan ayrıldı. Pertev Pa- deıi Jan Andre Bragadino, topçu lngiltere • Avusturya Ve elime bir zarf sıkıstırdı. Üzerin~ 

şa Venedık donanmasının Kıbrı-;a . M · t ·ı A ·ıı· k ı ,. 
. . . . kumandanı Luı artınengo ve An- ngı tere - vusturya mı ı ta ım arı a- deki yazıyı derhal tanıdım.. Kendisi -

gelmcsıne engel olmak ıçın Rodoa t K. • · · b 1 d w b' rasındaki beynelmilel futbol maçı 6 ma-
l d k 1 uvan ırınınm u un ugu ır mec- · ni içeri aldım. Koloneli yanım<l çağır-

su arın a a dı. 1. k ld T l' l w k yısta Viyanada oynanacaktır. 
L 1 M f 

ıs uru u. eı ım o maga arar .............................................................. dım a a usta a Pata mayısın dör - ) . 
d verildi. Ağustosun birinci günü ka • (Topfantll•r, O•vetler Ve mektubu yırtıp okumagva bas,la-

üncü gününde askeri yeniden met- -
. l k l lenin en büyük kulesine beyaz bay- Şubeye Davet dım ... 

rıs ere so tu, top ar alete baıladı. 
K l · rağm çekildiği görüldü. 1 - Şimdiye kadar askere gitmemiş Telefonda konuştugv umuz ve L<l,İm -

a enın etrafında koyu bir barut " 
d Türk ordusu kaleye yüz elli bin olanlardan aşağıda doğum ve sınıfları di de yazılariyle karşılaıııtığımız adam 
umanı dalgalanıyor, gülleler yag· ı-

gülle atmı§tı. Surlar önünde vuru • gösterilenler 936 nisanda çağnlacaklar- şunları yazıyordu: 
yordu. Şimdi dü§man mazgalların - ve askere gönderileceklerdir. 

lan ve yaralananların sayısı on bet «Doktor Condon sıze itimadımız 
dan bir parçanın uçtuğu bir kaç as- 2 - Şubede toplaşma günü ayrıca 
k · I d w l yirmi hindi. bı.ldı'rı·lecektı'r. var. Müzakereyi evinizde yapmak is-
erın yuvar an ıgı görü üyor; biraz 

d T O gün iki Venedik §Övalyesi Türk 3 _ Bu dogvumlularm şimdiden şube- tiyorum. Çünkü vaziyeti tehlikeli gö-
sonra a ürk siperlerine düsen 

l ~ ordugahına geldi ve Mustafa Pata- ye müracaatla kayıtlarını yaptırmaları la- rüyorum. Talimatıma riayet ediniz, 
gü ileler ortalığı altüst ediyor, toz nın kethüdası ile yeniçeri kethü _ zımdır. derhal bir taksiye binerek son istas .. 
toprak ve barut dumanları arasın- dası kaleye gittiler Piyadelerden 316 - dan 326 doğumlu yona Ycrome Avenue'ye kadar gidi-
da insan parçaları uçuyordu. d h ·ı · O d ·· d ·ı "d 1 Teslim mukavelesi imzalandı: a ı · nız. ra an yuz a ım ı en e so ta -

Lağımcı bölükleri büyük bir ha • Müzika - 316 dan 329 doğumlu dahil. rafta, bos, bir dükkan göreceksiziniz. 
Kaledeki asker, silah ve e•yalarile ' j 316 320 d • 1 d hı raretle calı!?ıyorlardı. Kalenin alt!- :r andarma - ogum u a i . 
birlikte beş top ve üçte at alarak çı- Adaları Güzelleıtirme Kongresi 

( 1) Pol Şak her cihetten b.ıriz bir hıris
tiyanlık gay reti ve bir Türk düşmanlığı 
göstr.rerek yıPdığı l::itabıncla bu iskenceler
den bahset niyor. Maamafih, M~gog,ı ku
mandıınının ölüm yerini anlatırken kı ar;ı 

lca~aklardı. Ahaliden de istiyenler Adaları Güzelloştirme Cemiyetinden: 

gideceklerdi. Bunları on dört Türk 

kadirgası Giride kadar götürecek -
ti. Venedikliler kaledeki Türk esir-

((Türl esirlerinin işkence edilen direk dibin- lerini 
d J elmv:ıcrini yazmaktan da kendisinil lerdi. 
J.."!mı) or. 

de aağ olarak geri verecek -

( Arkası vcır ) 

Kongremizin nizamen genel reısımız 

başkanlığı altında toplanması lazım gel
diğinden ve Genel Reisimiz Bay Üstün• 
dağ henüz Ankaradan dönmemiş oldu
ğundan kongremizin bizzarure 19 nisan 
t 936- tarihine müsadif pazar günü saat 
15,30 a talik olunduğu ilan olunur. 

Parayı da getiriniz 

Sizi nerede bulabileceğimizi o dük -
kanın ~rtasında bulunan taşın al-
tındaki kağıtta okuyacaksınız . 
Yazdığımız gibi hareket ediniz. 
Üç çeyreğe kadar oraya geliniz ve pa
rayı da beraberinizde getiriniz .. 

Kolonel Breckinridge hayretle mek~ 

tubu okuduktan sonra yüzüme melul 
melı11 baktı. Ve: 

- Paramız henüz yok ki nasıl gö .. 
türeceğiz, dedi? 

- Zarar yok ,diye cevap verdim. 
Asıl mühim olan mesele, haydutlarla 
doğrudan doğruya temasa gelebilmek
tir. Kendisine, onunla beraber ve ~ 
nun zararına bir şeyler yapmadan ça .. 
lıştığımızı anlatmalıyız. 

Yanımızda bulunan Al Reich beni 
tasdik etti: 

- Doktora ben refakat ederim, de· 
di. 

Bunun üzerine şoförü isticvaba 
basladık: 

-· - isminiz ne? 
- Josef Peron. 
- Bu mektubu size kim verdi? 
- Tanımadığım bir şahıs Knoks 

meydanında bana işaret verdi. Adre .. 
sinizi bilip bilmediğimi sordu, etra .. 
fma bakındı. Bir elini cebine soktu ve 
bana bu zarfı verdi. Bir de dolar eli .. 
me sıkıştırarak yürüdü, gitti. 

- Kıyafeti ne biçimdi? 
- Sırtında kahve rengi bir pardesü 

ile başında kahve rengi bir şapka var
dı. 

- Tekrar görseniz kendisini tanır 

mısınız? 

- T abil, acayip hareketleriyle hat· 
ta nazarı dikkatimi celbetti. 

Şoförü savdık. Al Reich ile par -
desülerimiz• giyerek gösterilen adrt\· 
şe doğru yola çıktık . 

Mektupta işaret edilen taşın altında 
bir kağıt bulduk. Bu kağıtta V/ oodlavn 
mezarlığına gitmekliğimiz yazılıyordu. 

( Arhaaı uar ) 
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r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Cuma 

(*) 

, 

Zayıf bünyeli bir hastada 
Askerliğin ve 
Disiplinin faydası 
Bir çok hekim dolaşmış ve bir yığın 
ilaç kullanmış yirmi beş yaşlarında bir 
hasta muayene ettim. 
Boyu 1,65. 
Kilosu 4 5 ti. 
Ciğerlerinde ve kalbinde ve umumi 
bünyede zafiyeti izah edecek belli baş· 
lı bir hastalık geçirmemişti. Rontgen 
ve laboratuvar muayeneleri de bu fik· 
rimi teyit edecek mahiyette ... 
Boyunun kiloya nazaran farklılığı, iııtiha 
sızlığı, uykusuzluğu, çelimsizliği, bir ço· 
cuk ruh ve tabiati askerlik hizmetinde 
mecburi bir tecile tabi bulundurmuş .. · 
Evinden dışarı çıkmaz, gezmez, ye .. 
mez, kimse ile konuşmaz ve sinirli bir 
tabiat sahibi olan bu gence ben asker• 
lik yapmasını tavsiye ettim. Müracaat 
etti. Altı ay kuvvetli bir asker disiplini 
ve açık hava, hareket tesirini gösterdi. 
Beş kilo kazanmış ve neşeli bir haya· 
ta da katuşmus oldu. 
Aziz karilerim: Sinir buhranı geçiren er 
hastalarıma askerlik vazifesinden pek 
çok İstifade edeceklerini bu vesile ile 
hatırlatırım. 

( *) Bu notları kesip saklayınız, ya· 
but bir albüme yapl§tırıp kolleksiyon 
yapmız. Sıkınh zamanınızda bu notlat 
bir doktor gibi imdadınıza yetİlebilir.:..., 


