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İtalyan or ularıAdis8babaya yaklaşırlarkenMilletler 
:Cemiyeti Habeşlerin son ümitlerini de suya düşürdü! 
Cenevrede dü~kü karar: Harbillİtalganlar Dessie - Adisababa 
durdurm~k için lt~lyayal ·t;ı;~~a"kahr~;:-ı~olunu? garısı'!'a kadar 
tekrar muracaat edılecek lngiltere!,, diye ılerledıler, şelıır boşaldı 

bağrılıyor /ngiltere ile Fransanın uyuşarak 
Habeş işini müstemleke işi addet

-megi kararlaştırdıkları bildiriligor 
Milletler Cemiyeti konseyi dün gece yarısına kadar 

müzakerelerde bulundu, nihayet hafi celsede 
kararlaşhnlan rapor kabul edildi 

lngilter-e de ise gazeteler 
"ltalya Cenevreden çeki
lirse Habeş harbi Avrupa 

harbi olur,, diyorlar 
Ro~ 20 ( A.A ) - Bu ak

pm, lngiliı bllynk elçiliği &nün
de İtalyan talebeleri bir nilma
yİf yapmışlar ve " Kahrolsun 
lngiltere ,, diye bağırarak ve 
ıslık çalarak geçmişlerdir. Polisin 
müdahalesini icabeden bir hal 
olmamıştır. 

• • • 
Londra, 20 ( A.A ) - lngiliz 

matbuab Cenevre müzakerelerini 
ve İtalyan meselesini uzun uza
dıya mevzuu bahis etmekte ve 
Baldvinin cumartesi günü söy
lemiı olduju 11.utkun lngınz 
noktainazamu açıkça izah et
mekte olduğunu kaydeylemek
tedir. 

Daily Telgraf föyle yazıyor: 
"İtalyanın Milletler Cemiyetin

den çekilmesi dünya için bir 
feliket olur. Çünkü Afrika 
ihtiJAfından Avrupa harbi çık
lDlf olacakbr. ,, 

Bu gazete, bir abluka husu
sunda anlqmanın güç olduğuna 
dair Baldvin'in sözlerini ehem
miyetle tebarüz ettirmektedir. 

(Deoamı 10 unca •aylada) 

imparator, Ras Kassa, Ras Seyyum, 
Ras lmru kıtaah ile birlikte Habeşistanın 

batısına çekiliyor 
Graziyani ordulan da Harar üzerine yürüyorlar, 
Adisababada büyük bir panik hüküm sürüyor, 

halk korku içinde kaçışıyor 

Bir Fransız gazeteaine göre Habeıislanın bugünkü vaziyeti 

. Londra 20 (A.A.) - Royter bildi- lu yarılmış oldukları sanılmaktadır. 
rıyor: . . Cenup cepheainde 

Dessıe .. Adısababa yolunda yürü .. Ogadende geçen hafta Ras Nasibv 
mekte olan ltalyan ileri kollarının yo - (Devamı 10 uncu •aylada) 

Emlak kıymetlerindeki 
düşüklüğün sebepleri 

Mali~e Bakanı, düşüklüğün önüne geçilmesi için 
ıcap eden tedbirlerin alınacağını söyledi 

.Boğazlar 
asılsız 

hakkındaki 
şayialar 

lngiliz sefiri hükumetimizin işgali resmen tekzip ettiğini 
Londraya bildirdi, Atina elçimiz de Yunanistana 

tebliğat yapmadığımızı söyledi 

kat" 
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r- H nn " Resimli Makale a itiyat a 

• 

lngilter• 
Müşkül 

ı'azigete lJü~tü . -
talya kendisine sulh yapmasını teklif 

1 ~den On üçler komitesine kafa tutu

~or. Öyle sulh §artları ileri sürüyor ki, bun· 
Jann kabulü MiJletler Cemiyetinin nüfuz 
ve mevkiini sıfıra indirebilir. 

Ötedenberi İtalyaya kar Milletler Ce
miyetini silah olarak kullnnnn Jngiltere Mu
aoliniyi hala zecri tedbirlerle tehdit ediyor. 
Fakat bu defa zecri tedbirlerin de hükmü 
kalmamış bulunuyor. Çünkü Fransa başta 

olmak üzere &Ttık hiç bir devlet bu işde ln
gihercnin arkasından gitmiyor} 

O halde lngiltere ne yapacak) 

Dünya mukadderatını halledecek olan 
bu sualin cevabını Evennig Standard adlı 
lngiliz gazetesi veriyor. Bu gazete: 

•Nereye gidiyorsunuz, sorabilir miyiz} ı 

başlığı altında İngiherenin vaziyetini şöyle 
nnlatıyorı 

tt-Bugün lngiliz milleti lngiliz harici si -
yasetini idare eden adama şu suali soru • 
yor : 

«Nereye gidiyorsunuz. sorabilir miyiz)» 
11Son aylarda iki büyük buhran müş • 

terek emniyetin iflas ettiğini ispat et
miştir. Bu buhranlar ft11lyayı kızdırmağa 
yaramış, fakat onu Habeşistanı istila et -
mekten menedememiştir. Lokarno müşte
rek emniyet paktı kendisi tarafından tazyik 
görmeksizin imza edildiği halde Almanya 
tarafından yırtılmı'1ır. 

Müşterek emniyet kalmayınca İngiltere 
ne yapacaktır} 

Avrupa işlerinde lngiltercye §U iki ıriya
setten birini takip mecburiyeti vaıdn: Bi
ri Avrupa komşulanndan birile bir ittifak 
akdetmek, diğeri kendi kabuğu içine çekil
mel. 

Bir adam kendi evinde karanlıkta · qyaya çarpmadan, bir
yerini vurmadan gezebilir. Ayakları, bacaklan, 11İnirleri ve 
adeleleri öyle alıtmıthr ki, evin içinde serbestçe yürümesini te
min edecek kadar a~lundD'. Halbuki yabancı bir evde karanlık
ta bir adım bile atamayız. Kat çatacak yerde tebessüme alıı
mak, sert söz yerine tatlı söz söylemesini itiyat edinmek insanı 
hayatta bir çok güçlüklerden kurtarD'. Çocuklukta diJlerini te
miz tutmağa alışanlar, büyüdükleri zaman bir çok hastalıklar-

oan K ndilerini kurtannaga muvaflak olurlar. 
Hülisa iyi itiya~, hayatta bi:ı:e en çok tazım olan, en ziyade 

yardamı dokunan bir teYdir. İyi itiyatlar çocuklukta edinilir. 
Büyüdükten soora insan yeni itiyatlar edinmekte güçlük çeker. 
Fena itiyatlar bizi daima yanlıt yollara sürükler. Vaktimizi, sıh
hatimizi, bazan bayatmıw kaybettirir. Hayatımı:ı:ı idare eden 
itiyatlanmızdır. Çocuklukta iyi itiyatlar edinmek, ileride ser
vet kazanmaktan daha kıymetlidir. 

r 

l soz 
Arabacıytı benzetildiği 
için sevinen 
Adliye Nazırı 

Geçenlerde ölen, Fransanın sabık adli
ye naz.ırı Mösyö Cheron çok miitevnzi ol
duğu için kendisine fazla hürmet gösteril
mesini sevmez. uyan meclisine, otobüsle 
gider gelirmiş. Bir gün ıokakta yedi sekiz 
yaşında bir çocuk yanına sokulmuş ve 
Cheronun elini sıkarak cnasılsınıZ» diye 
sormuş... Çocuğun annesi hemen atıla -

rak: 
- Affedersiniz. demiş. Çocuğum sizi 

tanımaz, mahallenin arabacısına benzet • 

miş olacak 1. 
Cheron bu hadiseye çok memnun ol -

BiR FIKRA 
insan Gideceği Yeri 

Bilmelidir! 
Şair Eşref merhum, meşrutiyetten 

sonra bir aralık lstanbu)a gelmişti. 
Akşamlan, o vakit Ebüssuut cad -

desindeki Tercümanı Hakikat matbaa
sına devam eder, orada sevdiği kimse
leri etrafına toplayıp saatlerce onlarla 
konuşurdu. 

Bir gün, matbaada cahil ve geveze 
bir hoca ile karvılaştı. Herif cehenne
me dair uzun bir bahiıı açrııış. bir sürü 
saçma 11avuruyordu. 

Satılık adalar 
Ve satın 
Almak istigenler 
İskoçya sahillerinde gayri meskun üç 

ada vardır. Bunlar satılığa çıkanlmış ve 
bir çok talipler, adaları 11atın almak İçin 

müracaat etmişlerdir. içlerinden eski bir 
meb'us namzedi: 

Pratikte birinci siyaset Almanya veya 
Fransa ile ittifakı istilzArn eder. muı ve çoc.uğa çıkanp para verm~ Önceleri Eşref bu adamın mahiyeti

ni iyice eezemedi. Fakat onu dinle -
dikçe ne mal olduğunu anladı. Ve ni
hayet dayanamayıp sordu: 

- Gidip orada oturacağım, bir müd
det sonra istiklalimi ilan ederek, ufak dev
letimin, hükümdarı olacağım. Cemiyeti Ak. 
vamı aciz gördüğüm için, dahil olmıyaca
ğım. ve harp etmiyeceğirn. Bir kaç nüfuslu 
mil1etimin. bakimi mutlakı olarak hapını 
dinliyeceğim. Tayyarenin, Kazın. gelmi -
ycceği bir yerde İptidai de olsa, kalbimde 
ölüm korkusu olmadan yaııyacağımt de
miştir. 

ıHalbuki biz Almanya ile ittifak akte- • • • 
demeyiz. Fransa ile de ittifak etmeyiz. lla~dut Kapekl., 

•Bir Alman - Jngiliz ittifakının doğu. 
rabileceği neticeleri düşünün. Frarua der
hal İtalya ile birleşecek, hep birlikte bi-
2.im Hindistan ve Avustralya yolumuz o .. 
lan Akdenizi lcontrollnn altına alacaklar -

• • • 

dır. 

«Fransa şarki A1'denizde Türkiyenin de 
İ tirakini temin edebilir. Bunu müttefiki o
lan Sovyet birliği .. aycsinde elde edebi -
lir. Çünkü Türkiye Sovyet Birliğinin dos
tudur, sonra merkezi Avrupadaki mütte. 
fikleri vasıtasile Almanya etrafında dev -
letlerden bir zincir çevirecektir, İtalya ve 
Türkiyenin yardımile de Akdenizde in -
giliı:lere üstün bir vaziyet elde edecekler• 
dir. 

"Fransa bütün bunları biz Almanya ile 
ittifak akdettiğimiz takdirde yapacakbr. 
bu sebeple biz de Almanya ile birleşeme
yiz. 

11Fransa ile ittifak akdine gelince, ln
giliz efkarı umuıniye!İ böyle hlr birleşme
ğe müsaade edemez. Çünkü İngiliz efka
n umumiye11i bilir ki Fransa her hareke • 
tinde yalnız kendi menfaatini düşünür. İn
r.iliz bilir ki, Fransa, ftalyayı memnun et· 
mek için, lngilterenin Jralya - Habeşistan 
harbindeki siyasetini takip etmemiştir. ln
giliz bilir ki, F ransanın lngiltere ile olan 
alakası, bir Fr nsız - Alman harbi vukuun-
dc1 lngiliz askerlerinin Reni müdafaa etme
eini ummaktan ibarettir. 

cıCenevrcden 11on gelen haberler de bu 
kanaati kuvvetlendirmiştir. 

1ılşte bu sebeplerle lngiliz milleti Fran
aa ile ittifakın bir kar değil, bir zarat ola. 
cnğına inanmıştır.» 

Bu yazı bize, Jngiliz siyasetinin aylar -
danberi niçin mütereddit, kararsız bir çeh
r,. aldığını çok açık bir tarzda izah et .. 
nıeltedir. 

--- ··-·----

•Bir insan ne kadar bilgin. ne kadar 
t ecrubeli olursa olaqn, gösteq~\ olmaz.sa 
çok zavallıdır. Böyle biri bana pek pn -
balı, fakat dibi olmıyan bir prap kadehi-
ni hatırlatıyor. ı) Kenko Boıi 

c Her hayvanın şikarı, kendi!!İnden da
ha küçük ve daba müdafaasız bir mahluk 
iken, tahtokuru unun gıd sı. ken-Oisinden 
bır mılyon dt>fa büyük ve k,uvve\li olzın in
ıanın d rı i illtmdadıı; ne ağ) nacak ta1ih.» 

Ahmet Haıim 

Paris gazeteleri yazıyorlar: 
Pariste kenar aokaklann bir tanesinde 

iki kocaman köpek oynaşıyorlar. Uzak -
tan da onların sahibi olduğu tahmin edilen 
kasketli bir adam hayvanları seyrediyor-
muş.. O sırada elinde çanta ve şemsiyesi 

bulunan bir kadın gözükmüş, köpeklerden 
bir tanesi derhal kadının üzerine atıla -
rak, şemsiye ve çantayı elinden kapmış, 
diğer köpek te, kimsenin kadının yardı -
mına gelmemesini temin etmek için, sa • 
ia sola hücum etmeğe başlamı~. Nihayet 
ikisi birden sırra kad~m basmışlar; köşe 

başında duran kasketli adam da bu sıra

da kaybolmu1-
Gnzeteler bu hadiseyi hayretle kartı -

lamaktadırlar. 

• • * 
Çlnlllerln &açları 

Efendi! Bun1an nereden öpen-
din) 

Ben mi1 Cehennem hakkında 

hiç. değilse elli cilt muteber kitap oku
dum! 

Bu a.ralık hilz.ırundan biri: 
- Peki! Ne lüzum vardı} 
Diye eorunca, Eşref öteden atılıp, 

kemali ciddiyetle: 
- Y ooo ! dedi; hoca efendinin hak

kı var. İnsan, gideceği bit yer hak.lan
da önceden malumat sahibi olursa el • 
bette daha iyi olur 1 

·------------------------~ .• 
'2 

2 

~111.JMACA 
3 4 5 6 7 8 9 ro 

Çinde erkekler de kadınlar gibi saçla- 3 
nnı uzatır ve Örerler. Avrupa gazetelerine 
göre bu adet günden güne tcrkedildiği 4 
halde bii.la erkeklerin yüzde (28) nin saç-1 ; ı---t--
ları bu şekilde imiş. 6 

* • • 
Yumurtalar Nasıl Muhafaz• 

Edilir? 
7 

Yumurtalann taze taze muhafaza edi· 
lebilmeleri için Kaliforniyada bir usul bu
lunmuştur. Bu usule nazaran yumurtalar f O 

balmumlu kartonlara sanlacak olursa, hiç Soldan aaga: 

Mektebe Tayyare he 
Gldea Çocuklar 

Şu Amerikalılar hakikaten pek garip 
İnsanlardır. Milyoner Rompton, San Fran. 
sislı:oya l 20 mil mc.alede bir yerde otur
makta, çocuklannı. San Fransisko mck -
teplcrinden birine nehari olarak gönder -
mdttedir. Tabii bu mühim mesafe. ancak 
tayyare ile katedilebileceği için. çocuklar 
sabah ve a}qam. havada uçmakta ve va -
zifelerini göklerde yapmakta imişler. 

* * • 
GözUmUzUn Kudreti 

lnsanlann 1ıözlcri. yırtıcı kuılar istisna 
edilirse, bütün hayvanlardan iyi gorur. 
Görme kudreti vasat derecede olan bir 
insnnın bir arıdan 100 kere daha iyi gör

düğü anla~ılnu~r. - ·---· .... - . ------
Yukarıdan aıaiıYa: 

1 - Yetimler yurdu. 2 - Genişlik, su
lu toprak. 3 - Maç nevi, müthiş bir has
talık. 4 - Tapma yeri. 5 - Bazuya bağ
lanan bez. 6 - Bir göz rengi, sonraBJ. 
7 - Bir meyva. 8 - İtalyanın payitahtı, 
nota. 9 - Çocuklann sevdiği, içine bir 
şey konan. 1 O - En çok. canımız yanın
ca telaffuz ederiz. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 

Soldan Ağa: 
bir şey olmuyorlarmış. 

* * • 
1 - Zehirli gaz. 2 - Ebe. ait. ve. 3 -

1 - Rusyayı ıslah eden Çar. 2 - Meş-
Varta, kum. 4 - Ad, adalet. 5 - Ta -

hur Kartaca hükümdan, nakıJ. 3 - Bir. 
Amerlkahlar Pek Temiz tar. 6 intaç, ne. 7 - Reca, bek. 8 - Fee, 

1 1 O "111 1 denbire başa gelen, bir meyve. 5 - Bir 9 N 1 O O 1 naan ar e. erm ' eam. - üve, nam. - • ise, a. 
adet, bir M ilavesile patlar, valide. 5 -

Bir Alman gazetesinin neşrettiği bir is- Yukarıdan qaiıya: 
Noto, sonsuz. 6 - ilaç. vücudumuzdan tatistiğe nazaran Amcrikada evlerin yüz- 1 - Zevahir, o. 2 - Eb"at, nef. 3 -

de kırkında banyo yokmuş. Bu malumatı akan au, nota. 7 - Bir Bizans hükümda- Her, teenni. .ıf - Tahassüs. 5 - Raad, 

esas ittihaz eden gazete, «demek oluyor rı. 8 - Fransızca otuza kadar manasına ve. 6 - Lik:, at. 7 _ it, Lades. 8 _ 

ki Amerikalılann ancak yüzde 60 ı temiz gelir, rabıt edatı. 9 - Fena bir "efendim)) Ket, kan. 9 - Avutan, mal. 1 O - Zc. 
insanlardır» demektedir. tabiri. öldürücü alet. 1 o - Örtü. ref, ma. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Heybeli, bütün diğer. ad~lar !''bi susuzdur, evleri ~ geçmiş 1 kapıl~mı, binalannı. y~~tırbp, a~açları~ıı da diktİrtınİJ, fak~t 
asırlardan kalma, eksenyeti eslu ve haraptır, bununla beraber tam ıç luımının tanzımı ıkmal edrleceği sırada o eski devnn 

bir çok güzellikleri ve iyilikleri arasında bir h usireti vardır belediyesi İfe el koymuş, para11ı prensten alınmak üzere tan-
ki, İstanbulun bütün diier semtlerinde el'an yapbnlmıyan • • •• b• k • • • • 1" l • 

· • b" ___ .... :::. yıll d L __ • )!t. lmakt b 1 zun lfllll ıuat yapma ıstemq, prens ıse tanzun paanı be eda.. 
terteınız ve asrı ır ,1~·116• ar anocrı ma ıK o a U• 

lurunasıdır, bu mezarhiı fimdi Allahm nıbmetine kaTUfmuJ :Jenin olmak prtile iti bizzat yapmakta urar etmq, mukavc-

bir Mısırlı prens yaptmnıftır. Bu prens mezarlığın duvarlarını, met görünce de eseri ikmalden vazıeçmiftir. 

'1S TER iNAN iSTER iNANMA! 

r-----------------~ zfln Kıii;Hia~ı 
----

Alkış değer 

Bir teşebbüs 
'------E. Ekr1N11 .. Tah: 

Ç ocuk Esirgeme kutumunun & 
minönü kaza şubesi kimleriıi 

idaresindedir, bilmem. Semtim bu ciıı 
varda olmadığı için orada, Türk ç<>' 

cu1duğunu himaye için emek ve zamaJI 
sarfeden muhterem zevatla bir müna
sebet düşürüp de maalesef göriişenıe' 
dim. Fakat bana göndermiş olduk• 
Jarı bir mektuptan anlıyorum ki O 
sarfettikleri zaman heder değil ve "-' 
mekleri de m~kurdur. 

Bu mektupla ben onların bir te • 
şebbüsünden haberdar edildim. V4 
müsaadeleriy]e bu teşebbüsü, lstanbu) 
cihetinde oturan çocuklarla onların 
anne ve babalarına bugünden müjdele" 
yim: 

23 nisanda, Divanyolunda, çocu1'
larımız için bir kütüphane "açılıyor 1 

Mektep çağındaki yavrular burada~ 
kendilerini alakadar edecek ve ayn• 
zamanda gene kendrleri için mane"i 
bir gıda yerine geçecek her türlü Jtİ
taplar, mecmua koHeksiyonları bula " 
caklar ve bunları evlerine götürebile • 
ceklerdir. 

Bu teşebbüsün mfuıası, gayesi pe~ 
büyüktür ve her türlü takdirin de fe\I'" 
kindedir. Çünkü maalesef bir hakikat• 
tir ki, bugünün çocuğu okumağa, ki• 
taptan haz duymağa alışkan değildir• 
Bu da biraz avareliğinden, baza11 
haylazlık hudutlarına yakınlaşan <?. 
yun ve spora şuursuzca dü;ikünlügüll" 
den, okunacak kitapların· azlığı He pa.• 
halılığı yüzündendir. Eminönü Ço' 
cuk Esirgeme tubesi bütün bu cihetle" 
ri nazarı dikkate almış, uzun boyll.I 
düşünmüş, ölçmüş ve çocuklar d4 
okumak hevesini uyandırmak için b\I 
teşebbüse girişmiştir. . 

Lakin, yalnız bir hayır müe sesı 

nin her halde önemli bir fedakarlığ• 
katlanarak bu kütüphaneyi kumıasiY: 
le iş bitmez. Bundan sonra, çocuklatl 
buraya sevketınek, onlara bu teşeb ' 
büsün faydalarım izah etmek husu ' 
sunda mektep muallimleriyle ebevef.' 
ne de bir gayret hissesi düşüyor. Ço ' 
cuk her iyiliğe yatacak kabiliyettedir~ 
fakat daima önünde bir rehber istet• 
Bu rehberlik vazifesini görecek olaJ1 
da aile ve mektep muhitidir. 

Ve bu vazife hakkiyle görülecek ~ 
lursa, Eminönü Çocuk Esirgeme şube" 
sinin bu çok güzel teşebbü~ü akome~ 
uğramaz. Onu akamete ugratmanl 
da adeta milli ve insani bir borçtur. 

Bu_ç.ok hayır~~-ve çok gü~~ teşebbii; 
sü mınnetle mu1delerken ıkı temenJl 
de ben ortaya atacağım: Bunlardatl 

• biri çocuk kütüphanelerinin az za 
manda yurdun her tarafında çoğalmtı' 

d A L.. •· deJl• 
~.ö~ki e r~n u~n n~ın ~ 
ahlak üzerinde fena tesırler yapacı:ı 
eserlerin bu kütüphanelerin kapıla ' 
nndan içeriye sokulmamasıdır. 

~ 
~ t'tC;~Z&~ 

___________ ""' ___ ,__,,,, 
Biliyor -Mıı~~na:z 7 

1 - En medeni ve en ger; iki mcırJ" 
ketteki idam usulleri nelerdir) "" 

. ı.ıO"" 
2 - Harpten sonra yeniden vuc ·r~ 

ıetirilen en büyük memleketin adı ne0
1 

(Cevaplan yarııı) İ 

* Dünkü Suallerin Cevapları: fi 
1 - o.Kızıl derililer» Şimali Aıneri'- f• 

nın yerli halkına verilen isimdir. Bu. h~' 
kın derilerinin hakiki rengi daha :.ı:ı~ll C• 

d. Fak t .., ucıl 
çikolatayı andırır, esmer ır. ·a ·it' 
lannı kırmızı toprak ile oğu§turmııY1 ~ 
yat edindiklerinden ve bu toprağın re d' 
de yJkanıncaya kadar çıJ~madığmd0~ el# 
zaktan kırmızı görünürler, bunun jçı~il4 
ki kızıl derili ismini almışlardır. J{a if" 
halinde yaşular, faknt cinsleri sönrııclt 
~eredir. """ 

2 - Madam dö Pompadour f r• :tıJS 
K ı b 

. . L.... . . dı. krıJ 
ra ı on CŞ>ncı uı nın metresı ı • 0~· 

ve hükumetin İ.izenrıdf' yaptığı te , 
ret kaz.anmıştı. Zamanında kull rı 1 1 

.bilyanın üslubu el' an meriuptur. 



E 
A 1 1 Y h d•J d Yunan parlamen-rap ar a a u ı er arasın a tosu yann açılıyor 

kanlı çarpışmalar oldu Müzakereler yalnız on 
gün devam edecek 

Tehlike mıntaka değişti
riyor, fakat bir türlü 

ortadan kalkmıyor. 

A lmanyanın Ren mıntakasında yap• 

tıiı emrivaki, bir ara cid. 

------~-----~~~-------~-~ T At. 20 (H .. ) p l'" di bir harp tehlikesi yaratmak 
ına, usus• - ar amen -

Filistin de son müsademelerde (20) kişi öldü, 100 ağır to çarşamba günü açılacak. müzake - ~:~~:~ını kesi~:r:~rdi.hidi!~:~: ~::!: 

1 I
•k h d } rat on gün kadar sürecektir. bel inkişafını endişe ile bekledi. Fakat bir 

yara 1 var. i şe ir e örfi idare i an edildi - Bakanlar heyeti dün toplanmıf, çok söz söylendikten ve pek çok ta yaza 
. hükumetin parlamentoda okuyacağı yazmak için mürekkep sarfolunduktaa 

Kudüı, 20 (A.A.) - Yafa ve Tel· rine bir kaç el ailib atdmıttır. Bütün maktadır. YUıudilerle araplar aruın • programın son tekli tesbit edilmiştir. sonra vaziyetin gerginliği yavaı yavaf za· 
avivde araplarla yahudiler araaında lıidiaelere aebep araplann yapmak daki son VU?Ufmalarda yirmi kiti ül • Metaksas, programında Yunanistanı il olmağa başladı. Çünkü F ransanın Al· 

,-ukubulan kanlı çarpıtmalarda yahu- illtedikleri ltir nümayİfi, bükiimetin mÜf ve yüz kiti kadar yaralaDDUfbr. bir parti idaresinden kurtarmak esası- manyayı mütecaviz me~kiinde gösterme~ 
llilerden dokuz kiti ölmüt ve on biri yuak etmİf olmuıcllr. Bugün miting· Yafanın. memleketin diier kısımlan nı müdafaa edecektir. istemesine mukabil, lngıltere, bu nokt~ 
Nır olmak üzere 40 kiti de yaralanmıf- ler yapılacak ve yahudilere boykot ya· ile irtibatı keailmittir. Liberallerin hükumete itimat reyi nazarı kabule yanaşmadı. Alma~yan~n haç 

br. Poliıin tabancalariyle de iki Arap pılmuı ve umumi grev llinı kararlat- Grev ila nedildi. verecekleri muhakkak addedilmekte - ~~r. ~eç~ile b~r müt~aviz addedılemıyeco-
ı:ım·· 15 Ara da lanmıttır. tınlacaktır. Kud.. 20 (AA) Ar I b • tir. gını ıddıa ettı ve boylece Fransanın dava· " Uf ve p yara qı, • • - ap ar u d .. .. d .. 

Hükumet bu iki --L:...le örfi idare Kudüa, 20 (A.A.) - Bu sabah gün bir müddet evvel Suriyf'de yapıl· Diğer taraftan Çaldaris Nevyorkta s:~11 suyka uşıır u.h d . . 1 ' ırıuuw v , k . Lo arno mua e esınm «garanıı ann• 
Din etmittir. Saat 19 dan ~e. ~dar Te~vivle ~afa arasında yahudilerle d~ı tekilde genel grev ilin etmitler • çı an Rumca ~ır ~~et~y~ beyanatıı:ı_da dan biri aıfatiyle İtalyanın da Avrupada 
ı.okaklara çıkmak yuak edilmJftir. yerliler yenıden müsademe etmitlerdir. dir. Metaksas kabınesının ıktıdar mevkun- kolunu dahi kunıldatamıyacağı anlqılınca 
Kudüı ile Yafa araamdaki yol bil • yafada vaziyet vahim yafa ve T elavivde durum vahim • de kalmasını parlamenter bir iskandal mesele kalmadı. 

tün münakalita kapatılmıfbr• Mitral : Parla, 20 (A.A.) - Havas ajamı dir, Müsademelerde bir kaç yahudi olarak tavsif etmişti~. Ren nehri boyunda hasıl olan 1ıerııin. 
yözlerle mücehhez lngiliz müfrezelen Beruttan bildiriyor: yaralanmı,tır. Yafadaki kıtaat takviye Balkan konseymde general lik zevale yüz tuttu. 

iYafa üzerine yürümektedir. Filiıtinde vaziyet vahimdir. Yafa edilecektir • Metaksas bulunacak Buna mukabil, oralarda zail ~~a~ t~ 
• ahall J • d b' T J • ..ı-•-= lr ..... -ıklıkl •• • K d'• 20 (A.A R • like Akdeniz mıntakasında kendaaıru go ... Kudüıte yahudi m e erın e ır ve e avıvUC1U _..., ar uzerıne u uı, .) - oyter aıan· Atina 20 (Hususi) - Balkan kon· _ b 1 d Ç" k" l 1 1 H b 

ı..::._ C İn • • id k • • --•~ b hah . • termege aş a ı. un u ta yan ar, a et-
... un mağazalar kapatılmıttır. u • gıliz fevkal e omıaenne tam aaıa· ıı, u sa araplarla yahudıler ara - seyinde Yunanistanı temsil edecek olan 1.1 1 l k ı kendi aralannda pay-• • • • • y al "da d ıka •. ki . • "l ı ere o an oz arını 
hıartesi alqamı İngiliz ve yahudılerden hıyet. ~erilmİfü!. ,urutm ara mu - ı1:':1v ~ ~. .n ÇHplfma~ iki ,ının ° · Başbakan General Metaksas Mayısın laımak ve her ıey olup bittikten sonra Ce· 
mürekkep bir poliı müfrezesinin üze• bale ıçın aakerı kıtalar hazır bulun • dugunu bildirmektedir. ikisinde Belgrada hareket edecektir. nevreyi emrivaki karıısında bırakmak isti-
..... ._.._•••................................................................................... Yunan ordusunun yeniden yorlar. Halbuki Cemiyeti Akvamın, böy-

B. k d 1 ti M·ıı ti 1 Almanyanın teslih ve techizi le bir tarzı hareketi, he~ ne .pahAasına olur• 

ırço ev e er ı e er . ? " sa olsun, kabul otmesıne ımkan yoktur. 
'V h • l • • Atına, -O (Hususı) - . <;>rdu, d~ Her ne kada r İtalyanlar, Habeı ordulan• • • d •• • • na lre e ÇlSl nanma ve hava kuvvetlerının teslıh nı dağıttıklarını, binaenaleyh esasen orta. 

cemıyetın en yuz çevırmış ç··t'J k b l'-' ive techizi .. etrafı~da müza~e.relerde da dava kalmamış olduğu~u id~ia ediyor• 
0 ue ay 0 UU bulunmak uzere_ lıderler medısı bu - l~rsa da Cene~.r~. devle~l~rıne, bılh~ in· 

Y 
,. . J • • ti } .. .. ? . . 1 gün dış bakanlıgında toplanmıştır. gıltereye bu goruş şeklını kabul ettirmek 

an resmı bır taJyan gazetesi vazıye nası goruyor . Kahire, 20 (A.A.) -. Alman elçı · ı Toplantıda, başbakan Metaksas ka- mümkün olmuyor. Bu yüzden, tarafeyn a· 
-------.- • 

1 
ıı Von Stobrer, çölün Baharia kıamın- ra deniz ve hava kuvvetleri erkanı rasındaki uçurum hergün bir parça daha 

Roına, 20 (A.A.) - General Gra· ler Cemiyetinden uzalL"fmak tema· da yapılan otomobil yarı.tına ittirak h' b' l . t f d h I derinlefiyor. Bu uçurumun, henüz busün· 
tlaninin elde ettiii muvaffakıyeti gaze- yülünü ıöatenneye batlamatlardır· ebnİf ve YU'lf eanuında kaybolmuf . 1 I ar ıy\erı ara ~n an azı;,;_n~lf# h o- den yarına, İngiltere ile İtalya araaında bir 
leler Habet müclafaumm aonuna Bu temayül Milletler Cemiyetinin tur. an ~u. tırayı 0 umuş ve ı ıza at harbe müncer olacağı iddia edilemezse, 

ltoiru sittiii ve Habq imparatorlu- müteuaıp müdafilerinin gözünü aça- Yan • en 1l tomob'l pazar gü. vermıştır. Akdenizdeki vaziyeti endişeli bir şekle 
L--un da ölmek üzere bulunduju caktır •. Zecri tedbirler ıiyueti beynel- .. ..1,.~ gırd" ko .. 

1 
t • Fransada 4807 namzet koyduğu muhakkaktır. Nitekim, vaziyetin •uu . . . . nu _,..-mı onme uzere cumar eıı . . . . . _ . 

t.Mliode teEair etmektedirler. milel tefriki ""'''QIP aıonumm l»tla• W. hareket etmit._. Paria (A.A.) / bıd. bu teklıdar ki hızım de Boawan tahkim 
Pud ......... plam ,.an ......ı «V• p:ı olmuftur. Ve IJir çok clnlıdı. ye -~ • • • • • '20 - 26 4 MÇ • etmek baldmruza kullanmak istememiz da· 

._ d'ftal' ..J:-.... ki kıt'alar Milleti r-=-et• del ÜZ Voo Stohrer yanmcla makinisti bu· , rıncle namzetler la:JISI yekanu 4807 11 vuını ortaya çıkarmııtır. 
rııı C ubıa>~ uAmQ'ıınerika: ..l--letl • Mili t __:__-1.1--1:_ er _.., ID-AI 1 lunclfaiu halde en IOD olarak hareket I bulmuttur• Namzetler liatesi clf1n ak- Demek oluyor ki ortada ciddi bir .._ 

C< en ı ~Y erı e • ~,, .. ___ ,, •tir" Y ilk .. ı _ _!_..1_ '----
1 • elmif • antm aaaUCnllcnl ceDUP- 1pm resmen -.-.•llllfbr. Nam7.etlerin kıntı vardır. Bu sıkıntı, harp tehlikesini 

1 
· d 1 A d ~ ~ .~"'~ bir ucak kum rüz ·, ~ bundan evvelki seçimlerde oldu- bazan garba. hazan şarka. baz•n da 0r. Ma ta yenı en vusturya a prı izleri ailmİf, ~ .. rGz~ dur. iundan çok daha fazladır. ta Avrupaya veya daha uzaklara nakledi-

k 
A b• .. • mut ve hava f81'81ti düzelmit, Von 1 yor. Fakat bu tehlike, bir türlü ortad:-.a 

tahkim ediliyor 85 eri lf numayış Stobrerin arabalı aaat 17,30 malann-
1 lngiliz harbiye bakanhğmda zail olmuyor. Şu halde, bu tehlikeyi bor-

da Bahariadan altmıt kilometre me • yangm çıktl taraf etmek için evvela bu sıkıntıyı yen-

Viyanada môtörlü kuvvetler aafede, son defa olarak ıörülmüttür • Londra 20 (A A ) - Hub' ba- mek ve gidermek lazımdır. 
lngilizler Maltanın hava 
hücumlarile zaptedile-

• • Arabalann Bahariadan avdetinde Von kani.::. ' .. · • ıye Bu yapıldığı takdirdedir ki bütün 
geçıt resmi ycıpblar Stohrerin otomobili yoktu. Otomobil-ı uısında dun gece yangın çıkmlf, dünya rahat bir nefes alabilecektir. Ve ili& 

l • dö .. 1 de t 
22 

k fakat hemen butırılmıtbr. Yangın.ın korkup kaçındığımız tehlike, bir giln gelip 

meyeceğine kani Viyana, 20 (A.A.) - Karargihla • daer ıerı ılanDIDUf ~~-·--aaa nf"' yet' a- 1 sebebi belli değildir. kapımıza dayanacaktır. - Selim Rqıp 
V

. da bul kıt'-'-- •11.ı._ r yap &raf~UU11U411" me ı ne ıce rJ ıyana unan ...... n lllWll• • • 

Londra, 20 (A.A.) - Daily Tel • har teftifleri, askerlik hizmetinin tek- Vel'llllftir. 
araf gazetesine göre, lngiliz bükiimeti rar teaiai arefesinde pek beyecanh oı ------
Maltanın müdafaasını mümkün oldu- muttur. Baldvin kabinesi 
iu kadar arttırmak için icap eden ted- Açık havada yapılan dini meruim-
birleri almıtlır· den soma Pflilkaa ŞUfnİg ve hükUmet Sigaya çekilecek 

ltalyan membalarmdan ~ıkan ha • erkim lataab teftit ebnİflerdir. Londra, 2o (AA.) _ Ba-L-ka 
Lerler hilifına olarak 1alibıyettar de- Bu ıırada, merasim meydanınm ü- • • W • 'de .. 1 .!':"" n 

l mahafilind M ltanm Akdenizde inde iki' fil tilli Baldvının orcester soy edigı nut-
~ z e, • • . . • zer tayyare 0 11 UÇUf yap- ku pazar gazeteleri aynen netretmek-
ticaret yollannm emnıyetı ıçın zaru • mıttır. b?'L---- tku Al · 
.. ld v M 1 .. L-- h . la __ ._.__ te ve nnaua nu n manyaya aıt n o ugu ve atanın munnaaıran •· Teftiti müteakip taat, t11D1UAF ve lan la __ ,___ h · ti . 

b mi • 1 d'I • ..;;.; I lru l o ıuıuanua e emmıye e ıtaret n ücu an1 e zapte ı emıyec"- mühim mikterda motör il vvet er 1 elded. 
kanaati vardır. Geçen sonbahardan • hükiimet tribününün önünde geçit res- ey

5
em d 0•r: tcb d' k' 

L-....! Mal "•L:. urett tah1dm edil- • lardır un ay ıapa ıyor ı: 
~ ta mu .. ..,. ı e mı yapmıt • Baldv' • .. t-..ıL· ı 1 • • « mm zecrı euuar er mese e • 
llUftır. I . ıindeki beyanatı açık bir itiraftır. Ve 

Fransız seyyahları lzmirde zmır panayırı IÇIR hükiimet gelecek haftalarda mülhit 

lz . 
20 

(Son p t ) _ Pariate Ankara, 20 .<H~uıi) - lzmir pa· ı bir ıiyuet kaıırga11na tutulacaktır . 
mır, .,. ~ f dan nayırına 200 bın liralık maim konten- Eden Cenevreden döner dönmez 
~ Le Jümal gQeletl tara Ul , • • • • b • kara h • • b L _ ., _ _.. edil aha L--I t 400 Janıız gırmeıı ıçuı ır rname a - kendııı ve onunla eraoer tle biitün 
~..ıpah hie:u:e'1an tŞam__.,. lamı, ır. ... zırlanmaktadır. kabine her halde ıigaya çekilecektir.» 
leyy ı o p on vapu .. -

bı::.:=:t:=:ir~ıiyetler, Kayseri fabrikasım kuran Ba'.dvin Londraya döndü 
pzeteciler, Türk doatluğiyle maruf mühendise nişan verildi Londra, 20 (A.A.) - Paıkalya 
Davidaon vardır. Moskova, 20 (A.A.) - Türkoıt - günlerini köyde geçiren batbakan 

---·--- . - . roy bqmühendiıi lzraeloviç, Kayseri Baldvin müteaddit bakanlarla ıörüt· 
Kızılay hakkmdakı tekl:f 1 kombinuınm kurulmasındaki muvaf- melerde bulunnıuttur. 

Ankara, 20 (Huaua-) - Kwlay , fakıyetinden dolayı Lenin nifaniyle - - - ---
varidatııun arttmlma$Da dair Afyon taltif edilmiftir. Bir Fransız kadım memleketi-
•ylavı Türkerin verc.'iii kanuni tek • · • d k"kl 
lifi sıhhiye ve aümrük encümenleri ta· Köylü için devlet çiftlikleri mız e tet ı er yapıyor 
rafından kabu ledilmittir. kurulacak ~, 20 ~Son P~) - Franıız 

nclikal aoayaliat partilıne menaup ve 
Şiddetli bir zelzele lzmir, 20 (Son Posta) - Şehrimiz- Milletler Cemiyetinde terbiye komite-

Londra 20 (A.A.) - Alirora ra - de bulunan Ziraat Bakanı Muhliı An- ıi azaıından Madam. ~alatiyo bu ak-
1athaneıi' çok tiddetli bir zelzele \ karaya hareket etmİftİr. Bakan hare • pm ,ebrimize gelmiftir. Kendisi hü-
kaydrtmiftir. Zelzele merkezinin, kelinden evvel köylünün kalkınması kUmetimizin miaafiri o~cak, lata.nbul, \,.~ 
Kallci' tanın 140 kilometre ötesinde ol-liçin devlet çiftlikleri brulacaiım ba- lzmir, ve Sunada tetkikler ,apacak-
muı muhtemeldir. na aö1lecli. lir. 

~ lloater~duı ~ Mll!1 pY_.., 
. - ..... fıpllS kllribtlri -



Zeytinyağı fiyatları 
Türkofis lstanbuldaki 
gayri tabiiliği tetkik 

ediyor 

Zeytinyağı fiy.atlannın durmadan 
yükaelişi, dıt ticaretimizi de sarstığın
dan, Türkofis bu işle ciddi surette 
m~gul olmağa başlamıştır. 

Filhakika, zeytinyağlarının bu se -
neki fiyatlannda geçen senekilere nis
beten 30 - 40 kurutluk bir fazlalık 
vardır. Buna mukabil, hariç piyasa -
lardaki zeytinyağlarımwn fiyab ga -
yet durgundur. 

hmir piyasası tabit bir vaziyettedir. 
ltıtanbul piyuaamdaki bu gayri tabii 
nziyctin önüne geçmek için alaka -
darlar ciddi tedbirler almağa karar 
vermiflerdir. 

lzmir limanınm ısllhı 
için tetkikat 

Ekonomi Bakanlığı mütehassısı 
Vonder Porten ile Liman Müdürü Ra· 
ufi Manyaa ve Deniz Ticaret Müdürü 
Müfit Necdet lzmir limanının islahı 
hakkında tetkikat yapmak üzere per
fCDlhe günü lzınire gideceklerdir. 

Profesör Bakster geldi 
Geçen sene Sultanahmette hafriyat 

yaparak Bizans sarayına ait pek mü • 
hirn ve büyük bir rnozayik çıkaran Prf. 
Bakster dün fe}lrimize gelmiştir. Ya • 
kında Sultanahmette bu sahada ye -
niden hafriyata başlayacaktır. 

Vehbi mahktlm oldu 

B&BI 
Hakkımız Yok Mu? 

latanbul deniz kenanndadır, 
fakat denizi görmezi 

Ecnebi firkctlcrden birinin müdür
lüğüne tayin edilen bir Alman tehrimi• 
ze gelmiı, iki üç gÜn otelde kaldıktan 
sonra bir apartımana yerlefllleie te.. 

tebbüs etmiş, ilk ad.unda karıılaıtığı 

zorluktan anlahyordu: 
t<- latanbula illi defa Karadeniz 

yolundan geliyordum. süverteden ,eh
ri eeyrederken demal kararımı •er· 
dİın. Sağda. 80lda Ye)'a cephede. fU 

üç sahilden birinde oturacağım. de
dim. Aldanmıpm, aramaya çıktığım 

zaman güldüler, eai ..bil Salacaktır, 

yüz sene evvelinden kalma ahpp ev
lerle dolu bir kıyı. eol aahil Kumkapa. 
Y enikapı. Samatyadır, tenekeden ba
rakalarla dolu biz mıntaka, cephe İN 
Tophane • Fındıkh tarafıdır, buraeı 
iae resmi binalar veya depolarla dolu 
bir yer ... 

fstanbulun deniz gören bafka 9Cmt· 
lerine gelince, buralarm da ya yolu 
yoktur, ya aemti fenadır, buna raiınen 
bütün iatirahat vuatalanm toplayan 
binalannın aayısı da parmakla aayıla. 
cak kadar az .. » 

Tesadüfen lrulaj!mın gelen bu 
muhnerede bu yabancı misafirimizi 
bir hayli mübaligaya aaplDJf bulduk. 
İstanbulun yani yapdmıw semtlerinde 
iatirahat vasıtalanru içinde toplamıı 

binalan az değildir, olsa olsa küçük
lülderinden ve pahahhklanndan ıiki
yet edilebilir, fakat diğer taraftan Al
man misafirin ip.ret ettiği gibi en iyi 
aahillerimizn birer harabe olduğu da 
muhakkaktır. İç mahallelere geline 
ekseriyeti deniz ve s\inq görmez, bu
nun içindir ki <ıİstanbul sahildedir de-
niz görmez, dört tarafı açıktır: Güneı 
almaz» diyenler çoktur, temenni ede
lim ki yeni tehir plirunda her feyden 
evvel bu sahiller nazan dikkate alın-

Bundan bir müddet evvel Beyazıt 
Camii avlusunda 45 yaşlarında Baise 
kadının zarfçılık suretiyle 1 lira beş 
kurufunu dolanduan sahıkahlardan •ın, ucuz ve istinıllki kolay ol<luğu 

için her §eyden evvel buralan imar 
Vehbi dokuz ay hapse mahkum edil- edilsin ı diyoruz. 
miştir · Hakkımız yolc mu) 

Fenerde yangın 1 Hakkımız Yok Mu? 
Dün gece saat 24,45 de Fenerde 

Hamami Muhiddin mahallesinde Çeş
me sokağında 35 numaralı mütekait 
Hikmetin evinden yangın çıkmıştır. 

Yangının evin üçüncü katında kira
cı Atiyenin mutfak diye kullandığı u
fak odadan çıkmıftır. Yangın, ev kıs
men yandığı halde söndürülmüştür. 

Seher bulunamıyor 
Anadoluhisarında portakal tücca -

rı lbrahimin yanında ahretlik iken 
kaybolan Seher bulunamamıştır. 
Seherin bir cinayete kurban gittiği 

ihtimalleri kuvvetlenmektedir. 
Seherin kaybolduğu gün elbisesile 

ayakkaplarınm Kurbağalıdere gölii 
denilen havuzun yanında bulunması 
cinayet ihtimalini takviye etmektedir. 
Seherin vücuduna ağır bir cisim bağ
lanarak havuza atıldığı zannedilmek -
tedir,, 

YörUkali plajı 
Büyükadada yapılmakta olan Yö -

Memleketin 
Yenimahsül 
Vaziyeti 

Mnmleketin muhtelif yerlerinden 
Türkofise gelen haberlerden, bu sene
ki mahsulün geçen senelere nisbeten 
çok fazla ve fevkalade iyi olacağı an
laşılmaktadır . 

Bunun ~in, ihracatın da bir hayli 
artacağı ümit edilmektedir. Bazı ihra
cat tacirl«;ri şimdiden dış memleketler
le temaslara girmişler ve mal satma ha
zırhldanna başlamışlardır. 

Yalova vapurunda 
bir ölüm 

Vapur boğazdan rapor 
alarak yoluna devam etti 

r~kali A~lajıncl~ki. inşaat ilerle~ekte. - Evvelki gün Yalovadan gelen Akay 
dır. PlaJ mevsımıne kadar kabınelerın vapurunda bir hadise olmuş, tedavi 
k~amen ol.un bitirilmesi için büyi.ik 1 icin lstanbula getirilen yedi yaşında 
bır gayretle çaliffılmaktadır. bir çocuk vapurda ölmüptür. 

--~ • 
4

---- ·- 6ir köylü ailesinin getirmekte ol-

1 !oplantılar Davetler 1 <luğu hu çocuk vapurda birdenbire fe· 
.__ -------------.....: nalaşmış, Büyükadaya gelindiği za

Halk8Yİ Orkestrası man belediye doktoruna gösterilmif _ 
Eminönü Halkevinden: Evveke de ilan tir. Belediye doktoru çocuğun lstanbu

edildiii gibi Evimizde bir orkestra kurul. la kadar götürülebileceğine dair bir ra
mUfhır. Gençlerimizden bu orkestrada ça- por vermif, fakat çocuk vapur Burgaz
LflD&lannı arzu edenlerin pazartesi gün • adasına yanaşhğı zaman ölmüştür. 

IOR POST& 

ıat 
Tütün satışları 

1935 mahsulü kapıhrcasına 
satılıyor.. 

Tütün satışlan bütün mıntakaları
rnızda hararetle devam etmektedir. A
lıcılar pek çoktur. Mahsulün kilosu 
Düzcede 60 - 155 arasında değişmek
tedir. lzmit mıntakasında fiyatlar 
60 • 120 arasında tehalüf göstermek
tedir. 

Trakyada ise mahsul pek fazladır .. 
En iyi tütünün kilosu 60 tir.En adisinin 
de 30 kuruştur. Borsa istihsal mınta -
kasında bir değişiklik yoktur. Buna 
rağmen beher kilo fiyatı 40 ile 11 O a
rasındadır. 

935 tütün rekoltesi cinsinin iyiliği 
dolayınyle piyasada kapılırcasma satıl
mak.tadır. 

Görülecek film- Dinlenecek musiki._ 
lstanbulda ilk defa olarak dinliyeceğimiı 

Tun9 eeall tenor LOuts GRAVEURE - CAMtiJ.A HORN 
ve komikler kralı THEO LİNCEN tarafından temsil edilen 

GÖNLOM SENİ İSTiYOR 
filmi bu perşembe gnnn m11linelerden itibaren 

SA R A Y Sinemasında 
Konaervatuer Orkeatraaı 

9 uncu Konseri 

Şef : CEMAL REŞİD 
Solistler: ÔMER REFİK 

.ALI SEZiN 
Çarşamba 22 Nisan 1936 saat 21 de 

SARAY 81NEllASINDA 

Program : ORİEG ve BETHOVEN'in 
Piano ye teman Konser· 
toJ.n, slEGFRlED - lDYLL 
(V AGNER), PHAETON (SA
İNT - SAENS) ------···-· ····--·-····----

TEŞEKKÜR 
Çok kıymetli ticaret ortağımız Lof. 

Liae ve Ortamektep 

Tal ebelerine mahsus 

ZEHiRLI 
Ye 

Korunma 

Haydarpaşa lisesinden bir grup çalı 0i~u Halilin ani ölümü dolay18iyle 
T "d· duydugumuz teeaaür, gerek bizi tazi -

- rovaya gı ıyor ye lutfunda bulunanlara, acrekae ce • .. . 
. Bugun Haydarpap lisesi ta1ebe1e - naze törenine gelenlere karfı ayrı ay- ku~~mak. uzere derhal yetifen 

rınden 70 kişilik bir grup Trovaya ta- rı tctekkür etmemize imkin bırakmadı- Munır Halıl Ereme de ayrıca t 
ri~t tetkiklerde bulunmıya gidecekler· ğından kendilerine muhterem gazete- ederiz. 
dır. nizle teşekkürlerimizin sunulmasını Merhumun ailei ticareti 

Senet tİhrif eden kadm diler ve ö1ümü esnasında hayatını kardeti Mustafa Lofçalı 

Müyesser adında bir kadın Riza 
adlı birisine 81 lira borç vermif, bir 
senet almıştır. Bir hamlede yüz lira 
birden kazanmak için de bu ecnettcki 
81 rakamının ıoluna bir (1) daha ili
ve ederek 181 yapmlf ve alacaklıaın -
dan bu kadar para istemiftir. Alacak -
lısı da mahkemeye müracaat etmiştir. 
Yapılan tetkikat sonunda Müyenerin 
senette tahrifat yaptığı anla~ldığın -
da bir sene hapsine karar verilmi~r. 

Bir çocuk duvardan duştu 
Orta'köyde Sarmacı sokağında otu

ran A vadis oğlu sekiz Y8f1annda Pe
po dün Kabataf lisesi karşısındaki 
arsada oynarken bir duvann üstün -
den caddeye düşmüş başının ve viicu
dunun muhtelif yerlerinden ağır su -
rette yaralanmış, hastaneye kaldırıl -
mı~. 

Palto hırsızı talebe mahkOm oldu 
Üniversitenin hukuk kısmında tale

be iken arkadaşlarının paltolarını ça
lan ve bu suretle üniversiteden tard .. 
edilen İsmail Safanm muhakemesine 
üçüncü cezada devam edilmiştir. 

lsmail Safanın bu suçu, mahkeme -
ce sabit görülmüş, 10 ay 12 gün hap· 
se ve 17 lira da mahkeme masrafı~ ö
demiye mahkum edilmiştir. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Cinı Te mnldi 

Y enipoıtabane civarında Huybar mahallesinin Meydancık cad
desinde Oro7.Clbak kaqıamda altında iki mağazası ve üç katta 
yirmi odua bnlumn kagir yeni 49, 49/1, 51, 53 No.h Kıaan-
tapoloı hanmlll\ iki bin yüz akm•fda on bet payı. 400 
Fatih ~ Beyceiiz maba.Dle.inin Mehmet aia hamamı 
aokağmda 14 No.h dükkinm tamamı. • 200 
Kocamuatafa pqa mahallesinin Kocamuıtafa paşa caddeainde 
altbb lcigİr Ült bb ah .. p bet oda, üç hali ve bir aofuı bulu
nan esiri 495 yeni 445 No.b eski askerlik tubesi binumm ta· 
mum. 1200 
Yubnda cim Te mevkileri yazılı emlik hizalarındaki bedeller ü 

paraları pefİn verilmek .. rtı1e ve açık arttırma usulile ayn ayn satıla 
tır. isteklilerin ve tenitini öğrenmek iıtiyenlerin 6/5/936 Çarfamba 
aat on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile müracaatları. «M» u2T40» 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
birinci derece ipotek olup yeminli üç ehli vukuf 
dan tamamma 7 OOÔ lira kıymet takdir edilen Sultanahmette eski 
kilbent yeni lahakpqa mahallesinde Şeftali çeşmesi sokağında 
20 yeni 34 No.lu zemin kahndn 4 odası natamam apartı 
açık arttırmaya Tazedilmİf olduğundan 25-5-936 tarihine 
sadif Pazarteai günü saatı 14 ten 16 ya kadar dai 
birinci arttırmuı icra edilecektir. Arttırma bedeli 
meti mubammenenin % 75 ni bulduğu takdirde mnşt 
üzerinde bırakılacakhr. Aksi takdirde en son arttır 

Nöbetçi 
Eczaneler 

I taahhüdü baki kalmak ilzere arthrma 15 gün müddetle te 
edilerek ~ tarihine müsadif Salı günü saat 14 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık art 
sında arthrma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni b 
dığı takdirde satış 12280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri 
kılır. Satış pefindir. Arttırmaya İftİrak etmek isteyenlerin kı 
muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bank 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklan tapu si 
ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaramn ve i 
hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair 
iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilin tarihinden itibaren 
yet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri 1.Azımdır. 
takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
!aşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiY 
mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ve 20 seD 
Vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha f 
malumat almak isteyenler 21-4-936 tarihinden itibaren berk 
görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arthrma prtn 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler: 
İstanbul cibetindekiler : 
Aksarayda: (Ethem Pertev). Alem • 
darda: (Sırrı Rasim). Balmköyünde: 
(Hilal). Beyazıtta: (BeJkis). Eminö • 
nünde: (Salih Necati). Fenerde: (Vi
tali). Karagümrükte: (Suat). Küçük. 
pazarda: (Haaan Hulusi). Samatya -
da: (Teofilos). Şehremininde: (Ni -
zım). Şehzadebaıında: (lsmai1 Hak
kı). 

Beyoğlu cibetindekiler: 
Galatada: (Salıpazar). Hasköyde: 
(Halk). Kasımpaıada: (Merkez). Sa
nyerde: (Asaf). Şiılide: (Necdet Ek
rem). Taksimde: (Kanzuk, Karakin 
Kürkçiyan, Güneı). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaı). Kadıköyde Modada: (Sıh • 
hat). Pazaryolunda: (Rifat). Üskü • 
darda Çarııboyunda: (ittihat). 

ile 934- 1079 No. lu dosyaya mllracaatla mezkür dosyada 111e 

vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (2153) 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
Adalar • Anadolu • Yalova hatb ilkbahar tarifeıi 22/Nitaıa/ 

Çartamba gününden itibaren tatbik olunacaktır. leri saat ( 18) de Gülhane parkı içindeki Burada da doktor gelmiş, ölü çocuğu 
Alayköılcü idare memurluğuna baş vura - muayene etmiş, kaptan hastanın sari 
ralc kayıtlannı yaptırmalarını dileriz. olup olmadığını, vapurun yola devam :---------------

Halk8YİDd8 Konser edip edemiyeceğini sormuş. çocuğun ~-------------------------------------~. 
Cep tarifeleri giıelerde 1&tılmaktadır. 

Em. ·· ·· H Ik · d 2 I ; 41936 1 alelade bir boğaz hastalığından öldü -
ınonu • evın en: sa ı 

ıünü .. t ( 17.30) da Evimiz Cağaloğlu ğünü ve vapurun yoluna devam ede-
merkez aalonunda Prof. Dr. Fahrettin Ke- bileceğine dair rapor verilmiştir. Bü -
rim tarafından (lnlcı)lip pisikolojisi) ko- tün bu muamele olup bitinciye kadar 
nulu bir konferans verilecektir. Bu konfe- da bir saat geçmiş ve vapur İstanbula 
.. ._ bütüa yurttaflara açtktır. bir saat teahhürle gelmiştir. 

• 
1 LEKES KAN 

TUrkçe sözlQ mtUhiş heyecanlar filmi 

Yarın matinelerden itibaren İ P E K' de 



21 Nieaa 
SON POSTA !a1f• 5 

MEMLEKET HABERLERİ Cenevrede dün verilen 
kararlar 

U zunköprüde bir ipekçilik 
kursu açıldı 
Kazalardan Ve lstanbuldan 

iştirak Etmiştir 
Kursa Diğer 

Talebesi De 
20 Yah 

Baıtaralı 1 inci •aylada) ı hun Milletler Cemiyeti tarafından ida· 
ltalyanın mektep, hastane, yol aça- me edileceğine inandığını ilave etti. 

rak, köleleri azat ederek, çocukları is- Fransız murahhasının sözleri 
T tismardan kurtararak Habeşistana me- Bunu müteakip Fransız murahhası 

opal Hasan karısını ve deniyeti sokuğunu söyledi ve sözlerini Paul Boncour söz aldı: 

Kaya dibinde 
Bir cinayet 

komşusunu ;vurdu bitirdi. Paul Boncour'un Nutku 
s· (Ö ı H be _LL • Paul Boncour, nikbin olacak bir va· 

. . ıvas ze ) _ Kayadibi nahiye- a f mun:uuıası cevap verıyor 
sının Bedirli köyünde feci bir cinayet Bundan sonra Habeş delegesi :~ette bulunmadığını tasrih ettikten son· 

olmuş, Topal Hasan isminde bir adam \Volde Marian söz aldı ve Habeşista- l 1 H b h k « ta yan • a q anlaımazlığında uz· 
em endi karısını, hem de lbraltı'm nın yardım tedbirlerinin geciktirilme • 1 1 . nıt.ırma gayret enne sonuna kadar devam 

adh komşusunu o"'ld"' .. t"' sini daima protesto ettigwini söyledi. ı d r!:. b T urmuş ur. olunma ı ır . ~c.r arbc mani olunamadıy· 
opal Hasan koltuk deyneklerine Halbuki, bir taarruza kurban olan aa herhalde harbin az. zaman ııünncai için 

dayanarak gezebilen alil bir adamdır. Habeşistan Milletler Cemiyeti tarafın· çalışılmalıdır.» dedi. Ve gaz harbi hakkın· 
Bu adam yanına iki kardeşini almış, dan yardım görmeye hak kazanmı;Ş bu· da Eden'in hatu hareketini ve bu mesele 
0?ları silahlamış ve üçü birden ibra- lunuyordu. Habeş deleiesi, Milletler üzerinde beynelmilel kızılhaç merkezi ko
hım adındaki komşularının yolunu Cemiyetinin bu ~ekilde hareket etmek- mitesinin izahabnı kısmen tasvip etmiştir. 
bekl~miye başlamışlardır. le tehlikeli misaJlcr göstermiş olduğu- Ve sözüne devam ederek: 

Bit ın '"dd fb ah' k nu ı'laAve ett" ııHarbı" insanilc"tirmek kufi degwildir. 
.. u et sonra r ım gözü - 1

• " 

mu' 
·· ·· b' d it l k • 11 · k ... Bütün milletlc.r m:O-+crelc gayretleriyle bu· • uçu ır en tabanca ve mavzerle a ya, onseyın sua erme l)t ı o· -~ 

ateş ederek lbrahimi öldürmüAlerdir, larak cevap vermek mecburiyeti kar • nu yolı:. etmelidir. Avrupada aulhun tehdit 
T 1 T b l edilmemesi için Habeıistanda aulh yapıl-

opa Hasan bundan sonra koltuk şısında ırakı mıt olsaydı hiç bir za .... rn 1 1 d rnaaa Uımdır. ıtalya yeniden Avrupada 
eyneklerine dayana dayana köyüne taarruzlannı durdurmak ve pakt ve sulhun idamcaine yardım etmelidir. • 

İpekçi!S ... iftirM edrh " U...Üpri b.rmabmı dönmügı, evine gitmif, genç karısı Fir- andlaşmalar çcrçcvcısi dahilinde gö • Pauı' Boncour, Edenin nutkunda, Jngil 
/ Uzunköprü (Özel) - Burada bir rüden İftİrak edenlerin sayısı da 30 devesi _ahırda bulmuf, yanına çağırmış, rüşmelerde bulunmak niyetinde ol - terenin kollcktif emniyete ve bütün mcm· 
lpekböcekçiliği kursu açılmifO?. Kur - dur. Kunu kaymakam Nazmi Ünal aç- ta~~ı dı~lerl: ok,ayarak odasına götür- madığı anlaşılllllf bulunacakb. .. . lck.ctler için müşterek. garantiye sadık kal· 
•u ikmal edenlere diplomalar verilecek ?11f• açma nutkunda ipekçiliğin ve muş• dızlerınc yatırınıf ve bu sırada bir . Wolde Mariana ~ö~, . bugl;1n, hıç dığını beyan eden k111mı bilha"8 tebarüz 

.. I d ahi el d h ıL ıpokböcelcçiliğinin memleket iktisadi _ hamlede saçlarını bileğine dolayarak kımse İtalyanın hakıkı nıyetlcrı hak - ettirdi. 
' 'e bunlar koy er e, n Y er e auu b ı· d k d ·· h L --' ek _.:ı· B · P 1 B 'd c::_.. d le · yatındaki faydalarını ve mevkiini an- em en çıkardığı bıçagıw Firdevsin m a şup e ocucmem tıı:ıoır. u ıti- au oncour an .onra ...., .. ,,et e • 

b 'l 'l · d · t'f de ettı'receklerdir. k lb ba 1 H 1..-a h •L.t\_ • L • P ı ı_, _.. .__._ ı gı erın en ıs ı a latmışbr. Kursu ilk bitirenler avdet et- a ine saplamıştır. Kadın da ölmüş· r a a~ iı.:urnetı, .:onseyin bu gcaı o cmaun ... z aKJJ Ye: 

Kursun bir de yatılı kısmı vardır. Bu tikten sonra yeniden 50 kişi aelecek- tür .. Adli tahkikat başlamıştır. Cinn- vaziyetind. en bir netice çıkarmasını is- «Milletler Cemiyetinin uzlattırma gay-

h 1 
• k d retlcrinin muvaffak olmayıfl 1&yan1 teea.-

kısma civar kazalardan, atta atan - tir. Trakyada ı'pekbo" k ·1·w• · k yetın kıskançhktan ileri geldigwi sanıl· teme te ır. ce çı ıgı ve ıpe - ı..ı b . M'll l Cc aüftür. Bu muvaffalı:iyota: ... 1,· <.ı"n s•beb'ı 
ı ·ı·ıc..: · k' f · · ··h' d l maktadır -ıa ~ıstan, ı et er miyeti ni - - .. ~ hul ve Bigadan bile talebe ge miftir. Çl ı •• n ın ışa ı ıçm mu un a ım ar a- · _ _ • . yalnız balen icra edilmekte olan tecavüz· 

~atılı talebenin sayısı 20. Uzunköp • tılmıf bulunmaktadır. Harekede Hırsızlık zamnamesınm 13 
uncu maddesının lere kar§• deKil fakat ayni zamanda hazır· 

Kahtada Sıtma 
Mücadelesi 

Köylüler mükellefiyet usulü 
ile bataklıkları kurutacaklar 

Kahta (Özel) - Kazamız çevresinin 
bir çok yerleri bataklıktır. Sivrisinek 
eürf~lcrinin faaliyet aöatcrmediği mın
takalar he.men, hemen yok gibidir. Bu 
itibarla senenin on iki ayında famla -
sız sıtma geçiren ve müzmin malarya 

netice i sari ve ihtilatt hastalıklara is
tidat göstererek yaşama kudret ve ka

biliyetini kaybedenler ve tedricen alü
me sürüklenenler de pek çoktur. Hal-

kımızın umumi sıhhati üzerinde <isi -
ma büyük bir hassasiyet gösteren hll· 
kOmet doktoru Hakkı Önder muhitte 
salgın bir teki) alan bu derdin önüne 

geçmek için tedbirler almayı kararlaf• 
tırnuştır. Esaslı ve sistematik bir me· 

totla çalışmak ve bilhassa - sıtma mü
cadele - kanununun hükümlerini bu .. 

rada tatbik eylemek için kaymakamın 
başkanlığı altında bir toplantı yapıl -

mış ve mühim kararlar ittihaz edilmlf· 
tir. 

Alınan tedbir ve verilen kararlara 
göre • küçük say - usulü köylerimize 

kadar teşmil edilecek, sıtma amili ve 
sivrisinek yatait olan bilumum batak-

l 
tamamiyle tabikini ve mütcarnzın ı k zmit (Ö l) H k f b 'k anma ta olan tecavüzlere ka .... dahi bii· 

1 'I H lk · d zc - ere e a rı ası- muzaffer olmasına mani olunma11nı ·•· zmı a evm 8 Konferans k" b k 'l d 1 ·ı Jd w tün Milletler Cemiyeti azalanıun mütte· nın es ı e çı erin en smaı ça ıgı istemektedir. 
lzmit (Özel) - Eminönü Halkevi iki top kumaşla yakalanarak polise l\::.leden sonraki celse fik bir halde hareket edecekleri hallua-

Reı'•ı' Agt!L S H f'- • izci T · k t ]' d'J k k vg da lüzumu kadar itminan bulunmaınua· 
" t\I• ım a a.evım e ur es ım e ı miştir Yapılan tah i atta B .. · ı öx,ı__ı d 

d
T i ad l'X..: h kk da b' k J •1. · unun uzerme ce ae ts1COen son - ır.» dedi • 
ı ın n s e lts• a ın ır onfe- smaı ın, şehrimizde bir hazır elbise- t l'k d"ld" Öğl d k' 1 Daha ranı vermiştir. · d S h raya a ı e ı ı. e en sonra ı ce - sonra Arjantin. Danimarka, 

................ _ .. ·-·-·· .. - ... - cıye e top kumaş sattığı ve alin ,l!ede evvela &ron Aloizi Habeş mü _ Türkiye, Romanya ve Avuaturalya mil· 

Bir Tavzih ' 
devam etmekte olduğu anlaşılmıştır. ıahhasının sözlerini rot to tti v rahhaılan .kollcktifi hareket lehinde eöz-
••••••••••••••••••••······-.. •••••••••••••••••••-••••••••••• p es e e 1 
lan evkafı sahihadandır. İıbu mahallerde İtalyan hükumetinin kendisini Cenev- aöy ediler. 

Zonıuldak evkaf müdürlüğünden yazı· halkın uhdei tasarrufundaki mülklerin yir· reye bir uzlaşma tarzı bulmak için Huauai Celae Ve Karar 
lıyor: Gazetenizde Zonguldak kömür hav- · l•W• d w l k Kon.ey buna müteakip hu.ani bir ccl· mı sene ıgı egi birikmiş icar ve mu n • gönderdiğini, buna mukabil Ha~1i-
zaıı da evkafınmıı. Evkaf bütün mülk ve 1 · 1 ..,.,"fl se akdetti ve bir karar auteti hlWrlaclı. 

taa an ısteni mektedir. Ahiren neırolunan }erin müzakereye girişmemek karan -
arazi aahiplNinden pe§İn olarak yirmi ııe· 2762 sayılı "'akıflar lı:anunu uyarınca yir- • d tcebk tm' lcJuldannı Konsey karar aurctinde 13 leı komiteai-
nelik. icar.~. iatiyor, ya~ız Ereili tirlr.etin - mi scne1ilı: taviz bedeli de ıatıı olmadıkça n.~ pcfl d~n ben • ek. ~ o . •• nİll iki muhanp tarafa >"lPtıia müracaah 
den aatedıııı paranın miktan 120 bin lirayı d ·ı _.-ı ih . Ad' N • soy e ı, unu mütea ıp .:onaeyın mu- taavip ettikten aonra iki tarafın aulb mn b on sene e ven mC111 ttyarı ır. e ıır • . .. w. ha h '- . . . -

ulmakta olduiu yazılmaktadır. ketten 120 bin lira ve ne de halktan bir nasıp gorecegı ttı are.:eh ıtbhaz e- zakerclerine lririımeyi kabul etmelerine 
Zonıı~ldalı: ve havalisi 1264 tarihli mü. ferde yirmi senelik tlviz bedeli için bir ib- deceğini, fakat uzlaşma aldın kaldığı rağmen uzlaşma teıebbUaünün netice ver· 

seccel bır ~a~~;• ile Abdülmecit tarafın- barnnme gönderilmemiı olmakla beraber takdirde m~'ullyetin bir tarafın bu memesinden dolayı teessürünü izhar edl
d~n vakfedıldıgı, bu da 1265 tarihli ııene resmi vcsaika müstenit olan bir borcun is- sakim fikirlerinden ileri geleceğinin yor, nihayet İtalyanın Hah~anla olan 
bır fermanla da Defterhanei amirece kayıt tifaııı için de hiç bir makamca tetkikat ya- muhakkak bulunduğunu bildirdi. Uz- anlaıamamazlıiını halliçin Mı1lctlcr Ccmi
~e tescll kılındıiı .v~ bu ~retle ihticaca sa· pılmamaktadır. Böyle bir tetkike aebep te laşma akim bıraktırılırken ttalyanın yeti müCMiaJerinclcn ,,.. k~ daimi •· 
lıh kuyut ve vcaaık:ı rcamıyeye müstenit 0 • yoktur Avru d ban t . • . • 'd zaaından olan ltalyaya bir kere -::.----" 
•--~=~==~-==~~=~~=c·~===--~~~-~~ ~a p~~~ım~·· b --teşriki mesaide geciktirilmit olacaiı - du. esmuı ra~lcl'JiW bUdiriyor-

An karada Kır Egv Ienceleri nı. ve bu barı'ın ancak. hiç bir zaman 
tamamen müstemleke mahiyetinden 
ileri gidemeyecek olan ltalyan - Ha • 
beş anlaşmazhiınm hallinden sonra 
tesis edilebileceğini kaydetti. 

lngiltere hariciye nazın kürsüde 

Ccce •aat yiuni ikide yapılan içtimada 
bu karar sureti kabul olundu ve karara 
harp kavaidi hakkında fU fal:ra illvo edil. 
di: 

Komey. ltalya ve Habetiatana. kendi
lerinin boiucu. zehiıleyici veeair pDaım 
istimali hakkındaki 17 haziran 1925 ta• 

rihli protokol ve harp kavaidi lıaldandaki 
mukavele ile balı bulunduklannı haurla· 
tır ve bütün diier akidelerin bu veaikalara 
vermekte olduklan ehemmiyeti tebarü 
ettirir. 

Bundan sonra lngiltere hariciy~ na
zırı Mister Eden söz söyledi. Mister E
den sulh müzakeresi için vuku bulan 
davetin beklenen zihniyetle kar9ılan
mndığını anlatarak lngiltercnin cemi
yet tarafından verilecek bütün karar-
ları kabul edeceiini bildirdi. Vaziyetin halyan dcleecai, karar auretinin aley• 
Milletler Cemiyeti için buhranlı oldu- hinde rey verdi. 
ğunu, fakat lngilterenin mevcut zecri 
tedbirlerin tatbikine devam ettikten 
başka yeni tedbirler düşünüldüğü HDriyet Abidesi tamir edilecek 
takdirde bunları da kabul edeceğini Şişlide Hüriyettepesindcki Hüri-

lıklar ahalinin bedenen veya nakten Ankarada lor eflenceai yapan Toroılulardan bir anıp 
,.8]ışmnsı suretile kurutulacaktır. Açak A k (Ö 1) A k da • n ara ze - n ara bulunan T oroslular aralar d k' w w 

k 1 .. • •• t"'I ek ve un k · · Ç'b k b' kı ın a 1 b< glılıgı a an su arın uzerı or u ec m • arttırma ıçın ı u ta ır r eğlencesi tertip etm' ı d' B w 
lazam kanalizasyon vasıtasile kuaba ceye yüzden fazla hemşehri İ,ftirak ctmi• ve akımına L~df er ır. u eglen-

T r- JUt ar muhtelif oyun-
ve köy haricine alottınlacak, ıübre, larla çok güzel vakit geçirmişlerdir. Bu canlı toplantıya burada b ] 
tezek ve mezhelelerin mahzurlan der- meb'ualar da iştirak etmişlerdir. u unan 

hal izale edilecektir. Bunun için bele- Bu gibi kır eğlencelerinin günden güne burada taammüm tt •w • . . 
h 1 .. .. B"lh Çib k ba · e ıgını ıevmç-

c:liyeye, nahiye müdürlerine ve kay i - e ~oruyoru1 z.beı .as~ lau raıı yapıldıktan sonra Pazar giinleri muh-
tiyar meclislerine ehemmiyetli tebliıat telif l'J'UP ar raJın a.ıyı rmda toplanmaktadırlar. 

anlattı. yet abidesi ıon zamanlarda oldukça 
Mister Eden zehirli gaz kullanılma- bozulmuş ve bazı yerleri dökülmüş _ 

sı bahsine de temas ederek 1925 iti - tür. 
Iafnameaine hürmet edilmezee hiç Belediye, tarihi bir hatıra olan bu 
kimsenin beynelmilel itiW ve taah- abideyi tamire karar •crm.İftir. Tami • 
hüt1cre hürmeti kalmıyacağmı söyle • rata bugünlerde başlanacaktır. 
di. lngilterenin Milletler Cemiyetine 
istinat etmekte devam edeceğini ve eul- TAKViM 

Pazar Ola Ha•an B. Diyor Ki J NiSAN 
yapılmıştır. 

15 yaşından aşağı ve 65 ten 
yulıarı yaftaki unsurlar muaf tutul -

ınalc şartile diğer bütün halk bu iflcrİn 
cörülmcsile mükellef tutulmuftUr. Hi· 
lafına hareket edenler için de ceza 
müen ideleri konulmuştur. Çeltik ze· 
riyatı için ekicilere ayrıca tebligat ya
pılmıştır. Her ekici pirinç yapacaiı ye
rin mevkiini ve meskun mahallere o· 
lan uzaklık ve yakınlığın ve kaç dö -
nüm veya hektarlık bir sahaya zeri -
yat y pacağım resmen bildirecek ve 
göster il<"n mahal keşfedildikten ve nıh
satiyecıi alındıktan sonra ekim yapa -

bilecektir. 1 

Haaan Bey? rar vermiıler .. 
- Allah, allab!. Bu da ne,l ... Timarbaneyi uliha ka·ı · · · Şimdi bir do kadro Y•· 

pıyorlarl'l'Uf l 
H..... Bey - itte bale, 

bu kadronun laariciade k.l
mak, dahilinde blmaktaa 
iYidirl 

Rumt sene 
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Kasım 
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6 Sayfa 

Hindistanın en zengin 
taciri 27 aydanberi 

bir dakika uyumuyor! 
Kendisini uyutabilecek ilacı bulana servetler vadetti, 
fakat şimdilik bulunan ilaç tayyare gezintisinden ibaret! 

<;ÖNÜL İSLE·Ri 
Yalan O zerine 
Hayat Yuvası 

. Kurulamaz 
Bir delikanb bayat :J'"UIDI karar

- m6bim bir zorlukla karplapnaf, 
..... ya.zdlfl mektupta derdini anlatı· 

forı 

- Kızla bir baloda, ailesiyle de bir 
dost salonunda tanıttım. Evlenmek ar· 
ZU9Undaydım, kızı tetkik ettim, ara sı-

ra tekerrür eden karplatmalarda hissi· 
me ve zevkime uygun buldum. Onda 

da az çok bir temayül sezer gibi oldum. 

Bir dost vasıtasiyle zemini yokladım, 

müeait buldum. F altat çok geçme· 
den anladım ki, bunun sebebi bir yan· 

lıtlık eseri olarak benim servetimi yeğe. 
nimin servetiyle kanotırarak beni haki
lı:atın fevkinde zengin sanmıt olmala
nndan ibarettir. Fakir değilim, yeni ku-

racağım aileyi kt'ndi ka:zancımla idare 

edebilirim, bu yanlışlıiı olduğu aibi ha-

rakmaktan zarar görmiyece1ıım, bunun· 
la beraber yine tereddüt ediyorum.» 

Açıkça aöyliyeyim, 'ben bu okuyu· 
cumun fikrinde, defl1im: Y anlıtbfl 
mutlaka cllseltmek, bakikah anlatmak 
mecburiyetindedir, çünkü bir defa ııı.. 

am temayülti veya Mvpi üzerinde bu 
miktarı yanllf tahnUn edilen servetin 

müeuir obnut obnuı ihtimali mevcut. 
tur, aonra da kam ail-1 emrivakiclen 
sonra haldkatı anladıfl zaman kendisi
ni aldatılmıı telikki edecektir, kızacak· 
tır ve kımıaaı da kmn üzerinde sevpi 

içten doima, menfaatsiz olsa dahi yine 
müeuir olacaktır. Yalan üzerine kuru
lan bina çUrük olw-, ilk rüqirda yıkı. 
lır, hakikat her feyİn fevkindedir. 

Bayan Sacideye: 

İnanmayınız, ııikibın yapılması fU1.. 
br. Noter mukaveleai onun yerine ka
im olamaz, ve belediyenin siciline ıeç. 
meyen berhan1ri bir akitle kendisini bir 
erkeğe bailayan kadının halk nazarm
da metresten, kanun ıözünde de met• 
resten farkı yoktur. 

TEYZE 

1 

SOM POSTA Niaur 21 

Dünyanm en büyük spekülatörü 

Kılını kıpırdatmadan milyarlar kazana 
ve milyarlar kaybeden adam 

William G. Durant'ın, 1920 de iki milyar dolarlık serveti iki hafta içinde kül 

olmuştu. General Motorsun müdürüyet dairesine giderek 

eski muavininden iki dolar ödünç para aldığı zaman yine 

her zamanki gibi sakin ve müsterih gülüyordu 

William G. Durant ve 
dünya piyuuına atbfı 

Mya.ız otomobil marka• 
larıDdaD bir kac;ı 

MaliyeciJer bu cevaba katılarak süldü. 
ler, ve Wüliam şirket kurmuy•or, cinnet &

sarı gösteriyor diyorlardı. 
Bir sene sonra William 3.f milyon do· 

larlık satıı ,-aptı ve on milyon dolar ka· 
zandı. Yani sermayesi kadar kir temin et
mit oldu. ikinci sene kir on bir milyona 
çıktı. Bankacılar ve muarızları bu sefer 
hayret ve kıskançlıktan gözlerini dört aç· 

piyasaya döküldü. William artık alarn• 
Çünkü yine beı parasız kalmıı Ye 
volmuştu. ~ 

Bir teırinievvelde General Moto~• ~ 
müdüriyet dairesine geldi. Eski muavın 

den iki dolar borç aldı. Ve yine güleA 
yavaocacık kapıyı kapayıp arkasına b 
madan gitti. iki milyar dolarlık ser" 
iki hafta içinde kül olmuıtu. 

mışlardı. 

Artık istediği yerden istediği 

William o tarihten sonra ayni eerve 
kadar iki kere daha kazandı ve iki kere kayb 

Bir aün çalııtıiı yerin civarında satılık 
bir araba fabrikasının mevcut olduiunu 
kendisine haber verdiler. Kendisi aibi bir 
arkadaı buldu, ve fabrikayı gezmeie gitti. 
Nihayet mal sahibiyle uyutarak biriktirdi
ii bin dolara arlı:adaıının bin dolarını kat· 
tı. Ve fabrikayı Ntın aldı. William, İtin 

idaresi ve aatıı i1e metsıul olurken araka
datı da imalat ile meıgul oluyordu. Gün
de on iki ve hattl on altı saat çalıııyordu. 
Nihayet 1800 senesine doiru 1.f tane fab· 
rika Nhibi oldu. Kanada ve cemahiri müt
tehidede tesis ettiii bu fabrikalarda ıenede 
150 bin araba imal ediyordu. 

Aradan bir kaç sene geçince, serma· 
yesini otomobillerin üzerine yatırdı. Orta· 
ya yeni çıkan bir sanayi tubesine hakim ol
mak istedi. 1903 senesinden itibaren Bu
ick firketinin direktörü oldu. Oakland 
CadilJac ve Oldsmobile fabrik.alannı bü. 
yük paralar vererek satın aldı. Bunlarla 
iktifa etmiyerek lamba karoseri, fabrika· 
lan kurdu. Otomobil markalarını kendi 
bile hatırlayamıyacak miktarda çojalttı. 

Bütün bu ıirketleri birleştirerek General 
Motora Company'yi on milyon dolar ser-
maye ile tesis etti. 

Maliyeci ve bankacılar, hayretler için
de, nasıl olup ta William'ın otomobil İşine 
bu kadar para yatırabileceğini soruyorlar
dı. O cevap veriyordu: 

kredi bulabiliyordu. Bir aün kendisini 
Mösyö Cuzens ziyarete aeldi ve fU mah· 
rem haberi ıetirdi: 

- F ord, fabrikalarını, 8 milyon dolara 
Ntacak, altı milyonunu peıin istiyor. 

Pazarlıkta uyuştular, fakat William 
milyonlan tedarik için bankalara müraca-

at edince: 

- Yine mi otomobil 
sın be adam 1 dediler, 
mahvolacaksın 1 

fabrikası alacak-

un pfırmıpın 

Kendisine lazım ıelen parayı verme
dikleri aibi mevcut kredileri de kestiler. 

William itlerinde çok açıldı. Krediler 
de kesilince borçlannı kapatamadJ. Ken· 
di tesis ettiği ıirketler kendisinden yüz 
çevirdi1er. Elli yaıında tek bir dolara muh· 
taç vaziyette, kaldırunlar üzerinde kaldı. 

Yine Diriliyor. 

Aradan çok geçmeden, müflis Willia. 
mın yüz bin dolarlık küçük bir ıirket tet
kil ettiii ve müdürlüğiinü ele alarak 
Chevrolet otomobillerini imale baıladıiı 

aörüldü. Milyarlık rakipleri &endisine e
hemmiyet vermediler. Fakat iki sene zar· 
fında Chevrolet'in sermayesi 100 bin do· 
)ardan 20 milyon dolara çıktı. Hiue se. 
netleri mütemadiyen yükselerek, halk ta
rafından kapıııldı. 

Rakibi General Motora kumpanyası 

tatırdı. William, General Motorsun bir 
hiaae senedini almak için bet Şevrole his
se senedi verdi. General Motoraun hiae 
senetlerini bu suretle 2.f dolardan 125 do
lara kadar yükseltti. Kumpanya, hi11e •e· 
netlerinin, Williamın eline geçmemesi için, 
hiuedarlanna müteaddit tamimler aön
derdiii halde, fayda vermedi. Ve 1916 
senesinde, bir zamanlar kendisine itibar 
etmeyen ve yıkılmasına sebep olan Gene· 
ral Motora kumpanyasına sahip çıktı. 

1920 senesine kadar müthiı itler gör
dü, bu servetin içinde taııran arkadaıları, 
sermayeyi bir milyara çıkarmak istediler, 
fakat Villiam razı olmadı. 

Yine mahvoluyor 1 

1920 aenesinde borsada müthiı hr-
tınalar koptu, hine senetleri 40 dolara 
doiru düımeğe başlayınca, herkes elinden 
çıkarmağa başlıyor. William, bu vaziyeti 
korumalı: için, kendisi phsen, satılan his
se senetlerini toplamaia baıladı. Fakat 

- Amerika on sene sonra, 
milyon otomobil eskitecek .• 

yılda bir sukutu durduramadı. Nihayet 192 7 sene· 
J sinin temmuzunda yüz bin hisu birden 

ti, bir defa biJe yılmadı, ve teessür d 
madı. Kendisiyle son zamanlarda görÜ 

lere: 

lılerimi tasfiye ettim. Fakat 
dincim, vazifemi bitirmedim! demekte 

OskUdarda soyadı alanlar 
Üsküdar nüfus memurluğu mınt• 

kasında şimdiye kadar 9500 kişi so1. 
adı almıttır. Bugünlerde Üsküdar 
takascnda soyadı tescili faaliyeti ar& 
mıştır. Günde 200 - 300 kişinin ~ 
adı tescil edilmektedir. Ayrıca Üskii 
darda kayıtlı bulunup ta şimdi ba 
nüfus dairelerinde oturan insani 
muamelesi için de bir bu kadar mu 
bere muamelesi yapılmaktadır. 

Bir Düzeltme 
18 mart cumartesi günü Üsküdar .. 

daköy tramvayları ıirketinin umumi 
et toplantısı vardı. 

Bu toplantıda cereyan edecek ın 

lr.ere ve veri1ecek kararları öirenmek 
re diğer gazetelerle birlikte biz de 
harrirlerimizden birini şirketin merke 
1röndermi1tik. 

Şirketin murahhas azası Necmeddin ul 
hir bu gazeteci arkadaşlarını hüsnüka~ • 
derelt onlara yer göstermit. istedikler• 
batı vermio. ve umumi hey' etin ıni.i 

ratını takip edebilmeleri için de 0 

müzakere salonunun yanındaki odad• 

11öatermiıtir. 'dl 
Gazetemiz namına orada bulunan 

harrir, gazetecilere yapılan bu muarrı 
kendi bakımından beğenmiyere~ tf(ll, 
evvelki günkü nüshamızda tenkıt e 

tir. Fakat kullandıiı lisan Necmed~i~e 
biri olduğu. kada~, . gaz~~en~? .~~~ıp ~ 
de mütecuır etm11tır. Çunku butun dl: 
teciler gibi, bizlerin de gayet yak.ınd•;:..r 
nıdığımız bu eski arkadaşa atf edılen ~ 
ketlerin doğru olmasına imkan verrrı , 

Gazetecilikten yetiımiı bir arkadııı111 ~ 
ki meslekdaşlarına fena muamele etffl 1'. 
ihtimal vermedik. Nitekim .so~~·dıırı d 
bğımız tahkikat bu kanaatımızın, 
olduğunu ispat etmiştir. 

1
,,;. 

Bu sebeple Necmeddin Sahirin g•~ 
mizde çıkan yazııdan dolayı alınffl• 
iını ümit ederiz. 
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Tarilıi aagf alar: 

240 sene evvel bir kadın 
yüzünden bütün bir şehir 

ayaklanmışb 

1 
• * .. 

Dört hamal Balıkpazarından geçen bir kadını 
kaçırm~k ~emiıle.r, dükkancılar mani olmuş, 
bu hldıseyı kanlı bır kavga ve korkunç neticeler 

do._ urabilecek bir isyan taki etmişti 

Etki deYirlerde latan bul hamalları 

2-40 sone enel bir Rebiülevvel sabahı 
Balıkpazan tül yaflllakh catlls zencefli 
ban ıovf çuhadan sıkma feraceli» bir ka
dının feryadlanyla çın çın çınladı. Çıilıia 
kotan esnaf hayretler içinde kalmııtı: 

Bir kaç hamal yoldan ıcçen bu «ehli 
ırz hatun» a hep birden ea.ldırmışlar, be· 
linden, bacaklanndan yakalayarak ceb· 
ren odalarına ıötürmei• çalıııyorlardı. 

Kadın: 
- Aman. allah için beni kurtarın!. di. 

mız, malımız ve mülkümüzle nıçın böyle 
oynarlar da biz dururuz? Ne olmak ihti
maldir?, diyorlardı. 

Kalabalık ııittikçe büyüyor; herkes bir 
ıey söylüyordu. Baıta Mısırçarıılılar olmak 
üzere Uzunçarıılılar, yorııancılar, pirinççi· 
ler, tütüncüler uzun boylu konuımalardan 
sonra hep birden Babıaliye doiru yürü· 
meğe başladılar. Babıaliye ııelince kapıla· 
ra dayandılar: 

- Her gün bu hamal tayfası rezillik 
ve rusvalık ederler. Yeniçeri tayfası eıki· 
yalarını zapt ve terbiye eyleaünler. Yoksa 
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Hapishanede 
Bir mahkumun 
Esir ettiği meb'us 
Atina hapishanesindeki 

hadise nasıl oldu? 

Atina hapishanesinde Marinos ismin· 

deki bir mahkum hücresinde esir ettiği 

meb'ua Eftak · · k f d • •ıaı ı a asın an aa:ır yara· 

ladıiını telgraf haberi olarak bildirmiıtik. 

Son poeta ile selen Yunan sazeteleri bir 

facia filmine benzeyen bu hadise hakkın. 

da fU malumatı vermektedirler: 

«Mahkum · · · esırını tam on beş saat hüc· 

resinde tutmuı, bu müddet zarfında ne 

yiyecek, ne de İçecek kabul etmiıtir. Meb-

uıu serbest bırakt • k-'• d k d' .. · ıııı ta tnr e en ıeının 

affedileceği hakk d h"k. f d ın a u umet tara ın an 
verilen temi t h na ta ma kumu yumuptma· 
mııtır. Mahküm ve . . b h" csırı on eı saat uc· 
rede alnirli ei · l' d 1 nır ı o aımıılar, yalnız bu a· 
rada meb'us üç d f k h . . . • a a ve ıçmııtır. 

• Mahkum bir •aniye bile elinden taban· 
caaını bırakma Nih mııtır. ayet ııece ıaat 

.3•3s de dıtandan atılan bir kurtunla mah· 
L.6Jll öldü ·· ı .. .. f'" ru rnuıtur. Fakat ölmeden bir 

,kat; dakika evvel de elindeki tabancasile 

Avrupa çıkmazdan 
nasıl kurtulabilir? 

1 

"V • e~sa~ ~uahedesinden mesul olan galipler deği~ 
belki buyuk harptir. Zaferi öbür taraf kazansaydı 

daha iyi bir sulh mu yapılacakb ? ,, 

Yazan: 
Salvador dö 
Madariaga 

Milletler Cemiyeti 
13 ler komitesi rPİsi 

Solda: Mada.riqa, aajda: Milletler 
~•tinin :reni binasından 

bir 9~btinll1 

lere benziyen münasebetler kolJektU 
cemiyetler arasmda psikolojik mü • 

Bu teh1ike1i anda ufukların her ta-ı nasebetler olrnuftur. 
rafı karanlık değil. Gerçi 191• de O halde kanunu yaşatmak için on\l 
Avrupanm mukadderatını kaplayan hayata yaklaştırmak lizımdır. Kanuıı 
kara bulutlar aene toplanıyor. Fakat hayattan uzaklaşırsa, hayat d w ·1 f .. 
L"t" )'d ) • b•J k k egı' it ,..u un ı er erın, ı hassa Fransa hü • at anun yıkılır. 
~ümetinin başında bulunan rehberle - Eskiden mukaveleleri hükumetler 
rın gösterdikleri itidali şükranla kar - yaptığı ve halk bunları bilmediği için 
şılamahyız. taahhütlere körü körüne saygı temini 

Hepimiz iyi niyetli olan ve her me· kolaydı. Bu yüzden arsıulusal müna • 
seleyi aydmlatmak isteyen bitıer Av- sebet1eri hukuki esaslar dairesinde 
rupalıyız. Ortada bir takım basit ve kavramak mümkündü. 

ye baiınyor, çırpınıyor, elleriyle hamalla· 

n tokatlayıp brmalıyordu. 
Esnaf o civarın hamallannın ne mal ol

duklannı bilirdi. Güpecündüz böyle «ehli 
ırz gürühundan idüiü etvanndan malum 
olan» kadı.na aaldıranlan e._-ell rica ile, 

yumuşaklıkla kandırmak ietediler: 

o makuleleri sormadan, dinlemeden biz Mahkum Marinoa Mebua Eftaluiaı 

umumi dU,ünceJer var. Fakat bu dü- Bugün hükumetler ancak halka 
şünceler basit ve umumi olduğu ha) _ tercüman oluyor. Gerçi hükumetlerin 
de, kimsenin uğramadığı umumt bazısı halka rehber olacağına halki 
parklar gibidir. Ve bu yüzden bunlar· peşinden sürükliyor, fakat bunlar de 
dan istifade edilemez. nihayet halkın dileği dairesinde hare • 

hemen elimizle katlederiz!. diye l>aiırdı· 

lar. 
Fakat Babıiliden bir 1ea çıkmayınca 

esnaf yavaı yavaı dükkanlarını ve mah· 
zenlerini silahlarla, cephane ile doldurma. 
ğa başladılar. Bu hal padiphın kulaiına 

ıüldürl. Koyun, bırakın. etmen, eylemen, kadar gitmiı. padişah derhal bir hattı hü
dediler. mayun çıkarmııtı. lstanbul civanndaki bü· 

tün mahkemelere, mahalle imamlanna, 
sekban başı Mehmet ağaya daiıtılan bu 
hattı hümayunda Sultan Mahmut: 

- Behey kardaılar, n• idersiniz}. Bu 

hatun sizin bellediiiniz fahifClcırden de· 

Fakat hamallar inat ediyor, bir türlü 
kadına eanafa bırakmak ietemiyorlardı, Ka· 

labalık ııittikçe artıyordu. • Dükkanını oi· 
lan çırağa» bırakan kotUYordu. tı tatlı· 
lılda halleclil.neyince iti cebren halletme· 
le karar vercliler. En.il ıöiü• aoguse, 
Yumruk yumrula bir d516t baıladı. Son· 
ra hama.Dar kamalaruu. bbçlannı çekti· 
ler ve eanafa ea.ldırmala batladılar. Hidi. 
acyi haber alan bir sürü yaimacı ve serse• 
ri güruhu da hamallana araıına katılmıt
b: 

- Bre imanaaz. Penam Ali evlat· 
larına bu deiln hareketiniz neye vanr?. 
Hele bir görüal. diy• .aafm üzerine çul

lanmıılarda. 
Esnaf: 

- MUalüman yok mu). diye haykırı· 
Jor, dükkla kqpekl•ri• mlrlitnı, taıla· 
nnı, aopalanm kapan laamallann üstüne •· 

tılıyordu. 
Bu kaqabkla kav11ada hamallar yavaı 

Javaı ııeııilmıeie ve .._,et kaçmaia 
baılamıılardL Eanaf kaçanın arkasından 
taı yaidınyor, yaralanan hamalları aopa· 

larla dövüyorlardı. 
Ortabkta al'tlk döjülecek, vurulacak 

hamal kalmayınca eenaf ayaklandı. Bil· 
haeaa Mmr çarplılar ha:rbnyorlardı: 

- Bu ne demektir). Bunlann rezalet· 
leri ve habuetl.ri bini 11fb. Halkın malına 
-.e t!f>'Ulna pptıklan taarruz. hiyanet, 
emirlere itaatmlik yetmİ7ormuı gibi ıim· 
tli de cchı'IA.L " ub• • • ııan ter ı m an •e mugayın nza· 
Ti aultanı mtialimin ehli iılllm ve ehli zim
m t" e mıı P•ditaL aayeeinde masun 'Ye emni· 
Yelle olmalan ter' an llZllll iken l>u hamal 

makuleleri evlldü ay&limize tecavüz edi· 
yorlar; ııözümüz önünde din kardeıleri· 
mizin ve padiph re&yuuun .ehli uzı nis· 
van ve §ebabını cebren ve kahren hanla
ra ve odalara idhal ıı f'diyorlar. Kişinin ır

zı ııittikten ıonra yaşaması ne lazımdır) 

Her kafadan bir ace çıkıyor, ağzı lafa 

yakıpnlar bairıyorlardL 

- Bu ipeiz hamal makulesi bızim üc. 

retli utalclanmız olduklan halde, bunla· 

rın hali nedir~ Bu pkiler ay ilimiz, kw· 

- Bu defa Mıeır çarşısında Tahmis ö
nünde vesair yerlerde hamal tayfası veaa• 
ir reziller ibadullahın malını, eıyasını ııa•· 
bediyorlar, pazar sokaklarından acçen 
<cehli ırz nisvan tayfasına» hücum ediyor· 
lar, tenha yerlerde islanr halktan ve tüc. 
cardan tehditl • ra almaia cesaret edi
yorlarmış. Bu gıuı adamlar nzai fihaneye 
menafi ve müslümanlığa yakıımayan daha 
bir sürü tahammül olunmayacak havsa· 
laya ınimayacak haydutcasına harekette 
bulunuyorlarmıf, » diyor, bu çeıit zorbala. 
nn derhal katillerini istiyordu. 

Hattı hümayun çıkar çıkmaz Rebiül· 
evvelin birinci günü güpegündüz kadına 
taarruza kalkıpn hamallar yakalanmıo. 
hemen kafalan koparılmııtı. Bazıları mem• 
leketlerine kaçmıı, bir kısmı da ıehrin ke· 
nar ve köıesinde aaklanmııtı. 

Padişahın esnafı bir hayli memnun e· 
den hattı hümayunundan sonra Üsküdar· 
da yeni bir hidise oluyordu: Büyük hama· 
mm sahibi Hamami Hafız efendiye bir 
kaç hamal gclmio. tehditle bin kuruı iste· 
miılerdi. Hamami Hafız efendi derhal: 

- Ümmeti Muhammet yok mu?. Dün. 
kü ııün ferman ııeldil. diye baiırarak so• 
kaia uiramıt. halk copnuf. eline g~irdi· 
ii eopa. deinek, balta ve kazmalarla dört 

zorba hamalın üzerine çullanmıf, ikisini 
hemen oracıkta öldürüvermiılerdi. Diğer 
ikiei kaça kaça Atpazarında bir bostana 

sirmişler, orada silahla halka karşı gel· 
miıler, içlerinden biri vurulup ölmüş, di· 
ieri de aağ olarak yakalanmııtı. 

Halk zaten hamal tayf asına kızgındı. 
Sağ kalan bu haydudu da yakalayınca Üs· 
küdar kulluğuna teslim etmiş, zorbanın a· 

yaklarına ipler takmış, sokaklarda sürüye 
sürüye iskeleye kadar ectirip bir ağaca 

bağlamıştı. Zorbayı, önüne gelen taılıyor· 
du. Nihayet bir kaç gün sonra herif Ağaka
pısında bir ahırda boğdurulmuıtu. 

Ragıp Şevki 

meb'ueun kafaaına kurıunu aıkmııhr. 

Haatanede bulunan mebusun hayatı 

tehlikede delildir. 

Meb'ua Eftaksiaa ahali partiein• men· 

euptur. 

Siyaset &leminde insanlar için açık kete m~~urdu~Jar: 
olan iki yol vardır: Biri: Hak; Biri: Bu. gabı vazıyetm en parlak misali, 
Kuvvet. Hakkı isteyenler kanuna Amerıkada halkın muahedeyi tasdik 
kuvvete afivenen1er kuvvete müraca: etmek istememesi üzerine Cümhurre-
at ederler. isi Mister Vilsonun dü~mesidir. 

Kanunun haksızlık yaptığı olur, fe- Bu böyle olduğuna göre muahede • 

~
1 eg;,' k~t bunun çaresi kanundaki haksızlıiı lere 88!8'1 .ae~ektir. Bu saygı kalkarNI 

gıdermektir. medenıyetın ıdameaine imkan yoktU, 

Avrupa, takriben yirmi yı)danberi .. Fakat .~u~ün A medeniyeti kurtarmalıi 
kanuni hakaızhk yükU altında luv _ ıçm henuz ımkan mevcuttur. Bu İm• 
ranmaktadır. Böyle bir halin en tabii kan kol1ektif emniyet esasındadır. Ucuz tuvaletler 

. Büyük moda mecmualarında veya 
sınemalarda aördüğünüz o zengin tu· 
va1etler zannedildiği kadar masraflı 
değildir. 

Elbisenin aüzel ve tık olması ıçın 
muhakkak ağır kumaşlardan yapılma-
sı lazım gelmez. ince bir zevkin yapaca· 

ğı bi~.ayı~ma hafif ve ucuz kumaşlarla 
bu guzelhk ve tıklığı temin edebilir. 

Bakın resimdeki tuvalet eflatun Or
gandiden yapılm-.,tır. Omuzları bi • 
rer demet menekfe veya papatya ile 
tutturulmuştur. Eldivenlerin bilek
ten yukarısı gene Organdi, el kısmı da 
Satindendir. 

Şimdi bu şekil esvaplar çok moda • 
dır. Yapılması da göründüğü gibi ne 
güç, ne de pahahdır. 

M. F. 

neticesi ancak harptir. KoUektif emni~t, topluluğu ifod41 
Büy··L h b' . . d 1 eder. Topluluk iae m~terek aayelet 

U& ar ın netıcesın e yapı an · . l . . e 
Veraay muahedesinden me ' l 1 ıçın ça ıtmayı ıstılzam eder. Mi.iştereli 

su o an - .. k h k 
lar aaJipler değil belk'ı h b' le d' . gaye, muştere arc etle mümkün • 

• • ar ın en ısı- d" 
~. ur. 

Viktor Hügo «galibiyet, galibi iste· 
pnden ve dileiinden çok ileri ıötilrürn 
Cleme~Je. bunu anlatmak istemişti. 

Ga!ı~ıy~ti öbür taraf kazansaydı, 
daha ıyı hır sulh mü yapılacaktı. Bir 
sulh muahedesi, nihayet, harbin en 
son hareketidir, belki de harbin mu -
hasebesidir. O halde biraz dütünüp 
Avrupayı yeniden iıtıraba atmamak 
gerektir. Çünkü de~işmesi )Azım ge • 
İen fCY, vaziyet değil, vaziyeti idare 
lçin kullanılan usul ve zihniyettir. 

Önümüzdeki baait meselelerin bi • 
rincisi budur. ikincisi modem sulhun, 
modern harp ıibi, hükumetler tara • 
fından değil, milletler tarafandan ya· 
pılmasıdır. Bunun neticesi olarak es
kiden Ticaret mukavelelerinin fertler 
arasında vücude getirdiği münasebet-

Bugün bütün mmetlerin mii~tcre~ 
gayesi ıulhtür. 

Bu müşterek gaye bütün Avrupayl 
kucaklayacak mahiyettedir. 

O halde bütün Avrupanın A' rupal 
bir zihniyetle çalıfması lazımdır. Avru
~ ise, MiJJet1er Cemiyeti misakı demeli 
tır. Bunun da manası, kanuna hür • 
mettir. Çünkü kanun: Medeniyettir. 

Bundan sonra meseleleri iyi kav • 
ramak, uzağı görmek ve en nihayet 
silahsızlanma işini halletmek lazım 

geliyor. 
Avrupada vuku bulacak her harp • 

ten azami derecede sakınmak gerek • 
tir. Bunu ancak yaratıcı faaliyet v• 
müsbet çalıfma temin eder. 

Ancak bu şekiJde çalıtmakla itimat 
ve tesanüdü sağlamlamak mümkün • 
dür. 

Hayatta G6rd0klerimiz 
Bir kadın koca11nın masasında bir 

kadın reemi buluyor. Derhal fırtına ko. 
puyor. O esnada eve ııelen kocasının 

üzerine atılıyor. Erkek kendini kurtar• 
malt için eilkinirken, kıskançlıkla ıuuru· 
nu kaybeden kadın merdivenlerden a· 
pğıya yuvarlanıyor. Başı yarılıyor. Bu 
defa <ıkocam baıımı yardı.» diye 

doaru karakola koıup, davacı olduiu
nu aöy)üyor. 

Hakim kocasından sordu; e ıaldn 

bir aeale vak'ayı anlattı~ 

Kıskanç kadın 
Hakim kadına döndü: 

- Niçin kocana iftira ediyorsun), 
Kadm hayretle hakimin yüzune bak• 

ta: 

- Üstüme baıka kadın bulmuı •• a 
Paralamadığıma ıülnetscnizc.. 

- Şimdi ne istiyorsun}. 
- Onu mahkum edin. 
- Neden?. 
- Ne olsa bana yar olmuyor, bari 

o kadına da kalmaeın. 
Muazzea F AlK 
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Hak ova Takı mı Geliyor 

Hakova maçları tertip heyetinden: 
1 - Viyanamn birinci sınıf profesyonel 

futbol takımlarından Hakova 22 nisan sa· 

Venedikliler, Doça Sarayına Giderek : bahı saat onu yirmi iki geçe Sirkeci garına 
vasıl olacaktır. 

Son Postanın Tefrikası: 23 

"Donanma Nerede?,, Diye Soruyorlardı 2 - Hakova takımı ilk maçını Milli 
Zehra: Aygır Fatma güler yüzle: 
- Bunların evleri nerede ise bana - Peki yavrularım, siz biJirsiıı' 

bayramımıza tesadüf eden 23 nisan günü tarif edin, ben gidip haber vereyim, Amma, bunu saymayız, sizi gene 
saat on altı buçukta Taksim stadında Fe- merak etmesinler( rada bekleriz. Biz ekser günler b~ 

Venedik yolu açık bulunuyordu .. J sonra pek şatafatlı bir araba. için.~e nerbahçeyle yapacaktır. Bu teklif Hasana biraz mülayim ge- ya glir, öğle, akşam yemeklerimizi 
Venedikteki telif son dereceyı ve arkasında da kaptanlara bır muf- 3- Hakova - Fenerbahçe maçırıın ha- lir gibi oldu amma, darbukacı Zehranın rada yeriz. Siz de arasıra uğrayı 

bulmu§tU. 1 reze asker olduğu halde Roma ya kemi Adil Giraydır. anası Aygır Fatma buna razı olmadı: Gene göriitıelim. Hem ne ka 
d ~ d ~ ki 4 - Hakova - F enerbahçe maçından T 

Halk yükte hafif, paha a agır ne ogru uza aıtı. - Olmaz, kızım, dedi. Münasebet annelerinizi filan tanımazsam da 
evvel tertip olunan hususi bir maç aynca 

varsa sırtına alarak akın akın İçe- Papa betinci Pi o gün her zaman- bildirilecektir. almaz; çünkü sen bir yabancısın... lara da çok selam söyleyiniz; ara 
rilere kaçıyor, kiliselerin çanları eli dan daha zayıf ve hasta idi. Mesa- 5 __ Stad balkonundaki yerler nurna- Bunlar erkek çocuk olsa, haydi neyse onlar da buraya buyursunlar, tanı 
silah tutan herkesi şehrin müdafaa- nesindeki taşlar onu korkunç ağrı - ralıdır. amma, kız oldukları için belki anne- Iirn, görüşelim! 
sına çağırıyordu. larla kıvrandırıyordu. Buna rağmen =ı leri razı olmaz. Ona sebep çocuklar ye- Haaanla arkadaşları Fatma H~ 

Halkın büyük bir kısmı Senato ö- boynuna a.sılmı, olan hacı dudakla- yeni Neşriyat mişlerini de yesinler, artık yavaş ya - la Aali Beybabanın ellerini öper)~ 
nünde toplanıyor; Venedik: doçası rından ayırmaksızın dualar mırıl - vaş evlerine gitsinler. damat Ahmet te kalkmıf, ayakta el 
Luiçi Mocenikonun sarayını kuf8.- danıyor, hıristiyan donanmasının Tam Bir Hafta - Mecmuacılık alemi- Ali Beybaba: pençe duruyordu. Biraz ötedeki atJ11 
tarak haykırıyordu: Türklere karıı zafer kazanmasını mizde bir yeniüktir. Şimdiye kadar istan- - Bunların neresi çocuk) Baksa - dun albnda aqam salatası hazır~ 
' _ Donanma nerede?.. Allaha yalvarmaktan bir an geri bulda görülmeyen bir şekilde çıkmıştı~. na ... Maşallah üçü de çocukluktan ta olan Zehra bu manzarayı gö~ 

k im d Yevmi gazete kıt'asında olan Tam Bır çoktan çıkmııı, gençliğin ateşli devrine sogwanlı, domatesli ellerini acele haf - Alr,.klar, Türkler aeJiyorlar, a ıyor u. h k h · T 
~ ., Hafta» er sınıf halkın o uma i tıyacma girmişler. luya silerek kottu: 

ıiz hali. uyuyorsunuz!. - Amiral Kolona geldi. cevap verecek münderecatı ihtiva etmek- F hidd l ~ 
- Sebastiyen Venyeroyu uma- Dedikleri zaman hemen doğrul • tedir. Gittikçe tekamül edeceğine de şüp- atma . yarı ~t e: •w• • w - A .. Kaçıyor musunuz ciciler, f1İ: 

h!.. Türk donanmasını nuıl oluyor du: he yoktur. Bu yeni meslekdaşa muvaffa- .. -:-- Senm de ne soylediğim kulağuı çıy~r musunuz yavrular! Durun •• _ııf 
k ? kiyetler dileriz. ışıtıyor mu bunak) le ıse, ben de aizi AU brtıki du~ da Adriyatik denizine hıra ıyor • - Onu büyük salona alınız!.. T 

Havacılık ve Spor_ Türk Hava Ku- - Gençlik fena mı yahu! Kqki kadar selametleyiml Bu ne rezalettir? Dedi. b 1 
rumu tarafından on beş günde bir çıkan- şimdi ben de onlar gibi İr genç 0 - Kafile yola düzülürken Fatma tfl 

Hükumet kuvvetleri bu karga - Amı'ralı ••lonun kapısında kar•ı- d ı 
- :ır lan bu mecmuanın 165 inci sayısı intişar say un nım onlara teminat verdi: ıahğı güçlükle bastırıyordu. ladı. Se li d d bö' l _lii 

etmiştir. - n genç 'ğin e e Ye mıy .- Ok .ldar b .. d'~.İJO ~" 
Diğer taraftan kıyılara siperler Amiral Papanın önünde diz çöktü Poliklinik - Bu aylık Tıb mecmuası- mm tının biri imiışsin ya 1.. d~ artık o~uyam;e = vert ıg 00 

kazılıyor, toplar konuluyordu. Ka • nın nisan sayısı çıkmıştır. N d bild' be · li r ye er. ~ 
ve haç yaptı. - ere en ın ~ nım genç • ]ar art-'- sız· e ... t="sımak deg"'ı·ı, bır' lelerdeki eksikler tamamla.ıımakla -·······-·····-······················-······--····--·- ..... ı&: Gel. ~ 

Papa gerek onu ve gerek yanın- ğimde mıymıntı oldugu mu~ buralarda bile görünemezler. Eğer r# 
beraber yeniden asker toplanıyor, daki kumandanları takdis ettikten Bir Doktorun - Canım uzatma işte! ların ayakda,ı;ılarınclan başkaları yotl 
halk silahlandırılıyor, kanalların a- sonra Kolonaya dönerek yavaı ya- Günlük Salıı - Ah Fatma ah, ne olurdu, sen da, şurada burada size yan bakacak O 

ğızlarmda gemiler batırılarak kapa- vaı tunları söyledi: (*) benim gençlik zamanıma rastlamalıy- turlarsa bana söyleyin kafidir. 
tılıyordu. - Oğlum, seni tekrar takdis e • Notlarından dın da görmeliydin Ali Beybaba ne Yolda darbukacı abla, onlara a..ılı' 

Bu, tam manasile bir panikti. derim. Her fCyden önce tunu bil • Deniz Havasının SiniTlilae imiş~ H~ş şimdi de altmışa yaklaşhğım basının on yedi yıl önce öldüğünii .lf 
Limanda bulunan bir kaç gemi melisin ki zafer bütün adamlarını - halde a1ımallah ta11 . sıksam suyunu çı- şimdi anasının on yıldır İstanbuluıı ~ 

de çarçabuk hazırlandırılıyor, ke,fe Pek Çok Faydan Vardır karının ya 1 k' k b d la d U 1 M 
zın dine hağh olmasına bağlıdır. .. 1 a a ayı rın an zunçarşı ı ~ 

gönderiliyordu. Geçen yaz başlangıcında idi. Bir has - Fatma gulerek: . . Beybaba iJe evli olduğunu söyledi. 1 
Bu karga§ahk çok sürmedi. Uluç KalbinCle en küçük bir fÜphe sezi - taya çağınJdım. Fatih civarında oturu- - Atma, atma! Camlar beylıktırl onlara yaz ortalarının keskin ko~ 

Ali Paşanın cenuba döndüğü haber len hiç bir adamı yanında tutma... yorlardı ... Yirmi iki yaşında bir genç Ali Beybaba çocuklara: kır çiçeklerinden, kır otlarından de 
alınınca ortalık yatıfb ve 0 zama- Gemilerinde eğer kalbi ve İmanı kızdı. Lise tahsilini bitirmişti. Bakalor· - Yarın siz de benim yaşıma gele- metler yapıp ellerine tutusturdu. 
'nın bu en kalabalık ve en büyu"k bozuk, sarho§ ve bozguncu adamlar ya için çok yorulmuş ve hastalanmıştı.. cek olursanız anlarsınız hanyayı, kon- Z hr d ti kt k dil • . d •1 

h k T b · 1 - Başında bir ağırlıktan, O . . ı· 1 ı·w · . e a U U a en erın en 
h . . b' f ld varsa emen çı ar. ecrü esız ve yayıl nun ıçın ev at arım genç ıgı - ld kt M d'h .

1 
kad .a •e rı genı• ır ne es a ı. . 2 y·· d da m··th"., uyu"ukluk ve . . .., . . . k rı ı an sonra e ı a ı e ar ar 

;s K t :ır h -d· harbi görmemit olan eençlerı de al- - ucu un u ı.. " nizin kadrini bılın 1 Gençlıgınızı yo -a aro mu asarası uzayıp gı ı • geV"Ş4k.l&ten, H 
d D. w t ft ••tt r·k f' ma. Hele Tirenyen denizi kıyıların- d 1 f 1 k 'h yere ziyan, zebil etmeyin 1 aJ'atta ge-yor U ıger ara an mu e ı ı 3 - Mütemadi a gın aza uy u 1 -

' - d k' h l'd ( 1) h 0 k" · · b çeceg" iniz yol yalnız gençlik yolundan 1 1 d M · d t 1 kta a ı a a ı en ıç ımıeyı u • tiyacından, 0 arın a esına a op anma M d 1 ibaret değildir. Hızınızı, gücünüzü, ne-
ld ki .. ... ·ı · t" B • · lundurma. Size esina a top ana- 4 - Ve neşesizlikten müştekiydi. o u arı ogrenı mı§ ı. unun ıçın, il . · · k ı b' d ih 

k k im 1 k 1 cak olan gem erın sayısınca papaz 5 - İştihası hiç yoktu. Muayene et- şenızı, anınızı, canınız ıraz a • 
araya çı arı ıt o an as er er ce - tiyarlığa saklayın!.. Bakınız bende 

milere alındı. Daha !lmalden gel- göndereceğim. Yolunuz açık olsun. tim. yaş elli sekiz ... Amma kim der ki ben 
mit olan Uluç Ali Pap ile de birle- Zafer •!zindir. Bunu timdi den ha- Bu genç kızda bir dimağ yorgunluğu ~imdi elli sekiz yaşımdayım) Dedim ya, 

be başlamak üzere idi. Şiddetli bir sinir 1 Y ·ı k b"tü' d b" d r verıyorum. 1 il h hald k Ik k f 1 ere u n onanma ır en ce • buhranı geçiriyordu.. Ailesine Bostan- a ima a şu e a sam taşı sı -
Duba ı·nı"ldı". Temmuzun yirmi üçüncü günü A k 

cıya ve yahut mümkün ise daya na • 
Donanma ve aıker Avlonyada bir Venedik amirah Sebastiyen Ven • letmelerini tavsiye ettim. Karısı tekrar alay etti: 

kaç gün dinlendi. Eksikler tamam- yero Mesinaya ıeldi. Kıza da. her gün: - Atma, atma dedik, ya 1 Camlar 

sam •.• 

landJ, ıu ve erzak alındı. Yeniden Henüz müttefiklerden hiç biri o- 1 - Sabah akşam deniz banyosu, (de- beyliktir 1 

sana: 

- Amaaan, dediler, ne yaman W: 
dın ... 

Az kalsın, herifleri öldürecekti 

Hasan da onlara fU cevabı verdi~~ 
- Aygır F atmanın adını İfİt~~ 

Korfuya doğru yola çıkıldı. raya ge)mif değildi. nizde 5 dakika kalmasını). - Canım efendim, onu atma, bu~ * 
Derya kaptanı Ali Paıa bu sırada Venedik donanması beklemeğe bat- 2 -Her gün bir aaat kürek. çekmesini. nu atma, artık bıkbm bel (Elini ne - ~ 

kendisini bugün ilk defa gördürıt·, -
nun bir gece kendi maha11elerindeli ~ 
dul kadının evine taarruz eden. f 
beş külhanheyini süpürge sapı ~ .. J 
nüne katıp döve döve yerlere aerdir'r: 
anlatırlar ki olur fCY değildir 1 

Uluç Ali Paıanın çevik ve hafif ka- ladı. 3 - Akpm yemeklerini ve sabah kah- vale sepetine sokup koca bir şişe r-.Jo İşte Zaikanm, Çamlıcadan ae ~ 
o··rı .. . d. valtılannı sahilde yemesini. deniz hava- ile bir kadeh çıkararak- sana inat, ata- sonra kaç gündür kendisine IJl ..:.ııl 

dirgalartndan sekiz tanesini Mesi-
0 

gun sonra 1 ı. aından azami derecede istifade etme. göndermeyı·sıine, yahut gözükıneY;,..I 
Ufuk P d ·· cağım ~te ! T naya, beş tanesini de on bet kalita ta apanm onanması go • aini ve bu yazı hep sahilde geçirme • 1 k d h' k ne Hasanın peı_ aldırıf etmem-inİll 

dak Karısı, elinden şişe i e a e ı apa~ I[ ~ .. ile birlikte Kalabriya kıyılarına ründü. Şehri ve liman i Vene • alni, ltitap okumamasını tenbih et • b b' b 'd' 
rak: e ı u ı ı. . t11 

gönderdi. diklileri t_op atarak seli.miadı. Li • tim. ilaç vermedim. Deniz havası, kü- - Deli mi oldun sen, bırak baka- Hasan, ilk çocukluk göz ağr~ıile,,. 
Bunların vazifeleri dii~manların mana Kirdi. rek sporu ve istirahat bu genç kızın . 

-:ı- h ld yım onları, çocuklann yanında hiç öy- şekilde bulUıŞtuktan sonra Z ~.ut 
ne yaptıklarını, ne kuvvette olduk- Daha sonra Don Kitol ismindeki .__a_y_at-mı kurtarmış 0 

u. le şey olur mu~ kendisine yan çizmesini fazla diir'j', 
larını öğrenmekti. methur mizah romanını yazmıı o • ( •) Bu notlan kesip saklayma, ya- Hasan ayağa kalkarak: mezdi. Fakat Zaika Çamlıcadan 'j 

Asıl donanma ise Butrento lima - lan ve kardinal Akkavanıo iç oğ • but bir albüme yaplflınp kolleksiyon _ Artık bize izin veriniz, biz ka - dikten sonra Hasanla buluşmıY~_,J 
nında yeniden ıu aldı. Sonra Korfu lanı bulunan İspanyalı Mitel Ser • )apmm. Sdunb aamanmazda bu notlar çalımı Efendi amca da bizim yüzü - can attığı halde zavallı fırsat bOY' 
üzerine gidjldi. vantes te bu gemilerden birinde idi. bir doktor ıibi imdadınıu ye6'ebilir. müzden rahatsız olmasın 1 mıştı. .,.,,_ 

* Bir yıl önce gönüllü yazılarak do - Kendi evlerinin at-kasında, ~ 
·10- na~aya glıdi~ h~de ha~~ek ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~, penc~derin~ dili~de Ha~n ~~ 

Donanma toplamyor... kısmet olmamııtı. Şimdi yeniden şı·rketı• Hayrı·yeden •• dan Çapraz Salahaddine atılan~ 
gidiyordu. lef dayak mahallede bir hayli d ........ dfl 

Romanın iskelesi olan ve zorlu bir . • du uyandırmış ve Zaikalar bu dedJ"j, 
,_ 1 . b 1 ç· 't V ky ela b" Müttefik donanmaların Mesma - L ... 8 ... ~ ırı.a eaı u unan ıvı a e • u- k ... .d. Nisanın 22 nci Çarşamba gu"'nü saat 13 den itibaren başlıyan dunun önünü almak için on OC:'i' j1' .. k b' k d B d da toplanması kararı pe dogru ı ı. 

1 
~ 

yu ır aynaıma var L ura a on Ç"nk .. b 1· k b f l Ha~kıını· 'yeti Milliye bayramımız münasebetile; kadar Çamlıcaya gitmiş erdi. ti'; .. .. u u u ıman ço mu a aza ı ve blB5' 
bet buyuk galer toplanmıftı. Asker- k l . d k 1. d. B ., h geldikten sonra ise annesi ile a ~ 
1 . k" k .1 . k t 1 h a eaı e uvvet ıy ı. uraya ııgı- O gUn Cumartesi gUnlerlne me sueı d k k k b" .. ., fı'r; en, are çı erı ve ap an an ep . e, ve so a ta onu aı ı ır go .. 

·ı . . y lk k" k 'IAh nan bır donanmanın dı§8.rıdan an • Köprüden saat 13,20 de Vaniköyüne kadar 68 ne almıs.lardı. • ıeçı mışh. e en, ure ve ıı a - b' .. ... h 
1 .. ük' b" dikk l im 11zm ır tecavuze ugramaaı emen Köprüden saat 13,25 de Kavaklara kadar 70 arı da buy ır at e yapı •f- h .. kü d ., 'ld" 
lt. Hepsi de amiralm ilk emrile de - emen mum n egı ı.K d Köprüden sa.at 13,27 de Beykoza kadar 74 

Müttefik donanma orfu a da ı nize açılmak ve Mesinaya doğru numerolu aeferler • 
yelken açmak İçin hazır bulunuyor- toplanabilirdi, çünkü oranın da ge- 30 d H Sal - 1 tal f 1 
1 d • rek limanı ve gerek kalesi elveritli Köprüden saat 13, a arem ve acaga o an pos ar az a 
ar 

1
• 1 d' F k T k k 1 olarak yapılacakbr. 

B ·ı · ik' ta · T k ve kuvvet iy ı. a at ür ıyı a-u gemı erın on ı nesı os a- k 5 l ef faıl l 
kl dl Bl.re "kı" ..... r gelecek o- 66 numerolu sefer yapılmıyaca , 10 numero u s er a o a-na dükaıı olan Kozmo dö Mediçi rma ya n · r 1 :ır--

t f 1 b.. "k t lan donanma orada Türkler tarafın- rak Kandilliye uğnyacak ve 125 numerolu sefer Bey kozdan i~ba-ara maan zamanın en uyu us a- k 
· ·ı t 1 t D . ., .. t dan yapılacak hücumlar karıııında ren yapılaca tır. 
arına yap ırı mı§ ı. ıger uç ane -
· J C · ı t f d ·· d bir felakete uğrıyabilirdi. 23 Nisan 936 Per~embe gu-nüne müsadif Bayram günümüzde de ıı e enevız er ara ın an gon e- ... 
·ı · 1· H · b' d p · 1 Artık filolar birbirinin ardından saat 18,32 de Anadolu Kavag"'mdan ve saat 19,25 de Beykozdan rı mıs . epsı ır en apa amıra ı 

Mark Antuvan Kolonanm kuman • Mesinaya giriyorlardı Köprüye 297, 299 ve Köprüden saat 21,10 da Beykoza kadar ve 
< Arkaaı var ) 21, 15 de Kavaklara kadar olan 306 ve 308 numerolu seferler fazla dasına verilmiıti. 

olarak yapılacaktır. 

-9- A 
Hasanın başının etrafında ne ,,_ I 

tir bir takım vartalar dolaşıyor fi 
hep bunları birer tesadüfle ~t~P # 

'ı du. Fakat şimdi onun çevresın~ ~ 
den pek öyle kolay kolay çıkıl .. ~ 
ni bir varta sarıyordu : Fena bıı~ 
kodu vartası. .. Koca semt kaÇ ~le~ 
dedikoduların çeşitlisi, daniskası :hıJfl: 
kanıyordu. Hem Hasanların ı11 ~ 
sinde, hem de civar mahallelerde A~ 
Zeynel ile Topuz Süleymanııt ttJ' 
F atmadan yedikleri o dört ~ 

Papa amiralı gemileri gezdi. Her 
ıeyin tamam olduğunu ıördükten 

( 1 ) Bu halk Türk denizcilerinden çok 
yıl.:ın olduklan için pvenemiyordu. l

mur dayaklan duymıyan ktı ;(!!} 
~ .................................................. ~ (ATko-
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lstanbul 4 üncü icra Memtırlufundan ı 

Emniyet Sandığına 
1 - inci derecede ipotek olup Yeminli Oç ehli vukuf tarafmdan 

tamamına 12595 lira kıymet takdir edilen Galatada Y enicami ma
hallesinin Perşembepazan caddesinde eski : 51 ili 55 yeni 53 ili 
57 No. lı Manuk Marikyana ait olup altında dükkinlan olan kagir 
han açık arttırmaya vazedilmif olduğundan 25/5/936 tarihine müsa· 
dif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırma· 

81 icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni 

1 Blaseo lbaavezden 
1 7: ankıliı.p deni, Üniversiteden nakil. 

Çeviren: Nazmi HalUk 

Kemal T engirşenk tarafından, 18: Dans 

musikiai, 19: Haberler, 19, 15: Muhtelif 

. Plaklar, 19,30: Çocuk esirgeme kurumu 
namına konferans, 20: Halk musikisi, 
20,30: Stüdyo orkestraları, 21,30: Son ha
berler. 

bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacakbr. Aksi takdirde en Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
son artbranın taahüdü bakı kalmak üzere artbnna 15 gün müddetle ::~;i:~lere mahsus havadis servisi verile • 

temdit edilerek 9/6/936 tarihine müsadif Salı günii saat 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık artbnnasmda arttırma BERi.iN ~ 75 • b 19: Hafif musiki, 20: Muhtelif, 21, 1 O: 
bedeli kıymeti muhammenenin •o m ulmadığı takdirde sabf Eilenceli musiki, 22: Plak, 23: Haberler, 

2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış pqindir. 23,30: <•Pilot im Paradisıı adlı muııikili 
Artbrmaya iftirak etmek iste~e.nle?n kıymeti muh~enenin % 7,5 ,skeç, 24.10: Eğlenceli halk havalan. 

nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temmat mektubımu V ARŞOVA 
hamil bulunmalan )bımdır. Haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyan . 17, l 5: Leh eserleri, 17,45: Aakeri kon-

ipotekli alacaklarda diğer alAkadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin ,ser,• 18, 15: Şarblar, 19,45: Muhtelif, 
----=• f · rif d · 1 "ddial akı ,21,30: Paristen nakil: Avrupa konseri. bu haklannı ve husuı1iıe aız ve masa e aır o an ı annı evr 

d 
22,45: Orkestra, 24,05 Damı pliklan. 

m&spiteleri ile birlikte ilin tarihin en itibaren nihayet 20 gün zarfında BUDAPF.ŞTE 
birlikte dairemize bildirmeleri lizımdır. Aksi takdirde haklan Tapu 18,30: Şarkı • piyano, 19,-40: Çingene 

licilli ile sabit oJmıyanlar sabf bedelinin paylaşmasından hariç kalır- ,mua~iai, 21, 30: Pariaten nakil: Avrupa 

lar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye ru- konseri. 23, l S: Haberler, 23,25: Salon 

nmu ve Vakıf icaraİ ve 20 senelik vakıf icareai tavizi tutan miif- . orkeatraaı. 
teriye ait olup onan tarafından verilecektir. Daha fazla malômat · LAYPZIG rihind "ha b k 1 9 : Eğlenceli neıriyat, 2 O: Şen neıriyat. 
almak isteyenler 2114/936 ta. . en iti ren er esin görebilmesi 21: Haberler, 21,10: Dana akpmı, 23: 
için dairede açık bulımdurulacak arttırma prtnameai ile 934 • 1092 Habelrer, 23,30: Eğlenceli gece muııikiai. 
No. Jı dosyaya 81üracaatla mezkiir dosyada mevcut vesaiki görebile- BtlxREŞ 
cekleri ilAn olunur. {2156) 13,05: Orkestra ve haberler, t8: Plak, 

- ,19,20: Plak, 20,20: Orkestra konseri, 

tzmı·r Muhasebeı· Hususı·ye M .. d.. .21,10: Sözler, 21,35: Radyo orkestraııı, U Ur• .22, 1 O: Haberler, 22,30: Pariaten nakil: 
.Avrupa konseri, 24,30: Konser nakli. 

VİYANA 

Jose. gün doğaıken, evine giriyordu. 
Kapıyı, kuşağının aranndan çıkardığı iri 
anahtarile açtı. İçeri girmeden önce ba • 
badan oğula, bütün ailesinin ekip geldiği 
tarlalara gene bir göz ath. Onlar, yani Jo
seler, bu tarlaları kira ile işletirlerdi. Mal 
sahipleri, adalet ve iyiliği nefislerinde ta
bii bir varlık gibi taşıdıklarından Buenos • 
İyilern adile anılan Kristofal dö Uallüs ai· 

!esiydi. 
Sabahın tazeliği Josenin iliklerini dol • 

durdu. Pantalonu, ayakkabısı çamur için
de idi. Eve girince doğru kendi odaları • 
na, karıııile kendisinin yattığı odaya gitti. 

Kapının önünde pabuçlannı çıkardı. Sa· 
bab tuvaletini yapan kana& onu aynanın 
içinde görünce gülümaiyerek yerinden kalk· 
tı. Bugün bayramdı. Kocaanan baynunbk 
elbiselerini ha:aırlamalıyd.ı •• 

* Jose hazırlanmış, süslenmiş olarak ka· 

seleyi anlattı. O akşam Nelo amca bütila 
köylüleri topladı: 

- Bizim eski kanunlarımız biç bir va. 
kit yanılmadılar, diye bir hak.im ağırlığile 

söze başladı. ıı bugün bana, yarın sana»ı 

Beni iyi dinleyin. Bugün, biz, eier Joee• 
ye yardım etmezsek yann ayni akibetle bİ8I 
de .karşılaıınz. Biz hepimiz kardeıiz ..• 

Köylüler Nelo amcaya hak verdileLt 
Şüphesiz tarlalar Josenin olmalıydı. Eie11 
Kristofal an"aneye hiyanet edip te baıka " 
sına verirse onu, kendi kanunlarına itaat~ 
zorlıyacaklardı. 

T arlalann yeni sahibi yeni mülkünü tes
lim almağa geldi. T arlalann kenarında 
toplanmış bulunan bütün köylüler onu g~ 

risin geri ittiler. 
Jki gün aonra yanında bir çok jandaJW' 

malarla beraber tekrar ieldi. Bir çınsaaı 

kopacağı belliydi. 
Köylülerin b• iıteki iradesi sarsıl~ 

ve yeni mülk sahibi bir kere daha dön• 

- Sakın tarla işini unutma.. meğe mecbur kaldı. Mahkemeye müra • 
Sonra tatlı tatlı gülümsiyerek d~am eaat etti; mahkemeye, Nelo amca ve Joei 

etti: ,ba§ta olnıak üzere bütün asiler celbedilcli. 

pıdan çıkarken kana tekrar etti: 

- Elinden sekliii bdu tatb bir dille Nelo amca. reiııe töylece hitap etti: 
istediklerini anlat.. - Biz kendi kanunlanmıza itaat ede-

Kocam homurdandı: riz. Geri kalan kanunlar ıuureuz inaanlann 
- Tam benim harcım ı•·· Bakalım. ~ir. Tarlalar Joseden ba,kaaana veri. 

Hadi ho§Ça kal.. lemez. Yüzlerce yıldanberi ailesi onlan .,. 
- Hop;a git kocacığım, akıama... kip biçiyorlarda. Jose miı1k parasını ver • 
Joııe kansını öptükten aonra yola çıktı. mele hazırdır. Bu böyle olacaktır ve 1.ia 

Şehir köyden pek uzakta değildi. Sokak - .batka bir ıekil bilmeyiz. 

lar kalabalıkb. Şenlik alaylannın cürültü- Hakim: 
eü kulağını hrmalıyordo. Kendi kendine: - Bildiğinizden ayrı bir de yazılı olan 

lüğünden: 
lzmir'de Balçovada kiiıı ldarei Hususiyei Vilayete ait 6005 lira 

ican sabıkalı Ağa memnun ve Mil ılıcaları 1 /5/936 tarihinden 
18,30: Şarkılar~ 19,2S: Muhtelif, 21,30: den üstündÜT» dedi. - Biz ancak kendi kanunlarımıza bo• 

Paristen nakil: Avrupa konseri. 23,25: Kapıyı ona $nyor Kristofal açtı. Ber • yun eğeriz. Onların yazılrnağa ihtiyacı yok .. 

ccBunlan ııonra da 9eyrederim. İt her feY• kanunlar vardır. 

itibaren T efl'İnİevvel 936 gay-:s~ne ka~~r müddetle kiraya 
verilmek üzere 15/4/936 tanbmden ıtibaren 30/4/936 tari-
hine kadar 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile art
brmaya çıkanlmıştır. Şeraiti öğrenm~k isteyenlerin her gün hususi 
hesaplar Müdüriyeti varidat kalemıne müracaatlan, isteklilerin de 
ihale ,nnn olan 30/ 4/953 Perşembe günü saat 11 re kadar teklif 
mektuplannı kapalı ve imzalı olarak viliyet daimi encümen kalemine 
tevdi etmeleri ilan olunur. "2101,, 

s A N A: 
ediyorum 

. ....... : ... 

l,te ufak, fakat parlak bir izdivaç tahayyülünde bulunan bir genç ~ 
lçbı k manidar üç kelime ... Bir erkek; daima tath, yum.u~ ve beyaz ~ır 
-:•~~ --=•- b" tenm· miknatİI teairi altında cezbedilmege meyyaldır. 
wawo ve nazıa ır w ) T k 1 kr · · ızc:1a b kadm beyaz rengindeki (yagıız o a on emını 1ru=::-sehhar :vinıliliiuu çabucak fa~tırabilir. Yalnız üç gÜn 

wfmda daha cazip bir tahavvül göze çarpar, cild yumuf&yıp bey~nınca 
açık meaam&t, ıiyah benler ve yorgunluk izleri de .1avat yavq ~ olur-

a.r. Erkeğin hararetli qkına nail olmanm arzu ediyonamz bu baait ted-

biri tecrübe ediniz 

Nalhhan Çocuk Esirgeme 
Kurumu başkanhgmdan : 

2l/ nitan / 936 Çocuk bayramın
da Türkiye Bat pehlivanlarının it
tirakiyle büyük yailı güreı: 

Bap: 80, ortaya: 50, ayaia: 20 

lira verilecektir· 
Güret gününden en az bet aün 

evvel. 
t - Gürete iıtirak edecekler 

cemiyete hanıi ıınıfa güre,ecekleı
rini bildirmelidirler. 

2 - Ankaradan haftada üç defa 
muntazam otomobil aeferleri var

dır 
3 - Gelecek pehlivanların bü-

tün maaarifatı kendilerine ait ola

caktır. 

Koro, 24,25: Viyana musikisi. mutat mülk sahibi kiracıstnın karwm, ço· ,tur; çünkü faziletli insanlann eııeridir. 
22 Nisan Çar.-mba cuklarını ııordu. Jose teıckkür ederek ve Hakim: 

ISTANBUL bir kaç tebrik cümleııi fısıldıyarak asıl mev· - Beni dinle, Nelo amca, diye onu tek• 
18: Oda musikisi (plak), 19: Haberler, zua geçmek istedi. Alnında ter taneleri bi- ,rar yatıştırmak istedi, Joııeye başka bir yer 

19, l 5: Muhtelif plaklar: 19,30: Çocuk e· rikti. İpek bir mendile sarılı kirayı çıka- ,alın. Ortalık düzelsin gitsin. 
sirgeme kuiumu namına konfef·ana. 20: rıp masaya bırakınca: - Bir başka yer mi, Allah göstermesin, 
Gitar ve Çembalo solo (plak), 20,30: - İtte .. Sinyor Kriatofal.. Bu yıl da siz, bizi, tanımaz gibi söylüyorsunuz. 
Stüdyo orkestraları, 2 1 : Sürpriz. her yıl gibi babanızın babama verdiği - Bundan başka çare yoktur. 

(Son haberler, Sürprizden sonra). tözü hatırlatıyorum. Tarlaları satmak İste. - O halde biz i~ bildiğimiz gibi biti-

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının yince, biliyorsunuz ya .. Yıllardanberi icap tiriz. 

gazetelere mahsus havadis servisi verile- 1 eden parayı biriktiriyorum. Sizden bir tek O gece, köyde evler arasında esraren• 
cektir. eöz bekliyorum.. dedi. ıiz ııölııeler dolapnaja bqladı. Kadınla! 

• • • KTietofal bunun üzerine. ökııürdü. Bir gece yarıa.ı uyanınca kocalarını yanların .J 
kaç dakika cevap vermeden durdu.. Ne- da bulamadılar. Kilisenin saati gece yarı • 
den sonra: ııını çalınca tarlaları bir alev ııarmış, bu .. 1 Radyoda Konser 

Kadıköy Halkevinden: Evimiz Koral - Biliyorum aziz Jose, dedi, fakat ne lumıyordu. 
ıubesi tarafından cumartesi günü saat 20 yazık geç kaldınız. Ben, bir kaç gün önce 
de radyoda verilecek konser programı §U• tarlaları başkasına sattım. Paraya ihtiya -
dur: cım olduydu. 

Şef: M. Hulusi Öktem 
1 - İstiklal marşı 4 sesli Zeki 
2 - Sabah olur 4 sesli (Halk melodi

si) M. H. Öktem. 
3 - Çingene hayatı 4 sesli Schumann. 
4 - Leyleklerin göçü (Okranya pr -

kıııı) 6 sesli. 
5 - Şaban operasından 4 sesli Ra 

degliya: Celal Esat. 
6 - Ti.ırk' bayrağı 4 sesli Schubert. ---·- ......... . 

VENÜS RiMELi 
He tnvıtlet gören kirpıkler knlblere ok 
gıbi snpJırnır. 

VENÜS RUJU 
Gayet cazib renklerile kullnnanlan 

hayretlere dUşllrür. ı4 saat dudakta 
sabit kalır, bozulmaz ve yakmaz. 

VENÜS PUDRA&I 
Terkibe Venüs Gold kremi kanştı

nlmak sayesinde narin ve nazik 
cildleri teshir eden her tene uygun 
renklerde ytlksek evsanı eşsiz bir 
pudradır. 

YENO& KRElll 
Terkibindeki hususi maddel ha

yatiye dolayısile insanı şayanı hayret 
bir surette gençleştirir, gtlzelleştirir 

ve ismi gibi bir Venns yapar ve hay
retlere dOşUrür. 

Evlly• Zade Nureddin Eren 
Eczaı kimyeviye ve ıtrıyat deposu, 

latanbuL 

Jose bunu, işitince birden lllfkınlaştı. 

Mosmor kesildi. Nastl olur da tarlalar ken. 
disinden başka birisine satılabilirdi? 

- Fakat Sinyor, diye kekeledi, tarla • 
lar benim hakkım, yüzlerce yıldanberi ai
lemiz onları t kiyordu .. 

- Biliyorum amma, ne yapayım~ 
- Bana haber verebilirdiniz.. Ben sı· 

ze, istediğiniz parayı verirdim. 

Kristofalin sabrı tükendi: 
- Bana bak Jase, dedi, hoşuma gide

ni yaparım. Beğendiğim adama toprakları 
sattım. Bu kadar .. Güle.. Güle .. 

Kızgınlığından çılgın bir halde kapı • 
dan çıkan J ose soluğu köyde aldı. Doğru, 
bütün köyün işlerini, mütküflerini halle • 
den ihtiyar Nclo amcanın yanına gidip me-

= , ' 10 Lira mükafat 
18 N san H36 Cumartesi sabahı 

Ha~ dıtrpaşadan 9.-6 da hareket 
eden Gözlepe vapurunun Orta sa
lonunda bir gazete kAğıdına sanlı 
müsvedde yevmiye hesab defterimi 
unuttum. Kimsenin işine yeramı

yan bu paketi bulup köprü altında 
emanetçi Madam Suıtana'ya teslim 
ile on lira bahşiş alması rica 

olunur. 

ADEMi 
iKTiDAR 

TafsilAt: Galata P. K. 1200 Hormobln 

Evlerinden dışarı fırlıyan kadınlar müt-1 
bit hakikati öğrendiler. Köylüler yazılı ka 

•w • k b "'! nunu çıgnıyere ütün zeytinliklere ve 
mahsullere ateş vermişlerdi. Hepsi bir evin 
~ardeşleri gibi köylerinin en çalıskan dei 
likanlıııına yapılan haksızlığı böylece pro..ı 
teato ettiler. 

Her şey yandı. Köylülerin yiyecekleri 
kalmadı. Komşu köylerin de ayni harekeu 
yapacaklannı ve bir kıtlık ve açlığın orta-

1 

lığı kasıp kavuracağını sezen vali işe ka .. 
rıştı. Ve yüzlerce yıldanberi Joaelerin eı.... 
tiği tarlalar oğullarına verildi. 

Bu suretle Nelo amcanın keyfi yerİIMll 

geldi. Ve o gün köy meydanında topla • 
nan köyliilere şunları söyledi: 

ŞerefM olmak için kanuna ihtiyaç yok• 
tur. Bizim itaat edeceğimiz yazılı olmı 11 

yan şu bir tek kanundur: 
11Bugiin senin, yarın benimdir. ıı 

Sıtç1arııı köklermı kuvvctl t dirir 
pökülnıcsine ınaııı ı lur. Kepekleri 
ızale eder. Neşvnnnmasını kolay-
laştırarak hayat kabiliyetini arttı
nr. La.Uf rayihalı bir sac eksirıdir. 

lnglllz Kanzuk Eczantıı•I 
Beyoğlu - İstanbul .. 

• 



ıo Sayfa SON POSTA. Nisan 21 

• 
ltalyanlar Dessie - Adisababa yolunun 

" Son Posta ., nın tefrikası : 60 

Cemil, Emine 
Konuşmak 

Kadına 
İstediğini 

Yazan A.. R. 

Meliha İle 
Söyledi 

yarısına kadar ilerlediler 

Peki amma.. Kendisine ne ik -
ram edeceğiz?. 

- Siz, onu bana bırakın. Onu mem
nun edecek şeyleri ben bilirim. 

- Ala.. Öyle ise, bana güzel bir 
kahve pişir; Emine kadın. 

-Kahve mi .. Kışır mı? .. 
- Kahve .. Kahve ... Ben, öteki şey-

lere bir türlü alışamıyorum; Emine 
kadın ... 

Emine kadın, Cemilin yüzünü ku -
ruladığı havluyu elinden aldı. Duvar
daki çiviye asarken, mırıldandı. 

- Alışsanız, çok iyi olur. İnsan, her 
şeye alışmalı. Hayat ... Bilinmez ki ... 

Diye mırıldandı. Ve sonra, Cemilin 
yatak odasının kapısını arkasına ka -
dar açtı. Duvara dayadı. 

Cemi], bir Mısır sigarası yaktı. Se
dirin köşesine geçerek kolunu yanın
d.1ki pencerenin kenarına dayadı. Dal
gm ve düşünceli gözleri, pencereden 
görünen geniş ve berrak manzara Ü -

zerinde dolaştı. 
Dündenberi onun kafasında bir a -

ğırlık ve yorgunluk vardı. Gece, uzun 
ve sürı'!kli bir uyku hile uyuyamamıştı. 
Hemen her saat başında uyanını~. zih
ni bir takım isimler üzerine saplan -
mıştı. 

Düşüncelerini bir türlü tesbit e-ie -
miyordu. Ve, bu şekil verilemiyen dü
şünceleri kafasından çıkanp atmak is

tiyerek: 
- Niçin üzerime vazife olmıyan 

şeylerle meşgul oluyorum?.. Yoksa, 
bir sinir buhrant mı geçiriyorum? .. 

• Diye söyleniyordu. 
Biraz sonra, bu suale gene kendisi 

cevap veriyordu: 
- Hayır, canım ... Buhran, muh -

ran değil. .. Şu herif, açıkça benim si
nirlerime dokunuyor, vesselam ... Bu
rası, ne garip memleket, yahuu !.. De
mek ki; kim ötmiye başlarsa, o ho -
roz oluyor .. Adi bir qşkiya bozuntusu, 
başına beş on baldırı çıplak topluyor. 
Asker üzerine saldırıyor. Bunları pa -
ram parça ediyor. Koskoca bir vilayet 
merkezini muhasaraya kalkışıyor. Son
ra d~; sanki topu, tüfeği, ordusu olan 
muzaffer bir kumandan gibi kaleye 
girerek hükumetin topları, tüfeklerini, 
cephanelerini teslim alıyor ... Olur şey 
değil... Haydi, farzedelim ki; hüku -
metin idare kabiliyeti, asker kuvveti bu 
herifi mağlup etmiye kafi gelmiyor. 

E pekala .. Bu herifin alnına bir kursun 
sıkacak ; hükumeti de bu gaileden kur
taracak bir fedai bulunamıyor mu? ... 
Bu herifin idare ettiği muntazam bir 
ordu değil ki ... Bir alay baldırı çıplak 
sürüsü. Bu herif sırtüstü yere düştüğü 
dakikadan itibaren, başındakiler de bir 
karga sürüsü gibi dağılıverirler. De -
mek ki; bu bile düşünülemiyor. 

Cemilin dalgın gözleri, pencereden 
görünen geniş saha üzerinde dolaşı -
yordu... Berrak sabah güneşinin al -
tında, dağların koyu kırmızı, zeytuni, 

renltleri, daha kuvvetle parlıyordu. 
Tatlı meyillerle kayan dağlardan son
ra, (San'a) nın umumi manzarası baş· 
lıyordu. Çepeçevre kale içinde bulu -
nan şehir; tıpkı yanyana gelmiş olan 
uzunca iki yuvarlağa benziyordu. Bu 

iki yuvarlağın bitiştiği yerde (Müte -
vekkil) camisinin narin minaresi yük
seliyordu. Caminin yanından geçen ır
mağın suyu, bir gümüş şeridi andın -
yordu. Orada ; geniş ve yemJ'e~il bir 
bahçenin ortasında, ordu hastanesinin 
bembeyaz duvarları yükseliyordu. 

- Ya, seydi !.. Bizim Yemen kah -
vesine şeker konursa, lezzeti anlaşıl -
maz. 

- İyi amma, Emine kadıu .. Sabah
leyin de sulfata gibi acı kahve içilmez 
ya? .. 

-. - Alışmıyanlar için, öyledir ... Fad
dal, ya seydi. 

Emine kadın ; üstüne oymalı na • 
kıtlar yapılmış olan küçük bir bakır 

tepsi içindeki kahveyi, Cemilin önü
ne bırakmıştı. Cemil, bir sigara daha 

yakmıştı. 
- E; söyle bakalım, Emine kadın .. 

Melihadan ne haber} .. 
- Ne haber olsun? .. Evde oturup 

duruyor. Kitap okuyor .. Çalgı çalıyor .. 
Şarkı söylüyor. Ne yapsın, zavallıL. 

- Türkçe kitap mı okuyor} .. 
( Arha.Jı var ) 

İtalya da "kahrolsun 
İngiltere!,, diye 

bağırılıyor 
Daily Herald ise, Milletler Ce

miyeti tedbirlerinin aklın kal· 

masına imkan olmadığını çünkü 
esasın doğru olduğu ve nizam· 
namenin de şimdiye kadar ha
kiki olarak tatbik edilmediği 
mütaleasındadır. 

Daily Mail, İtalyan • Habet harbi-
. nin bu kadar çabuk biteceğine İngı1iz 
bükfunetinin vaktiyle inanmamıı ol
masına teessüf ebnekte ve İngiliz mil
leıinin diplomatlarından dl§ siyaseti 
değİ.§tirmelerini istemek zamanımn ar· 
bk gelmq olduğunu yazmaktadır. 

Morning Poat gazetesi de, Bald. 
vin'in beyanatım Milletler Cemiyeti
nin kollektif hareketinde tamamiyle 
aklın kalınıf olduğunun bir itirafıdll'. 

demektedir. 

( Baı taralı l inci aay/amızda) 
ordusunun sağ cenahma karşı kazan
dığı muvaffakıyetten sonra Graziyani 
Harrara yaklaşmaktadır. Sanıldığına 
göre, Nasibu ordusunun geri kalan 
kısmı, çekilmek mecburiyetinde bulu -
nacaktır, 

Adisababaya doğru 
Eritre membalarmdan verilen bazı 

haberlere göre, imparator yolunu la -
kip etmekte olan İtalyan ileri kolları 
Adisababanın 150 kilometre ~imalin ~ 
de, Makfud ve Abovsa mevkileri hiza
sında bulunmaktadır. Abovsa, Havaş 
nehrine dökülen Robi ırmağı üzerinde 
kaindir. 

Diğer bazı haberlere göre de, 40 ki
lometre kadar cenupta kain Ankobar
da İtalyan ileri karakolları eline düş • 
müştür. 

İtalyanlar ~imalde hiç bi.r taraf ta her 
hangi bir Habeş mukavemeti ile karşıl laşmamışlardır. Bir kaç bin muhaıip 
I ile son dakikada sila,h altına alman ef
rat ellerinde demode tüfeklerle, Adi -
sababadan hareket etmişlerdir. 

İmparator yolu tarikiyle ilerlemek -
te olan bu kıt'alar, hükumet merkezi
ni müdafaaya çalışacaktır. Sanıldı -
ğına göre bu son çare, Adisababanın 
ele geçmesini bir kaç gün tehirden 
başka bir netice vermiyecektir. Ha -
beş imparatorunun, ordusundan ka -
lan kısmı ile birlikte Amhara dağlık a
razisinde bulunduğu sanılmaktadır. 

Royterin Adisababadaki muhabiri
nin bildirdiğine göre,,Adem ve Anko
bar ile bugün öğleden sonra tesis edi
len telefQn muhaberesi , bu yerlerin 

F •k • ) İtalyanlar elinde bulunduğu haLerini 
eni Slll para art kat'i surette tekzip etmiştir. Cibuti -

ı d v J den gelen ve bu sabah Havaşi terket
Sağa SO a a~fl mış miş olan tren yolcuları normal suret-

Ba§tara1ı l inci •ayfada) te Adisababaya varmışlardır. Bu hal 
Abnan Gazeteleri Neler Yazıyorlar demiryolunun kesilmemiş olduğunu 

Son posta ile gelen Alman gazeteleri, göstermektedir· 
Fenikain ifl&.sını Avusturyadaki ya. Bazı müşavirlerin tavsiyelerine rağ-
hudi ve Sosyal Demokratlara yük- men imparatoriçe Manon Adisababa· 
letmektedirler. Völkischer Beobahter yı terkederek yabancı memleketlere 
bu münasebetle diyor ki: sığınmak teklifini redeylemwtir. İmpa-

ccTevkif edilen direktörlerden doktor ratoriçe, her zamanki gibi mutat işle-
Prager ve s· ffir' den istenecek hesaplar riyle meşgul olmaktadır. 
meyanında, sabık sosyal Demokratların Geceleyin Royterin Adisababa mu
nafiz şahıslan ve Viyananın ileri belediye habirinden gelen bir telgarfta denili -
reisi doktor Seitz vasıtasiyle Amele ban- yor ki: 
kasına 1934 senesinde beş milyon şilingi Halle paytahttan kaçıyor 
niçin verdikleri sorulacaktır. Ciciga ile radyo muhaberatınm nor-

Amele bankaınndan maad.a, Sosyal mal surette devam etmekte olduğun
Demokrat fırkasına mensup olan iki mü- dan resmen haberdar edildim. Bu hal 
essese de Feniks'ten para almışlardır. Bu Ciciganın hala Habeşler elinde bulun

da yetişmemiş gibi Çek Sosyal Demokrat duğunu göstermektedir. İtalyanlar ta
hrkası 19 34 senesi bidayetinde silah mü- rafından Adisababanm yarın ele geçe
bayaatına sarfedilmek üzere bir kaç mil- ceğine dair verilen radyo haberlerin -
yon almıştır. Ve paralar Prag ve Brünn'ne den korkan zengin Habeşler ile zen -
çıkarılmıştır. gin Avrupalılar Adisababadan kaç • 

Tevkif edildikleri resmen bildirilen mışlardır. Adisababada şimdiye kadar 
müdürlerden başka, ikinci ve üçüncü de- vaki olmıyan bir sükun ve sessizlik 

recedeki bir çok memurların da tevkif e- hüküm sürmektedir. Bir çok mağaza
dildiği söylenmektedir. Bunlar meyanında, lar kapanmış ve bir çok evler boşaltıl
tanınmış şahsiyetlerden Blum Levi ve 
Stimmer de vardır. 

Polis Feniks'ten para koparan yahudi 
müesseselerine de vaz'ıyed etmiştir. Bun
ların içinde bir tanesi aldığı bir milyon 
şilingin hesabını verememiştir. 

Bir takım yahudi ajanlarının evinde 
yapılan araştırmalar neticesinde siyonist 

mıştır. 

Habeş kabinesi bugünkü içtimaın -
da Adisababanın yalnız uzaklarını 
müdafaa etmeğe karar vermiştir. 

İtalyanlar eğer bu mukavemeti kır
mağa muvaffak olurlarsa bizzat Adi
sababada hiç bir muharebe verilmiye-
.• ·•· 1 .., 1. 1 ·•~· • .. • 1, 11 ,_,.,,,,_.._~., 1 1 • 1 · ı ıını l lll•l " t'· . 11 ıı ·..ı•*••ıM •n• .. 

davasına yardım etmek üzere yahudilerin Bog"" azlar hakkın-
19 2 4 den 19 2 5 senesine kadar F eniks 

sigorta şirketinden 14 milyon şiling al- dakı· asılsız şayı·aıar 
dıkları anlaşılmıştır. 

Pragdaki yahudi ajanlannın da 100 (Baş taralı 1 inci sayfamızda) 
bin şiling tesellüm ettiği öğrenilmiştir. Atina, 20 ( A.A.) - Atina ajansı bil-

Diğer taraftan F eniks şigorta şirketi, diriyor: 
paraların ödenip ödenmiyeceğini nazarı Türkiyenin Atina elçiliği, Türk elçi
dikkate almadan hatır ve gönül uğruna tak- sinin Yunan hükumetini gayri askeri bo
riben yirmi milyonluk kredi açmıştır. ğazlar mıntakasının Türkiye tarafından 

Feniks'in memleket haricinde bulunan işgalini resmen tebliğ ettiği hakkındaki 
bütün şubeleri muhtelif siyasi hizmetlerde haberleri kat'i olarak tekzip etmektedir. 
kullanılmıştır. Merkezi Avrupada teşkil Bu haber, hakikate hiç bir veçhile uy
edilen bu mali şirkete yahudi mütavassıt- gun değildir. Türk elçisi, Yunan hükume. 
lar vasıtasiy)e dünyalar kadar para veril- tine böyle hiç bir tebliğde bulunmamış-
miştir. 

Avusturya hükümeti, iş işten geçtik
ten sonra, rezaletin önünü almak için bü
yük mesai sarfetmektedir. 

Halbuki elalemin parası siyonist te
ıekküllere kaptınldığı zaman dikkat edil
seydi buna meydan kalmıyacaktı. ıt 

tır. 

Müzakerelerde Yunaniıtanı Metakaaa 
Temsil Edecek 

Atina, 20 (A.A.) - · Başbakan Gene
ral Metaksas Balkan Konseyi içtimaından 
sonra Boğazlar meıclc:ainin müzakeresin
de bulunmak üzere Belgraddan . Cenevre 

~idecektir. 

cektir. ! söylediğimiz veçhile- bu sür'atli ltalyall 
Şimdilik hükumet, Adisababada i ileri hareketi yollara münhasırdır. Yolla• 

kalmağa karar vermi,tir. Bütün elçi~ rın uzağındaki dağlar ise Hahet lut'aları• 
likler, akşama doğru, himaye ettikleri nın barınmalarına ve İtalyanlara baskınlat 
eşhasın akınına maruz kalmıslardır. yapmalanna müsaittir. Şimal cepbe9İnde--; 
B 1 b 1 

"likl ·ı • t ' k ki İtalyan ordusunun gerek ıol (Şark} ce--
un ar, u e çı ere ı tıca eme te - ah d k. k 1 k T ··ıa 

diri 
.. . . . .. "k n ın a ı uvvet er, gere şe sana go 

er. Bu multecıler ıçın huyu kamp- mınt k d h k"t k il b ::. a asın a are a yapan o an en ... 
lar kurulmuş ve bunları doyurmak çok şimalde bulunduklan ve hatti bir kı• 
için mutfaklar vücude getirilmiştir. sım kuvvetler daha bu gölün fimal kıyı•, 
Binlerce Hintli, Arap ve diğer İngiliz 1annda harekat yapmakta olduklan halO. 
mahmileri, geceyi İngiliz elçiliğinin Dessie.yi İşgal eden Eritre kolorduıd 
bahçesirıde açıkta geçirmektedirler. -bir insan bağrına saplanmıı bıçak natO' 

Hover i gördü. lısı gibi- Habeş payitahtına doğru. yol 
fngiliz Elçiliği Tel Örgülerle boyunca, ilerlemiş bulunuyor. 

Muhafaza Altmda Eğer Habeşler sistem dahilinde bir ç~ 
Londra, 20 (A.A.) - Resmen bildi- te harbi idamesine muvaffak olurlar ~ 

riliyor: muhtelif yerlerde dağlara çekilmit olaO 
İtalyanlann Adisababa'ya doğru iler- kuvvetlerini bu şekil mücadeJede iyi ael'k 

lemeleri nazarı dikkate alınarak, Adisaba- ve idare edebilirlerse bu bıçak namlısıııl 
badaki Avrupalı koloninin başka bir yere kırıp parçalamak kendileri için imkansı-' 
nakli ve muhafazası için lüzumlu bütün bir şey değildir. Esasen Habeılerin bun• 
tedbirler alınmıştır. Şehirden 5 kilomet- gayret edecekleri anlaşılıyor. 
re dışarıda bulunan Büyük Britanya elçi- İtalyanların yalnız yollardan ilerleınİf 
\iği, tel örgülerle çevrilmiştir. Etrafta otu- olduklarına ve diğer aksamda henüz çok 
ran Avrupalılar bu mıntakaya iltica ede- şimalde bulunduklarına diğer bir delil d• 
bilirler. Elçiliğin müdafaası içıin, İngiliz Magdala'nın İtalyan kuvvetleri tarafııı• 
makamlarının emri altında bir Hintli pi- dan henüz muhasara edilmiş olduğu hak· 
yade taburu mevcuttur. Elçiler hey' eti, kındaki haberlerdir. (Bu mevki Dessie'oill 
bir konferans esnasında lüzumu takdirin· 60 km. şimali garbisindedir. ltalyanlarıı' 
de alınacak bütün tedbirleri kararlaştır- Angober mevkiine vardıkları hillmdııkİ 
mış bulunmaktadır. haberleri mevsimsiz ve teyide muhtaç ad• 

Habeşler «Adi.sabaha Düpe de dediyoruz. *) 
Harp Bitmeyecek» Diyorlar Habeşlerin henüz mukavemetden vaı• 

Adisababa, 20 (A.A.) - Habeıı or- geçmemiş olduklarına delalet eden diğef 
dusunda çalışan Kübalı bir yüzbaşı, üstü bir nokta da Adisababa şimal ve BUbıncl• 
başı parça parça ve çamur içinde cephe. bulunan kuvvetlerin Dessie istikametin• 
den buraya gelerek demiştir ki: sevkedilmiş oldukları hakkındaki babef'I 

«İtalyanlar Adisababayı alacak olur• dir. Bu meyanda bizim l 6 ve 1 7 / nİDlJ811" 
larsa şehrin cenubundaki tepelerde ta- da ileri sürmüş olduğumuz nıiltalealan te-, 
haşşüt edeceğiz, Adisababanın sukutu har- yiden yolların ve köprülerin tahribi içill: 
bin sona erdiğine delalet etmez, bilakis Adisababadan §İmale büyük miktarda iıl~ 
Badoglio için yeni güçlükler başlayacak- filak maddeleri gönderilmiş olduğu da ge-' 
tır. İmparator harp meydanında kaldığı len haberler arasında nazarı dikkati ce~ 
müddetçe vuruşacağız. HükUnıet payitah- bediyor. 
tı terkettiği takdirde, hilafına emir olma· Cenup cephesindeki yeni İtalyan ta• 

dıkça onun peşinden gideceğiz.» arruzuna gelince: Mareşal Badoelio'null 
Bütün gece, kamyonlar, tehir halkını her İtalyan hamlesinin kaqı.amdalü muka' 

taşımıştır. Adisababa ŞU dakikada adeta vemeti kolayca kırıp geçtiğini anlatm~ 
bomboştur. Müteaddit gönüllüler, ltalyan- isteyen hareket tarzına raimen bu cephe
ların Adisababaya doğru ilerlemeleri.ne deki taarruzun muvaffakiyeıl fiipbeli "f'ı 
mani olmağa çalışmışlardır. jümulü de müphemdir; üç &ün .Uren Jidı 

Sevkiyat Hali Devam Ediyor detli muharebeler İtalyanlara mülıinı bit 
Napoli, 20 (A.A.) - Dün Napoliden muvaffakiyet kazandırmamJf; bililr.İ9 bİll 

Doğu Afrikaya müteaddit vapurlar hare- çok zayiata mal olmuştur. Hele Harıar .,, 
ket etmiştir. Sicilia vapuru iki tabur Siyah Ciciganın işgali haberleri ise - dün .öf• 
gömlekli Piemonte vapuru 3000 piyade lediğimiz veçhile- mevsimsizdir. Nit~ 
efradı ve motörlü müfrezeler, T oscana dün gece (Roma) dan Havaa muhabiri• 
vapuru iki tabur Siyah gömlekli ile hare- nin çektiği telgraf dahi bunu e&.terın~· 
ket etmişlerdir. tedir. 

Antonicetta ve San Luigi vap•ulan Bugün nisanın (21) idir. Fakat Jtal• 
külliyetli miktarda malzeme ve mühim- yanlar -motörlü akıncılarıyla dahi ...
mat yüklü olarak Musavva'ya hareket et- (Adisababa) ya girememişlerdir. 0C98İe'1' 
miştir. giren yerli Eritre kolordusunun akibeti it6 

Son Vaziyet (yukarıdaki mütalealarımız yerine eetirİ~ 
Adisababa, 20 (A.A.) - Habeş hü- lebilirse) çok tehlikelidiı C. 1). 

kumeti henüz Adisababadadır. Bununla Not: (*) Adiaababa'da ınaneyİ ı,a 
beraber ahalinin büyük bir kısmı şehri ter- panik batlamış gibi görünüyor. Bu, ilk .... 
ketmiştir. Şimal cephesinden gelen haber- berlerin aksülimeli olacakbr, 
lere göre, İtalyanlar henüz Ankobere var
maımşlardır. Orada şiddetli bir mukave
mete maruz kalacaklan anlaşılmaktadır. 

lrnparator Ras Kassa, Raa Seyyum ve Ras 
İmru kıtaatı ve ihtiyat kıtaatla batı Habe.. 
şistanına çekilmektedir. Bir Habeş kayna
ğı, bu kıt'alar mevcudunun 150 - 200 bin 
olduğunu bildirmektedir. 

Cenup cephesinde de ayni kaynağa 

göre 1 5 O bin kişilik bir ordu vardır. 
Habeşlerin şimdiye kadar zayiatı ye

kfınu burada verilen mallımata göre 50 
bin kişiye yükselmektedir. Bunun 1 5 bini 
zehirli gazden ve bu rakamın da üçle biri 
sivil ahali arasındadır. 

Askeri muharririmizin 
mütalaaları 

Son kırk sekiz saat zarfında gelen ha
berler İtalyanlarm cenup cephesinde bir 
haftadanberi başlamış olan taarruzlarını 
bildirmektedirler. Mareşal (Badoglio )
nun bu malumatı beş - altı gün sakladık
tan sonra tebliğe kaydetmesi iki sebepten 
ileri gelse gerektir: 

Birincisi - Taarruz muvaffak olmaz-
sa İtalyan ve dünya efkarı umumiyesi-
ne karşı bu muvaffakiyetsizliği gizlemek. 

İkincisi - «Her İtalyan hamlesi her 
cephede Habeşleri tarümar ediyor ve on
lara hiç nefes aldırmadan önünden sürüp 
götürüyor» kanaatini zihinlerde iyice yer• 
leştirmek. 

Her ne kadar şimal cephesinde son 
haftaların hadiseleri herkeste böyle bir ka.. 
naat u;yandırmıpa da -bir çok defalar 

Emlak kıymetleri 
( Baf taralı l inci aaylamıda) 

Finans Bakanı bundan sonra muhteıif 
senelerdeki emlak satışlan hakkında r•• 
karolara istinat eden mallımat vermiş, etıl' 
lak bankası için de bir mütehllSSl.I getiril
diğini söylemiştir. 

Bakan,A getirilen. m~t~has_suıuı, FraD"; 
da da emlak kıymetlerının yüzde SO , 1 
kadar düşük olduğunu söylediğini aııhıt• 
mış, Emlak bankasının faizleri daha .P'/_. 
de indirmesine imkan olmadığını bildİt" 
miştir. 

Bu izahattan sonra söz alan takrir ,.. 
hibi mevduatı koruma kanunu gibi bit 
de emvali gayri menkule koruma k•ıııı• 
nunun Kamutaya verilmesini İsteıniJtİt· 

Tekrar söz alan Finans Bakaıu t;111li.~ 
Bankası için getirilen mütehasaısan raı>°' 
rundan sonra icap eden tedbirlerin aJıııll' 
cağını söylemiştir. 

Bakan izahatına şu sözlerle nihayet .,et' 

miştir: ed• 
«Hükumet cephesinden alınacak t ~ 

birler neyse hepsi alınmıştır. Ve .Jıııl1'11 

Üzeredir.» 

Evkaf Bütçesi ~ 
Bundan sonra 19 36 yı]ı Evkaf ı,iitÇ 

müzakere ve kabul edilmiştir. 

. ~tiy~t Zabitleri it 
. Jhtıyat zabıtlerı hakkındaki ~ JeP 

yıhası da alakadar diğer kanuala bit 
rilmek için encümene iade edi~' _j 

Kamutay çarp.roba aünü .,,_.--
tır. ' 
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SON POSTA 

GALATASARAY E C Z A N E S 
. f z ı ve kimyager 
1 • A. . .. et Cavat Akiska 

Telef on : 4078tl 
Bütün sıhhi ihtiy~çlara müsbet cevap veren T O R K müessesesidir. 

Büyük bir dikkat ve ciddi ihtimam ile hazırlanır. IREÇETa:.L 
Nezleye,. ~oğuk al~nlığına, Gripe, diş ve baş ağrılarına karşı en tesirli ka5edır. Hıırıcı ıesırlnden hozuJmttııı.ıM 

ıçın madem kutulara konmuştur. iSiM VE MARKASINA DiKKAT: A L G O P A N 

Kömür Nakliyesi Münakasası 

SÜMER BANK 
Kütahya Keramt~ ~~brik.as.ıı:ıdan:. 

T l k asının Gürağaç koyu cıvarındakı Lınyıt Madenı 
avşan ı az k" T anl . 

ki d 16 kilometre mesafede ı avş ı ıstasyonuna Mayıs -
oca arın an, ki 1 k t k "b 12000 t k'' ~ .. 
1 6 Ş b ı 937 zarfında na o unaca a rı en on omurun 
93 u at ·ı .. k k l tur 

ki
. . . k l zarf usulı e muna asaya onu muş • 

na ıye ışı apa ı 'b' kJ' t kt . 't "t hh' 
1 _ Araba ve kamyon gı ı na ıya a mu azı vesaı mu ea ıt 

tarahndan temin olunacakbr. 
k I esasatı hakkında fabrikamıza mü-2 - Şartname ve mu ave e 

racaat edilmelidir. . ' 7 5 · b · d b k 
M.. k ya girecek talıpler ~o , nıs etin e an a te-

3 - una asa b 'k d" l'di l • k b u ihaleden evvel fa n amıza tev ı etme ı r er. 
mınat me tu un · ·· ·· t b d f b 'k 

Ih
. le 4. 5. J 936 Pazartesı gunu saa on eş e a n a-

4 - a ' ınızda yapılacaktır. 

;::::;::::====- -
Kiralık Kargir Ev ve d~kkan 

. Ak derde ıs, 21, 29, 30, 45~ 71, 86, 87, evlerle 15, 24 nu-
Betıktatta are · 1 k' ·ı · b .. .. ,. I a ık arhrma su retıy e ıraya verı mesı ef gun u-

nıaralı dukkan arın ç C " ·· 13 k d A .., · kl'l rin 24/niıan/ 936 uma gunu saat e a ar • 
zatıldıgından ıste 1 e . · b .. ·· ı d 
k 1 mütevelli daıresıne ve u gunun ıaat 3 n en 

aretlerde 54 numara ı f k v d v 

B 
vl da Parmakkapıda Telgra so agm a Beyoglu 

15 ne kadar eyog un .. · ı l · 
Vakıflar Direktörlüğünde idare Encumenme geme erı. 

I 

~'!Jldl 
rAPosnı,, 

Sehhl -tmrtı .. Y••lnde 

ÖkallrOOOm geçti 

,.hat •lrl•ra lçlyorunu 
~ 

Ağızlık Üzerinde Dr. Apostelin imza • 
sına dikkat. Arzu edenler İstanbul posta 
kutusu 180 adresine yazdıklannda posta 

ile tediyeli olarak gönderilir. Sultan Ha • 
marn Kebapçı karşııtmda Sahibinin Sesi, 

Malatya Jbrahim Işık Lion çikolatacısı, 
Adana: Hacı Halil Yağ camii karşısı, 

Konya: Sarraf Necati. Tevfikiye SO, Ela
ziz: Gramofoncu Cevat Haydar . 

Son Posta Matbaası 
Neşriyat Müdürü: Selim Rqıp 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lütt~ 

B A R A Yarın K A S A, ·· k.. KUM Bugun ! . B A N K A Olur. Obürgiln 

==~--~-~-~~~==-=~ BAKBI EBBEM Öksiirenlere : KAT BAN 

1 

Belediyeler 
Bankasından: 

1·- Ankarada Cümburiyet Caddesinde Hukuk Fakültesi önündeki 
ana üzerinde yapto-ılacak Belediyeler Bankası binaaınm götürü olarak 
ve (anahtar teslimi) suretile intasıt kapalı zarf usulü ile ve 20 ~ün 
müddetle eloiltmeye konulmuttur. 

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

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankuı Genel Direktörlük 
binasında 29/Nisan/1936 Çartamba günü saat 14 de Banka idare 
Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - istekliler bu ite aid eka!ltme tarlnameaini, mukavele projesini, 
fenni umumi ve hususi ve malzeme f&ilnamelerile sair cedvcl ve ev· 
rakı (50) elli lira bedel mukabilinde Ankarada Belediyeler Bankasın
dan ve lstanbulda GalA'tada Bahtiyar hanında 22 No. da mukim bina 
proje Miman Seyfi Arkandan a]abilirler. 

5 - Ekıiltmeye girebilmek İçin, isteklilerin: 
A) - Türk vataııdatı olmaıı, 
B) - En tlfilğı iki yüz bin liralık bir binayı muvaffakıytele baJar· 

dığma dair aelihiyetli makamlardan ahnmu~ musaddak bir vesikayı 

haiz bulunması, 
C) - Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını hamil bulunması, 
D) - 357.257 üçyüz elli yedibin ikiyüz elli yedi lira muhammen 

bedeli olan bu iti halen yapabilecek mali bir iktidarda olduğuna dair 
Bankalardan bir veaika alnut bulunmuı, 

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

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

6 - isteklilerin teklif mektuplannı eksiltme günü izami ıaat 
ye kadar, ihale 9artnamesinde yazılı tartlar dairesinde ve makbuz 
mukabilinde Bankaya tevdi etmİf bulunmaları 'arttır. (765) (1864) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: J 
300 lira muhammen bedelli 1 adet hassas maktap makinesi ile 800 lira 

muhammen bedelli iki adet orta boy demir maktabı şartnameleri mucibince 
ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Vermek isteyenlerin f811nameleri almak üzere hergün, pazarlık iç3n de 
2/Vl/936 Salı günü saat 14 de Kabahı4ta levazım ve mübayaat Şubesindeki 
Ahm Komisyonuna :müracaatları, t(1921» 



HASAN 
Traş Bıçağa 

Traş sabunu 

Traş Kremi 

Traş Pudrası 

Traş Kolonyası 

Traş Fırçaları 

Hasan Deposu: IST ANBUL, ANKARA, BEYO~LU 
'-................................................. ~ .. 

RADYOLiN 
Güzelliği hem 

yaratan, hem 
tamarnlıyan 

bir iksirdir. 
Şu 9lzel çehre7I •rdnll•ta11 
9U11e9, fUphealz, inci dltl•r· 
dlr. Lakin o dı,ıere c•n veren 
de, fllphealz, "RADYOLIN,, dlr. 

&iz de •rnl gUzemıı elde 
edeblUrslnlz. Fakat bunun 

için f8rl gUnde iki defa 

RADYOLİN 
ile dişlerinizi hrçalamaktır 

. .;. ' .. r. I .. 

1 - 8q kardeşe babala
nndan biner lira kal
mııb. 

4 - Hasan. mağazasınd;. 
blrakb : Çalındı 1 

7 - (Adapaznn Türk Tica
ret bankası) na ya-
l1hd • 

2 - Ali. paraaru cebinde 
tqıdı: dütürdü ' 

5 - Hüseyin, yan1nda gez
dircli : Eridi t 

8 - Şimdi hem parasa 
artıyor, 

Sizi çil ve lekelerd (}ıı kurtarır 
HER ECZANEDB BULUNUR J 

Daktilo Aranıyor 
Hatasız ve çok seri zarp ile cem 
yapabilen ve TOrkçe lisanile ticari 
muhabereye hakkile vakıf tecrO
beli bir daktilo aranmaktadır. Bu 
evsah haiz olanların Marpuççalarda 
Ali Asgar ve Mahdumları müesse
sesine mOracaatları illn olunur. 

3 - Veli. evinde aakladı : 
Yandı 1 

6 - En küçüp iıe bir 
dakika bile durmadan 
paruanı ıötürüp-

' , ' I 

~ 
9 - Hem de her aym bi

rinde hlar bkar faiz 
alıyor l 

~ -~ 
:%: 

~SPİRIN J.I 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaf ve komprfme· 

• lerln üzerinde hansliOin1 tekeffül 

eden EB markasını arayınız. 

28 ncı Zlr••t maklnelerl cenubu t•rkl 

BRESLA V Sergisi 
7 111 10 Mayıe 1938 

MALLARI : Her nevi ziraat makine allt ve 
edevah-Zirai ve ımai müesseseler alit ve ede
vab - Gübrecilik sanayii • Kuvvet merkezleri· 
Bilümum makine - iş aletleri - Yük ve imaD 
nakil arabalan - Motörlü arabalar - Su nakil 
vasıtalan - Her nevi sıhhi tesisat - İtfaiye mr 
kineleri - Elektroteknik - Radyo Ievazımab ve 
Radyo - İnşaat malzemesi - Büro levazımab. 

iTHALAT : Her nevi mevaddı iptidaiye - Zirai mamulit ve 
mahsulat. 

Almanyada Türk siparişleri vekili . 
Bütün seyahat bürolannda ucuz seyahat biletleri. 

Müracaat Mahalli: 
NATTA MiLLi SEYAHAT AC~NTASI 

Galatasaray - Istanbul. Mufassal malumat için : 
Breslauer Messe - Und Ausstellungsgesellschaft 

Breslau 16. 
MUracaat adllmelldlr _;:;;;,,1-

Devlet Dımiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanlar 

Devlet Demiryollan Hilllat Dairetinde münhal memurluklar için -
Niaan/936 perft'IDbe aünü Ankarada ve Hayc:larpapda müaabah J..-1! 
caktır. Taliplerin Lise veya Ticaret mektebinden mezun olmaları, T~ 
ıılıha ve Hüınühal eahabmdan bulunmalan ve yqlannm otuzu ı~ 
olmuı metruttur. imtihan derecelerine ıöre 64 - 90 lira aylık v~ 
Ayni derecede hnnanlu arumda Askerliklerini Japllllf olanlara F.........- ~ 

ca bilenler tercihedilecektir. " 
Bu teraiti haiz bulunanların müaabaka gününden evvel vMeilderi 99 

fotoirafileriyle birlikte .Anbrada Zat l,leri MiidürlQüne ve ffa...lııı~nill 
da ltletme Müfettitliiiae mürac:aatlan lüzumu ilin olunur. cc848at .21ll1P 


