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Musolini dün:" Habeş ordusunu imha Orta Avrupa da gerginlik artıyor 
edeceğiz. Bu kararın ön_üne kimse Çekoslovakya, Avusturya 
geçemez~ Anavata~dakı 1ordum~z hududunda tahşidat 

her ihtımale karşı hazır.,, dedı yapmıya başladı 

. İtalyanl~r Artık Laval- Hoare 
Planına Da Razı Değiller! 

İngilterede asa~i~et artıyor, Eden dü~ Cenevred.e 
İtalyanların z~hırlı gaz kullanmalarını şıddetle tenkıt 
etti, · İngilizler harbin derhal durdurulmasını istiyorlar 

_On Üçlerin Dünkü 
Toplantısı 

Cenevre, 8 (Son Posta )- İtalya: 
Habeş İ!Iİni halle memur 13 ler komı
)tesi bugün toplanmıştır. !o~lantı bat
layınca İngiltere dış i~lerı bakanı E
den, ltalyanların Habeşistanda zehir
li gaz kullandıklan hakkında bir muh
tıra vermiştir. 
· Bu muhtırada zehirli gaz istimal o-
lunduğunu ispat eden hadiseler sayı -

'yılıp dökülmektedir. .. • 
~ lngiltere dlf bakanının ıozlerı 
•• .lngiltere dış işleri bakanı bundan 
aonra demiştir ki: . 

« Her iki tarafın, yani İtalya ıle 
Habeşistanın zehirli gaz istimalini ~u
reti kat'iyede yasak eden 1925 .tarı~· 

'.fi Cenevre anlaşmasını imza ett~k~erı
ni hatırlatmamız icap eder. Her ıki ta: 
raf, her hangi fekilde veya her ha~g~ 

'ahvalde gaz istimal etmiyeceklerını 
teahhüt eylemişlerdir. İtalyan tayya -

'releri tarafından zehirli gaz kullanıl -
<Devamı 11 nci yiistl•) 

Habeş meselesi için yeniden toplanbya çağınlacatı anlaşılan 
milletler cemiyeti konseyi 
• 

Musolininin Nutku 
ltalyan Ordulan Şimal Cephesinde Üç Koldan 

llerlemeğe Devam Ediyorlar 
Roma, 8 ( A. A. ) - l.tefani ajaıw teblig ediyor : Kabine bu 

aabah Musolininin riyaseti altında topl811111lfbr. Ruznameye geçilmeden 
evvel Mussolini qağıdaki beyanatta bulunmuftur: 

Habeş ordusunun imhasma doğru 

Küçük itilafın notası Macaristana karşı 
da şiddetli bir ihtar addediliyor 

Avusturya ve Macar Başvekilleri Roma protokolunu imzalarlarken 

Viyana, 8 -
Ünitet Pressi'in 
muhabiri bildiri · 

yor: Orta A vru • 
pada Avusturya -
nın Sen J ermen 
muahedesine rağ-

men mecburiı 
askerliği iade et -

heyecanla karşılanmıştır. 

Protestonun akiıleri 
Paris, 8 (A.A.) - Maten gazete

si, iyi malumat alan mahfillerden öğ· 
rendiğini bildirerek neşrettiği bir ha -. 
brede, pazartesi günü küçük anlaşma 

konseyi taraf andan Avusturyaya ve-, 
rilen ıpifahi notanın, Avusturya süel 
kanunlarile hadis olan durum çerçeve· 

mesiyle hasıl o- sini pek ziyade aştığını yazıyor. Bu 
lan gerginlik git- nota, A vusturyanın örneğini takip et-
~ikçe artmaktadır. mek istiyen diğer memleketlere ve 

Buna karşı bilhassa siyasası açıktan açığa muahe-
küçük antant deleri tadile matuf bulunan Macaris -
dev let le ri nin Avusturya hariciye na· tana karşı bir nevi ihtar mahiyetindq 
müşterek protes· zın Berser bulunmaktadır. 

tolan ve Avus - Waldenesı Avuıturya hariciye nazınnm 
turyanın bu protestoya mukabele fek- heyanab 

li gerginliği daha fazlalaftımııttır. Avuaturya hariciye nazırı Möey6 
Çekoalovakyaıım Avusturya hudut- Berger Waldenegg bir Fransız gazeteı 

larında tah,idat yapmağa başladığı sine şu beyanatta bulunmuştur: 
bildirilmektedir. Bu haber Viyanade [Devamı 11 inci yüzde] 

Mimar Sinan ihtifali 

Mimar Sinan 

'!/C Samih. Süleymaniye camisinde, yüce 
,mimarın hayat ve eserleri hakkında izahat 

vereceklerdir. 
3 - Kültür direktörlüğü ilk okul• 

larda talebeye (Mimar Sinan) ve eserleri 
1

hakkında malılmat verdirecektir. 
' (Oeuamı 11 nc:i yütl•) 



2 Sayfa SON .. POSTA' 
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Hergün 
lngilü Şiattlililı . ..,.,, 
• 
Falıaı llaliyai Galip 

• 
Radyoda Aja,.. HabaleTi 

* -
Dün gelm İngiliz saze1eleıiadea .,iri 

soruyOT: 

.Naeye pdiyolaz} 
İngiliz bükümcti bir ~\in Almanya ile 

top oymıyol', eıtelİ gün F rana ile. Bir sün 
Habeşistana uket" pderdiii İçin balya
ya çatarız, ertesi gün Ren havaliaine be
raber asker göndermek için onunla arka
datl& etmek İılteriL Daha ertesi giin Mu
aoliniyi Habqntan<ia hami gayri İn•nİ 

bir şekilde idare ettiii ıçın muahazaya 
kalkıyoruz.. Nereye gidiyoruz. ne yapmak 
istiyoruz~» , 

İngiliz gazetesini bu suale sevkeden sc• 

bep, İngiliz siyametinin İtalya karşısında 
mağlup olmuş görünmesidir. 

İngiltere Ren meselesiyle meşgulken 

ltalyayı ihmal etti. Hatta daha ileri gide
rek Akdeniz.deki cionanmlllllnm da bir kıs
mını geri çekti. Mılletler Cemiyeti tarafın
dan tatbikine karar verilen zecri tedbirleri 
de gevşetti. Musc:>lini lngiltercnin bu vazi
yetinden istifade ederek Habeşistanoa as
keri Lardtita bYYet verdi. İtalyan or"du
ları Habq ordulanm fimalde ve cenupta 
mağliip ederek Habqiırtan içlerine üerle
meie muvaffak oldular. Nihayet Jıa}yan 
askerleri Tana plü ciunnda görününce 
Jngilterede talak attı. Bunun üzerine ga

zetelerde, A..-am kamarumda hükümcte 
hüc-1ar batladı 

Şimdi Mi.ter Eclea teÜafta. Derhal Ce
ncvreye ciderek On iiçkr 1ı:om.itesini faa
liyete cctirecek. zır.eri tedbirlerin tezyidi 
için yanda brraktJjl ıeıd>büale.ri tazele
yecek Te balyayı tekrar ..kqtırmaja çalı
pcak. 

* lı .__.,_._Elinde 

B • defa it cliP&amatlann dinden çı
kıp benlraıdum eline seçmek isti

dad.. p.teriya.. kaJyanm IJusüılkü hari
ciye .aardİllİ _.liyeciler idare ediyor. 
Son üç ay içinde ha,yanın altın meTcudu 

dörtte birini kaybetti. Şimd.i halyamn bir 
sözü T sana gölündf', öteki gözü Londra 
bankasında. İtalyanın Londra aefıri Gran
di, İngiliz menfaaderine ~mayaca
iı lyl.bncJa temiaat vere.re.it lngiltcrcnin 
sönliini.i almağa ve Jngiliz bankasmı kız
dmDAlllaia çailtayor. 

jtaJ,.anın mıJi.Ye iitlcrini Londra, Lon· 
drada da lngiliz bankası idare eder. 1ngi
liz bankmnmn Montaguc isminde esraren
giz bir müdürü va,-dır. Şimdi Mu.oliDi o
nun dudak1an ..... ndan çıkacak sözlere. 
Mİiiler Eden'ift tehditlerin.den c:laba .ziyade 
ehemmiyet veriyor. 

ingiliz siyaacti mağlup oldu, fakat ln
siliz maliyesi galip vaziyettedir. 

Binaenaleyh ltalya henüz lngilteTenin 

elinden kurtulmuı dciildir. 

* Radyoda Ajan• Haberleri 
• ata.a.l Rad,,ama bavadi. venndt lıu-

1 susunda düapmrı en kötii haber ver-

me v...ıasıdır. AnadOlu ajanaı gelen ha
berLm taso.iI etmeluizin eelifi güzel bül
tenlerine geçirir. radyoya verir. Radyo 
Spikeri, ehemmiyetine ve ~üzumuna i>ak
makaızın bu habC1'1eri sıra ile okur. Siz 7a
vallı dinleyici ıaımr kalırsınız. Almanyanın 
notasından bahsederken Spikerin birden
bire yeni Zdandda lııuplay piyaSillllldan 
bahsettiiini işitirsiniz. Bu suretle radyodan 
haber almaktansa makinenizi :kapamayı 

tercih edeniniz.. 
Bütün diier itleri cibi 'bu haber Yerme 

itini de radyo bir t-.nile tabi tulanık ın· 

tizama koyamaz mı} _. _______ , ........ ---·-··-··-·· .. ··-··----Ozlü sözler: 

Şiiri yaratanlar şiiri nastl 
aalabrorJar? I 

Şiir felsefeden evvel öğremlmeticlir. 

Felsefe ıürden daha ince o1maınna rağmen 
Pir fe1sefeden daha sade, daha hisli, daha 
coşturucudur. 

Jolm Mitton (1608 • 1674) 

Şiir ruhun müziğidir: bilha!lsa ulu ve 
duyan ruhların. 

Voltaire (1694 • 1778) 

Siir kuvvetli duyguların kendiliğinden 
ta..-nasıdır: Kaynağm iış:kırdığı yer. ees· 
ıizl te bıriken beyecanlann toplandığı 

Resimli Makale a Hesapsız iş a 

Hesapsn: İ! görenin eli çenesinden ayrılmaz. Bunu ataları
mız <ıayağını yorıanına ıöre uzatmıyan ÜfÜI' n teklinde ilade 

İıte daima istikbali gözönünde bulundurarak, ihtiyat tedbir

!lerimizi bir an lmatmayarak hareket ecla .ek ani, t.eklenilmiyen 
etmİfler. 

Y alruz psa buma-da değil, İJ hususunda da bu söz doğru
dur. Heaapıız sarfeden nasıl nihaye~ bir gün iflasla karıılatırsa, 
heaap11z ve plinaaz İf yapanın da bir .W eli böğründe kahr. 

hadisels kartıımda tatırmak mecburi,etinde kalmayız. 

Be1'1emnİyen hadiseler yalnız ihtiyatıwan, tedbirıizleri, he

upsız İf sörealeri altüst edeb;lir. 

(~S_Ö_Z_A_R_A_S_l_N_D_A_) 
Venedlk ağır 
Ceza malıkeme&inde 
Yanan kandil 

Kurunu vüstada Vcnedikte bir mahke
mccle bir maznunun muhakemesi yapılm11o 
bütün zahiri deliller maznunun aleyhinde 
olduğu için. mahkeme tereddüt etmehi
zin idam hükmünü vermİf ve adamcağızı 

öldürmüıJer. 

Aradan kua bir zaman ııeçti~ten eon~ j 
..ı mücrim meydana Çlltmq ve idam edi
len adamın .uçsuz olduğu anlaplımf. 

Hikimler bu vaziyetten çok mülee9air f 
olınutlar, salona kendilerini affettirmek i-

/ 

çİn sece sündüz yanan bir kandil umıt
lar, ve her ceı.e açıldıiı zaman, mübqire 
üç defa uiam yere vurdurarak: 

- Hü.z yere idam ettiiiniz •aPJ!DU 

unutmayınız! diye baiırtm1tlardır. 

Bugün Venedik ağır ceza mahkeme· 

ainde mübaıirin bağırmau kaldırılmıı fa· 
kat kandil el'an yanmaktaymıı. 

• • • 
'1'.a11ld•n• baM .. 

76 yqanda olduğu halde seçenlerde 't'e<

fat eden seneral Eatienne Fransız ordusun
da tanklan k.Ullanan ilk adamdır. Ve bu 
.ebe.pten dolayı kendi.ine (Tank babası) 

dennıiftir. 

1915 de Joffre'ye yazdıiı bir mektup· 
da, •tte alb kilometre Miratle, 'her türlü 
manialan apbilecek. n tüfek mitralyöz 
atqıine dayamıbilecek zarilb otomobillerin 
yapılab-"lecAjini •nnediyanmı demiıti. » 

Ölürken de fU .özleri aöylemiıtir: 

- Ben zuhlı otomobillerin saatte 6 ki· 

·---------------------~~ 
HEHGüN BiR FJKRA 
Ne yapacak•n 

annemi? 
Rahmetli Kavuklu Hamdi anla-

tırdı: 

- Ben. derdi, ömrümcle kimKye 
mat olmadan. En hazırcevap kiımeler
lc lta111 brJıJ'a orta oyunu oynschnı. 
Beni fena tıalde sdattırdılar, Yine de 
K:arılJıguu yetiftirdim. Fakat bir .defa 
beş yqmda ibrr kız çocuiu beni laap
tetti. Hili habrladdtça İçerlerim. 

Bir sün Merdiven köyüade, Ma
mada oyıandan çıkl}'ordum. Baktım. 
bacak kadar bir lızcaiız a'YllZI çlka

raktan aih:Jor. Y.,.... yakiatlP eor

dımı~ 

- Nea ...ar, çocuium1 Ne7e aila
yonunl 

- Annemi kaybettim. 
- Banıda otur, bekle iteni.. Ben 

seain anneni balayım. Fabl ada ae 
annenin} Söyle ki, ona göre arayalım. 

Çoc:Uk. bumunu çeke çeke, bana: 
- Kaybolan benim. Ne yapacak

sın annemin adını~ demez mil •• 

·:-------------------------.. RULJIACA 

Günde 
güz bin dolar 
Kazanan adam 

Amerikada it pren ve Pierre Samuel 
isminde olan bir adam top imalitiyle iıti· 
gal eden bir Trö.t vücuda gctirmİf ve 
günde 100,000 dolar kazanmağa baıla

mııtır. İnsanlığı yıkmak için elinden cel
diği kadar çallflln Samuel ayni :zamanda 
çok eyi kalpli bir iıaaandır. Kazandığı pa· 
nuun brr laammı, fakirlere. haatanelere. 
ve batti aulb cemiyetine vermektedir. 

••• ........ ~ -~ ... 
laveç .,elıirlerindea biri olan Upuıled• 

müthİf bir tehlike hat gö.termİftir.. Bu 
ıdılike kedilerin çoialm- tehlikesidir. 

Filhakilt.a bu .......... 'bir taril:Jerde o b
dar c;ok fare vanmt ki bunlann hakkından 
gelmek için nİhaJ'et. kedileri çoia)tmaktan 
bafka çare bul•maı ,.ıar, 

Şimdi ortada fan: lrahnam... fakat bu 
.der de üreyen kediler, ortabiı biribirine 
katmep bapmlfl& 
Şimdi 'kediler için de böyle bir mücadele 

batWruftır. Kedileri kovalamak üzere şeh
re köpek idha.I edilmektedir. 

"' ... 
Fransız kadlllları•• zaferi 
Fran•da NiOlt belediye reiai, şehirde 

ki kadınlardan, aayıi resmi olarak dört ta
ne mütebusıs aeçilmeaiai, ve kendisine 
yapacağı işlerde mütavirlik etmelerini rica 
etmiıtir. • 

Bu talebi Feminizm Jelünde kazamlmıı 
büyült bir zafer teıü:ki eden kachnlu. te

hir<le §enlik yapnuflardır. ----· ··-· 1 

Sözün Kısası 

Hepimiz 

Hauptman olduk./ 
._ _____ E.Ekrem-Talu - , 

' O tuz seneden beridir tamnm... ı 

Harbiumumiden eTVel. bir kol c;enıl: 
idi. Net' esine payan :yoktu. Şenlendirilmeai1 

matlup olan herhan1ıi bir cemiyete. onu kır•ı 
mızı balmumlu davetiye ile çaimrlar, erken.' 
bırakıp gitmemesi için de •yaklanna kapa .. 

mrJardL 
Gam, kasavet onun kapı11n1 çalmamıt.· 

Rmtine uğramamı,U. Kayserilinin merkebi 
sibi. kurumuı otlara yefil, kainata pembe 
gözlük arkasından bakmak adetiydi. 

Balkan harbinin bile dağıtamadığı bu 
neş' enin, harbiumumi canına okudu. Evvel· 
ce. daimi bir tebessümle yayılan dudaklan 
endişe ile takaUüs etti. Gittiği yerlerden 
isti.kal gördü. Dostları, a,inalan, kendi .. 

sinden bahsederlerken: 
- Öf, aman 1 Bir tuhaf oldu.. On da· 

kika haşhaşa oturdun mu idi, insana me• 

lal anz oluyor .. 
Derneğe baıladılar. 
Bir adam bu kadar değifir mi} Deii· 

ıirl Hadisatın haletiruhiye üzerindeki te• 

sirleri o derece mühimdir. 
Son zamanlarda ona sık ııık rutlar ol• 

dum. Şimdi, manen daha da kötülemi~ 
Dalgın nazarlannın önünde, bizlere gÖ• 

rünmeyen bir facianın daimi kabusu duru• , 
yor sibi. 

Geçen gün bir yerde yine bulu§tuk. Ya· 
nmıa sokuldu ve sordu: 

- Ne var, ne yok, azimn) 
- Ne gibi} 
- Ortalığı nanl aörüyoraun} 
- Şöyle, böylel 
- Harp olacak mı) 

1 
- Zannetmem. Maamafib bilinmez de.. 
Başını a&lladı: 

- Vallahi azizim.. Ne olacaksa olsa~ 
Sinirlerimizin bundan ziyade gerginliğe ta .. 
haıamülü yok. Ne bir it t11tabiliyorux, n4( 
bir teYe niyet edebiliyoruz. tereddüt İçeı 
riainde bocalayıp duruyoruz. Her biri1 
miz. kulak kiriıte. ııöz.ler ufukta: ~?rta~ 
ha huaıün karıpcak.. Ha yarın altust ola .. 
cakl» diye bek1eşmekteyiz. Ben hu vazi-{ 
yctte kendimizi neye, kime benzetiyorum/ 

biliyor musun :;ı 
- Kime:? diye 80rdum. 

O, yüzüme melul melil baktı ve: 
- Hauptman' a, azizim! dedi. Biz ba, 

tün imanlar da. bpb onma cibi. akıbet~ 
bu kısa vadelerle mütemadiyen tehir eı 
dilen ve bu yüzden dünyanın en taham-l 
mülauz igk.enceainc tahammül cclen, zava~ 
la idam mahltumlanyızt 

"""' "'- ~~7.~ 
----------~:> . ----··········-·---------·--; 

Bili}Jor Musanıız? 
1 - Bonapart 1.kenderiyeyi ne vaJDj 

lometre aünıtlc ilerlemelerini kafi sörüyor· 
dum ... Halhuk.i timdi 60 kilometre sür-

zaptetmiıtH 
cudumıızc:lan çıkan pi.lik. itliYen paranın 2 _ Beynelmilel Esperanto dili ne va .. 
cetiniiği para. 3 - Ehil. .. - Eski dere - kittenberi ~ıd 

atle aidiyorlar. Bu ııünleri 
İçin çok. bahtiyarım 1 

• • • 

de 1ıördüğüm hcyieri, ramazaıun akpm yemeği. 5 - Süt (Ccoıı'rn Y .. ) 
veTen ha)'Tlln, baaton. 6 - Yılan, büyük. (Diinlıii ..ıierİll ceoapları) 
7 - Asmaktan emri hazır, AnadoWa 1 _ F ransanm mqbar Lejyon donöc 
me!hur bir harabe. 1 - Sima, F..ta Lir nipm 8 mayn 1602 tarihinde ilıdu edil-. 

Vapurda ••pkaaı denize dU... yer, ip.ret edatı. 9 - Umba yakar, bai-
,.h•dl dayın qi. t O - B...- bir T, 90nuna ibir 1 mf ~ lztırap çelunekten korkan kork.11-ı 

FW.Uoden Yahudi müfterilerle Tiryea- iliveaile Allah oh.r, üçüncü phas, köpek. IU-- ıztırabmı ea9Cll çelmai7e baş~ 
teye celen JenJAlem vapanmda acayip bir Soldan saja: 1 ~ - Akıllı. aa, iiciiDcii pha. tır-, cum-1-.; .. : eö•ı:..en FıaDllZ mütef.l.lr:.I 

R • . _ _ı_ k 1 - Olmıyacak ıey yapmak, c;ok de - ~!-L.!!. Buh ı.ı_ll! .__.... ı~ --, 
hadi• ohuu,tur. Üz.gar glivertcuc ar a- UUllllU 1-.: • .-....: M_....;.,,nedir. Montaisne 1533 te doimUfııl 
da..:1-..:..L ,_ kt lan yahudi bir mi. ı - Fazlalık. iplik •eçer. 3 - Elbiae, Sow.ı__ -~ -,.....,.ııe .. onupna a 0 o· ·• ıu.n .._.: 1592 de ölmüttür. 
yolcunun ppkuanı denize uçurmUf. Yolcu gezilecek yer. 4 - iri haynn. .S - Bir 1 - Serencam. pu. 2 - Ra'tc, ac;ar. 

3 
_ halia l>irijapli 2S llUl7l9 1929 ta. 

hiç tereddüt etmeden, kendisini gemiden sebz:c, üçüncü .. ıus. 6 - Nota. 7 - Ba - 3 - Ahi. Nesrin. 4 - Cet. uma. 5 - E- rihiDde lanmlfb. 
apiıya atmış. Vak'a üzerine vapur dur· iıılamalt. adet, nota. 8 - Bir eıkek ia • itin, lnnL 6 -EtkiJa. 7 - it. keM. 8 - 4 -~:lümanhkta Penamberi takip 
muı ataiıya bir sandal indirilmiı ~e yüz- ,mi, nota. 9 _ Kemanın çıkardıiı.., sür- Af, Rakım. 9 - Am,. irili. 10 - Sal. eden ilk alb halifenin Jaa,.alumda yekdi • 
melı: hilmediii için neredey.e basulacak gün yerlerinden hm, bir baba iemi. l-0 - denk. 1 1 - İp, ek. arka. lerine tamamen benziyen nOkta tchiden 
hale eelen yolcu kurtanlmıfbr. . h . l"k Soldan saja: ,.. d . lmaland 

Bu L_..:ı_r fedaü.ı . .:... katlanan yolcu. Çok deiil. umaktan emrı azır. aenıt ı . I Ac . . 
2 

ErJt-L 'Y at etmıı o ır. . 
~ • .... 1 ı n - e.b •· .. .. '- - ernı, .._ - e&. f&AP· 5 - İngilizler F ranaızlaruı Aızze dere-

ed • . L •• - ocyn, • , uc;uncu pnıs. . 5 N' 
fapUYI eline seçİrem isi içm. ço11. mute- 3 - Rastık. 4 - Et. kaıde. - ıne, ... • _1,. ardakları Jan Darb 30 mayıa 

L_'ı..ı Ti k Yukandan ... ;;,._: 1 Sa ,,_ 8 Mar ceaıne ~ 
enir bir DaJae rrye.te çı ml§ ve vapuru -r-••7• JCk. 6 - Fen. - c;. ıen.:. - - 14 31 tarihinde öldürmüılen:lir. 
meferden aWtoyduju için ıiddetli bir ceza• 1 - Başına bir U ilave.ile sökle yerin mlr:, ar. 9 - Cimri. ki, 1 O - Panama. ıhk. __ .......... - ......... _____ ........... -

ya çarpalnuwtır. birleştiği yer olur, çirkin bir kut- 2 - Vü- 1 1 - A,., emi. Özlü 96zler 1 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Bir .rtıad..- l.pnd•n seçea p lmiyeyi lütfen okuy•nm: 
Ba ftaclat •.idile IMr fotoiraf meki-Mi ahn11- Ba ınaklne

nia poz middetini ta7ia eden bir de ileti Y&nnlf. Bu ilet ziyayı 
öpiyOI'. reaiaa ...... 79°e SÖre UÇ aaniye pqz Tef'lllllk JiZllDI 
pldp ~Ol'lllllf. Bir müddet .onrka bu alet bozulmuıT..- ecfilmelı" iiase Almanyaya ıöndermif. Fabrika tamir el· 

mİf ve po.ta ile pri söndermİf. 

Postahane aleti tetkik etmif, bunun zi.Ja ölçen ilet olduiunu 
ıöriince, hir defa da ölçüler müdüriyetinin fikrini anlamak iate
mit ve oraya söndermiJ. Ölçüler miidia i,eliaden cnap bek1-
ken aradma on het sün seçmİf. Postahane bu kabil efyayi on 
beı sünden fazla a1akoyama:zm .. Bu ileti seri söndenniı. 

Arkadat uir&fA uir&fA makinesinin 1. .ldiçük parçaanı AD• 

cak bir Hçuk aenede eline seçirebilmit. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Şiiri yaratanlaf şiiri nasıl 
anlatıyorlar? 

Şiir muhayyelenin öyle bir la)llldır ki 
fıflun91 akılda vukubulabilecek bır depre
me mani olur. 

Lord B:rron (1788 - 1824) 

lifi; 
Şiir En iyi kelimelerin en İ) ı dizili-

ıidir. 

Samuel T. Coleridıe (1772 • 1834) 
Şür acaipliğiniR çokluğuyla de ıL guzel

liğinin çokluğuyla göze çarpm•h ye r 
Wiüiaaı ıonhwônla (1770 .. 1850) L _________ ..;... ___________________________ ,_ 

John Keab ( 1795 • 1821) 



İngiltere eski müstemlekelerinil UZAK • d • d " Sovyetlerle Mogollar ara-

Almanyaya ıa e mı e ecek t' sındaki muahe~e?in metni 
• neşredıldı 

İngiliz gazetesi böyle bir şeyi Hindistan yolu için 
bulmakta ve hükômetinin mütereddit vaziyetini 

Bir 
tehlikeli 

endişe ile karşılamaktadır 
L d 8 (A A ) Morning Bu gazete diyor ki: 

on ra, · · 'k H · · 
P 

. 
19 

d el Alman <eTanganı a ve amerun Hmdısta-
ost gazetesı 19 an evv A al · ' . . l na ve vustur yaya gıden yollarımı-

müstemlekesi olan ve tımdı manda a • zın kenarındadır. Ve bu mıntakalar, 

Moskova, 8 (A.A.) - Gazeteler, 
Sovyet - Rusya ile Mogolistan halk 
cumhuriyetleri arasında 12 martta U
lanbatorda, imza edilmit olan kartılık
lı yardım paktının metnini netretmek
tedirler. 

Üçüncü bir devlet tarafından sos -
yalist Sovyet cümhuriyetleri birliği 

yahut Mogolistan halk cümhuriyeti 
arazisine kartı tecavüz tehdidi takdi -
rinde, sosyalist Sovyet cü•~·huriy--~ leri 

birliği hükUmeti ile Mogolistan halk 

Oh üçler komitesi dün Cenevredc 

beklenilen toplantısını yapacaktı 

Komitenin bu toplantıya alelacele çagrıl

ması keyfiyeti hariç tutulursa, vaziyeti göz
den geçirmek istemesinde gayri tabii biı 

şey görülemez. Zira komite Habeşislandıı 

sulhu mümkün olduğu kadar sür'atle tesil 
etmek vazifesiyle mükellefti, reisi vasıtasİ• 

le iki tarafı yokladı, fikirlerini aldı, şimdi 
bu fikirleri karşılaştırarak müstakbel sul· 
hun esaslarını kurmaya çalışması rolünün 
icaplarındandır .. 

Fakat öyle görünüyor ki bu gayeye va
rabilmesi kolaylıkla mümkün olmayacak

·. Bunun ilk sebebi iki tarafın dilekleri 
ıc asında doldurulamayacak kadar derin 
bir uçurumun bulunmasıdır. 

\tanda bulunan toprakların Almanyaya savatçı ellerde müthi.f bir tehdit teş • 

'iadesi imkanı hususunda hükumetin kil eder. Böyle bir iade kabul edildik
aldığı tereddütlü vaziyeti endişe ile çe fazlalqacak olan isteklere yol aça-

kar l kt d 
cak ve bunların nihayeti değil baslan-

gıcım letkil edecektir. Binaenaleyh, 

böyle bir iadeye imkan olmadığının ve 
herhangi mülahaza ile olursa olsun 

Britanyanın emniyetini tehlikeye ko

yamıyacağımızm daha batlangıçta 

iken açıkça söylenmesi bizce en ma -
kul harekettir. » 

cümhuriyeti hükumeti, vakit kaybet -
meksizin vaziyeti birlikte tetkik etme- Bugün İtalya galip vaziyettedir, yahut 
ği ve arazilerinin emniyetini temin j. o iddiadadır. Habeşistanın şimalinde ve 

şı ama a ır. ' ............................•..............•....••......•.................................. , 
[ Kasırgadan Arap devletleri 

arasında ittifak 

cenubunda oldukça geniş araziyi işgal al
çin lüzumlu olacak bütün tedbirleri al- tına almıştır, Habeş ordularını da mutlak 

Meksikada siyasi 
bir suikast 

mağı taahhüt ederler. surette yendiğini söylemektedir. Bu vazi-
Akit taraflardan birine kar91 aake- yette istediği eski Habeş - İtalyan muhare

ri tecavüz takdirinde, Sosyalist Sov • besinden evvelki vaziyetin biraz daha a
yet cümhuriyetleri birliği ve Mogolia- ğırlaştırılarak iade edilmesidir. Yani vim-

Sonra feyezan 
\'olcu dolu bir tren bomba Amerikada nehirler de yemen heyeti muahedeyi na halk cümhuriyetleri hükumeti, kar- di ttaıyan ordusunun elinde bulunan top-

b ı d 20 b 
\!ılıklı olarak biribirlerine askeri yar • raklar İtalyanın Eritre ve Somali sömürge• 

ile uçuruldu ' taşmıya aşa ı, İn imza için Bağdata gitti dım da dahil olmak üzere bulunmağı !erine ilhak edilecek, Habeşistamn geriye 

Meksiko, 8 (A.A.) - Veracruz • 
dan Meksikoya giden ve içinde altmıf 
kadar yolcu bulunan bir tren, bir köp· 
rünün ortasına konulan bombanın 
patlaması neticesinde uçuruma yuvar
~mıf, yolculardan 9 kiti ölmüf, 7 

kişi yurtsuz kaldı Kah. taahhüt ederler. kalan kısmı da, imparatorun lafzi hakimi· 
ıre 8 (A A ) Yemen kralı yeti altında İtalyanın idaresine verilecek· 

• . ' · · - ' Protokol, imza tarihinden itibaren 
Atlanta, (Amerika birlqik dev- Hıcaz .il~ Irak ar~sınd~ imza edile.n derhal mer'iyet mevkiine girmekte - tir. 

letleri) -8 (A.A.) - Kasırga sebe- Arap ıttıfakına gırmege karar verm1' dir. Müddeti 1d yıldır. Buna mukabil Habeşistanın vaziyeti 
harbin başladığı ilk gündenberi dejfümc
miştir. El' an kat'i bir mağlubiyete uğra• 

rnadığı, işgal altına giren bütün toprakları· 
nı geriye almadıkça sulh yapmayacağı iddi
asındadır. 

bile ölenlerin timdiye kadar enkaz al- ve yemen batbakanı Muhammed Ze- M k 8 (A A ) - •-- t' t b ah d · . ed k l os ova, • . ızves ıya 
tından çıkanlan cesetleri 404 Ü bul • ~ır~ 'h u mt. u ı..~. eydı ımzaM ece ik~ 8:1 gazetesi, Sovyet Rusya ile Mogolis -
muttur eye an ,_.,m a ısır tar ıyıe _, . l ka • Ba wd-..l- . k . ' , b tan arasınoa 12 martta ımza anan r-
Kuırgadan harap olan mıntaka g llKMl gıbne üzere San adan are- laklı d ktınd bah d k 

· • · · ket etmittir tı yar ım pa an ıe ere 
· in ihabatt dö. en V eracnız bü- tiındi de feye7.AD tehlikeame maruz · d' ki. 

t an n bul nmaktadır Geo . h"k... • • ıyor • 
ldimet namzetlerinden iki kifİye kar- • u • . • '!Pe ~ ~met~~ Sere z de ((Japon emperyalistleri Mançukoda 

kiti yaralanmıttır. 

~ • A b' uikaıt yapılmak istenil • 9ımalindeki ve Korolin bülrumetinın ıkl 'b' . IA Çinci d b' ··ı fi ııyuı ır s b nd • biri b. k 1 yapt an gı ı tıma ı e e ır mu -
~fiine bükmolunmaktadır. ··• cenu u aki ne ~ !'. ço yer er • <'z• J -'etlı• bı•r tefik kukla devlet kurmak ve buna cht 

den lafDUf ve 20 bm m.ı yurtsuz kal- Y 1 UU 1 
• d 'lh k k . · ı '7 Mogolistanı a ı a etme ıstiyor. 

/ngf/iz/er askeri mıftır. Lefze{e o/da Sovyet Rusya dlf Mogoliıtanm iı • 
Romanyadan ilk parti 15 bin tiklili ile bizzat kendi müdafaası .,._ 

Görüşmelerin muhacir geliyor Atina, 8 (Hususi) - Bu sabah al- kımından alikadar bulunmaktadır.» 

el 
a. -•-- 8 (H ") R adan tı buçuğa doiru Serezde tiddetli bir 

A 1 h • l'UllUU"•, uıuaı omany 
ıfJg ın fi ı ek göçmenler hakkında Bükrq zelzele olmuttur. Zelzelenin yaptığı f ~.::metiyle yapılacak itilifname e- tahribat hakkında henüz buraya rnalu

Londra, 8 (Hususi) - Bazı ıiyaıi sularını teabit etmek üzere Hariciye mat gelmemittir. Nüfusça zayiat olup 

lngilterenin 
Mavi kitabı 

bıahafilde erkinıharbiyeler arasmda Bakanlığında toplanan komisyon me- olmadığı malum değildir. Londra, 8 (A.A.) - Bugün bir 
Yapılacak görütmelere karfı hotnut • ıaisine devam etmektedir. Komisyon- Sofyadan gelen haber «Mavi Kitap» neffedilmiftir. Bu kitap· 
•uzluk tekrar bu.lamıttır. Avam Ka • da Bükret sefirimiz Hamdullah Suphi . . · . . F' Sıhh' 1 · • Sofya, 8 (A.A.) - Bu sabah saat ta 1914 hazıranıyle 1936 martı araım-
nıarasmda bu husustaki itirazlar ye- ıle Ekonomı, mans, lye ve çıt al 1 d ed A l · 

lıld .. il) • d tıyı 17 geçe Bu garistanın cenubun- a cereyan en ve vrupa mese eıı-
niden arıgw a vurulmut ve İfÇİ parti • ler Bakan an mumeaı erı var ır • · h ıı· · · 'hd f ed b d. 1 ~ . 

5 
b. ·· ı kti da ve cenubu garbisinde bir zelzele ol- nın a ını ıstı a en azı ıp o 

ainden bir meb'us bu görütmeler hak- tık partı 1 m goçmen ge ece r. muftur. Zelzelenin Sofyanın cenuhun- matik münaka.talardan bahsedü.mek-

kmda kabineden teminat istemittir. Havada bir facia da 180 kilometre mesafesindedir. Bu- tedir. 88 sayfa ve 59 fasıldan ibaret o-
Baldvin cevabında, kabinenin bu (AA) _ 

8
. ticaret raamın Serez olması muhtemeldir. lan bu kitabın umumi muhteviyatı e-

.. ·· l • k akınd takip ede- Nevyork, 8 · · ır Rasathanenin verdiği malumat saaen malumdur. 
go~~~mbe'led~ı ç? . Y an tayyaresi, peneilvanyada Uniontovn- -----
ceganı ı ırmıftir· da yere dütüP parçalanmıttır. lstanbul, 8 (A.A.) - Rasathane • ipekçiliği teşvik için 

O halde ne olacak) 
Geçenlerde bir Fransız gazetesi terazi• 

nin lngiliz elinde bulunmasından tikayet 
ediyordu. Filhakika iki taraftan birinin bi
raz daha uysal davranması için dıtardan 
gelecek bir tesirin altında kalması llzım. 

dır. İngiltere bu tesirini HU>eşiatanın üze
rinde göstermekten çok uzakbr. 

O derecede ki üç dört gün evvel Lon
dradaki İtalyan sefirinin bütün Habeı· 
toprağı İşgal edilse dahi İngiliz menfaatle
rine dokunulmayacağı hakkıkı.da kendili
ğinden verdiği teminata bile lakayıt kal. 
mıştır. Diğer taraftan Jngiltere tesirini, a
zami derecesine giderek, ltalya üzerinde 
göstermekten de çekinmekte ve meıel~yi 

Ulu~lar Kurumu vasıtasiyle halletmeyi mü· 
raccah görmktedir. Bu şerait dahilinde öy
le görünüyor ki On üçler komitesinin bu 
son toplantısından da kat'i netice çıhnas& 
ihtimali pek azdır. 

* * 
iç bakanhkta bir köy bürosu 

teşkil ediliyor 
Lortlar Kamarasında Dokuz yolcu ve iki pilot ölmüttür. den tebliğ edilmiftir : 

Ankara, 8 (Hususi) - ipek böce- Ankara, 8 (Hususi) - Viliyetler 
Londra, 8 (A.A.) - Lordlar Ka • ... Bugün saat altıyı 18 dakika 25 sa - ği mevsimi geldiğinden Ziraat Veki- idaresine bağlı bir köy büroıu teşkili 

bıarasında, Lord Halifakıın nutkun - ispanya cumur başkanhgı niye geçe lstanbul rasathanesi, mer • leti orta Anadoluda ipekçiliği tetvik hakkındaki proje ile İç Bakanlık teıki-
dan sonra söz alan hatiplerin ekserisi, Madrit, 8 (A.A.) - Parlimento kez üatü lstanbuldan 380 kilometre için evvelce yapılan tekliflere istina - lit kanunları tamamen bazırlanmıt • 
~lmanyanm haksız muameleye ma- bqk~ Mart_in.ez Barrioa, Zamoranın mesafede tahmin edilen kuvvetlice ?en muhtelif ye~lerdew dut fidanı ve tır.. Po~ejeler yakında Kamulaya 

ıd ... k n atinde bulunmuf • halefinin tayınme kadar cuınhur bat· bir zelzele kaydetmıt· tir. , ıpek tohumu dagıtmaga ba,lamıttır. verilecektır. 
ruz tutu ugu a a if · · .. kti 

Bel 'ka ki kanlığı vaz esmı gorece r. lar ve İngiliz • Fransız - çı er • 
nı harbiyeleri görütmelerine muhalif 

olduklannı bildirmitlerdir • 

Dıt Bakanlığı müsteprı Stenhop 

ezcümle demittir ki: 

Konya ovası 
Ankara, 8 (Hususi) - Beytehir 

gölünden Konya ovuınm sulanması 
tekarriir etmiftir. Gölün aeviyeıi esa-

sen yükaelmittir • Almanya bir taraflı bir icraatla Lu
lcamo pakt~ı bozmuttur. Bu itde 
1nühim olan nokta bu bozma da, Re- icra vekilleri heyeti 
nin tekrar itgali değildir. Muahede • , Ankara, 8 (Huıusi) - icra Vekil
lerin mukaddes tutulup tutulmaya • I · h eti bugün de toplanarak mü -

w • • l'd. en ey 
yacagı bılmme ı ır. ._ zakerelerde bulunmuttur. 

Yunan ordusunun 
ve techizi 

teslih 

Atina, 8 (Hususl)-Ayın yirmi ikin
ci günü tekrar toplanacak olan Lider
ler meclisinde Yunanistanın Yunan 
ordusunun techiz ve teslihi meselesi 
~Örüşülecektir. --------

-------
Sivasta 23 Nisan Hazırhgı 
Sivas (Özel) - 23 Nisan hazırlık

ları başlamı:Ştır. O gün askeri mahfel
de bir çocuk balosu verilecek, Halkevi 
Tohum piyesi temsil edecek, bütün 
mekteplerde müsamereler tertip olu -
nacaktır. 

Bergamada Soyadı Alanlar 
Bergama (Özel) - Nüfus daire

Eski Bern sefiri 
Ankara, 8 (Huıusi) - Bem elçili

ğinden istifa eden Cemal Hüınü bu
gün tehrimize gelmittir. 

Türk - Alman ticareti 
Ankara, 8 (Hususi) - Türk • AJ. 

man ticaret anla.tması müzakerele -
rine bugün de devam edilmittir. 

Antep Polis idaresinde Tasarruf 
Ve Yardım Sandığı 

Gaziantep (Özel) - Polis idare -
since yalnız vilayetimiz polislerine 
mahsus olmak üzere bir polis tasarruf 
ve yardım sandığı açılması kararlas -. 
tırılmıştır. Sandığa bütün polis ve a-
mir ve memurları ortak olacak ve her 
ay maaşlarından kesilen parn ile san
dık sermayesi temin olunacaktır. Almanya - Yugoslavya 

Belgrat, 8 (A.A.)- Havas ajansı 
bildirivor: 

Ticaret vekili, Yugoalavyanın Al
manya. He ticareti arttırmağa çal1f8ca· 
"ını rr ... tbuata biF. · tir. 

sinde umumi ve hümmalı bir faaliyet Sandık muhtaç memurlara para ik
göze çarpmaktadır. Herkes soyadı al- ıaz edeceği gibi ölen zabıta memur • 
maktadır. Günde en azdan 200 - 300 larmın ailelerine de yardımda buluna-
soyadı tescil edilmektedir. caktır. 

Silahları Tahdit Konferansı Uykuda 

- Yavaş konuş, u> <ınJnucaksaı 1 
- Aldırma, başının ucunda top atıyorlar da gene uyanmıyor! 
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6 'Sayfa ~ON 

Haydut oğlunu takibe 
çıkan polis hafiyesi baba 

Çok garip bir 
izdivaç oyunu 

Bir davanın ortaya çıkardığı ilmi m~sel• 

Vak'a Amerikada oldu, komiser takip ettiği caninin 
oğlu olduğunu bilmiyordu, fakat yakaladıktan sonra 
öğrenincede onu mahkemeye teslimde tereddüt etmedi 

* it • 
Genç milyoner /uya/etini değif-
tirerek •evgili•ini kaçırdı, •onra 
onu kurtardı ve •evgi•ini kazan
dı. Fakat bu •evgi pek az de-

Balıklar başka hayvanlar 
gibi ıztırap duyarlar mı? 

Amerikanın Kentu· 
ki ülkeıinde hırsızlı'k • 

vam etti. 

ederken silah kullan· Amerikadan yazılıyor: 
manın cems~ ya Ö· ker milyoner Soperin kızı Munt So • 

Bir Alman balıkçısı balıklan bıçakla öldürdüğü için 
1 

mahkemeye verildi, mahkeme suçluyu tecziye etti, 
fakat mesele hallolunamadf 

lümdür, ya müebbet Amerika milyonerlerinden Çim Ba- G 
hapistir. Günün birin· · ld eçenlerde Berlin mahkemelerin- -

perı çı ırasıya seviyor, fakat bu kız 
de Kentuki zabıta11 den biri mühim bir sual ile karşılas, tı: 

sadece sporu düşünüyor, sevmekten 
bu cürmü irtikap e· -Balıklar istırap duyarlar mı? 

sevilmekten anlamıyor, ailesinin ev-
den iki genci takibe Mesele şu yüzden çıkmıştı; 
memur edildi ve ko- lenme tekliflerini de reddediyordu. 
miser Leland bu i§i Ü· Kızın ihtiyar babasının yegane emeli Balıkçının biri dükkanına aldığı ba-
zerine aldı. Araştır- hayata gözlerini yummadan evvel kı- lıkları, bıçaklıyarak öl~ürüye;r, bun-
malar neticesinde iki zının mürüvvetini görmekti, Milyoner dan sonra parçalıyordu. Meğer Al • 
gencin izi bulunmuş, Çim Bakerin aşkını biliyor, kızını da manyada balıkların bir sopa ile kafa -
bir yolun kenarında ona vermek istiyor, fakat muvaffak larına vurulmak suretiyle öldürülme • 
bırakılan otomobil- olamıyordu. Nihayet genç milyonerle lerini emreden bir kanun varmıf. 
den gençlerin Murfild bir tuzak kurdular. Bu tuzaktan iki- Bu kanunu bilenlerden biri balık • 
bankasını soyduktan baJ ki b ki k 1 sinden ba~ka hiç kimse haberdar de- çının ı arı ıça ıyara Ö dür-
sonra otomobille bu- T 
raya kadar kaçtıklan ğildi. Tuzak muvaffakiyetle neticele- düğünü haber verdi, bu yüzden ha -
ve otomobili daha nirse Munt behemehal evlenmiye razı lıkçı yakalanıp mahkemeye götürül • 

Olacaktı. dü. rın hareketine benzer. Bununla bera • 
fazla idare cdemiyeceklerini anlaya· damdı. Şimdiye kadar türlü türlü katillerle, 
rak bıraktıkları anlatılmıştı. hırsızlarla karplapnıı, hepsini yakalayıp a· * isticvap edildiği zaman baltkların her bu vaziyette olan balık, fazla oksi· 

iki gencin hadise esnasında kullandık- dalete teslim etmiıti. Bir akşam Soper ailesi yemekte iken istirap duymadıklan noktası üzerin • jen almak yüzünden haz içindedir.» 
lan tabancalar da arabanın içinde idi. Ko- Kendi oilu ve arkadaıının koridorda bir gürültü oldu ve y~mck de israr ederek mevcut kanunun yer • Ayni mütehassıs balıkların zanne • 
miser Lcland gençlerin izi üzerinde ilerle- oğlu ile karıı~ınca bir lahza dü- siz ve manasız olduğunu söyledi, fa- dildiği kadar aptal olmadıklarını an • 
di ve bir ormana dalarak iki genci bir ağaç şündü. Çocukların kolları daha yukarıda, kat mahkeme bu itirazı dinlemiyerek lattıktan sonra sıcak kanlı hayvanlar 
,ütügw ünün üzerine oturmuş gördü. İki 'kendi tabancası çoculdarın gögv süne dogv ru d · d k d d ki d balıkçıyı para cezasına mahkum etti. erecesın e zev uyma ı arını a 
geneç yüz yarda kadar mesafede idiler. çevrilmiıti. Gözlerine inanmak istemedi. ilave etmektedir. 
Sırtları kendi tarafına doğru idi. Dili tutulmuş gibiydi. Kalbi fena çar- Gerçi balıkçının mahkum edilme • 

Komiser durdu ve tüfeğini çocuklara pıyordu. Diğer taraftan, Kentuki ülkesi • siyle kanunun hükmü yerine getiril • 
doğru kaldırarak usul usul ilerleii. Ken· nin kanunu kulağında çınlıyordu. Bu ka- miş oldu, fakat balıkların istirap du • 

Mister Coatese göre Alman alimle
rinden biri ıslık, yahut zil çalarak ba
lığı yeme gelmcğe alıştırmıştı. Şika • 
go üniversitesi alimleri, balıkların ar
kadaşlıktan anladıklarını, bazı balık • 
lann yavrularına büyük bir itina gÖs• 
terdiklerini uzun tetkikler neticesin • 
de anlamışlardır. 

disi bankayı soyanları ve veznedar ile mu· nuna göre hırsızlık ederken tabanca kul • yup duymadıkları meselesi oldnğu gi-
hasebcciyi yaralıyan iki caniyi yakaladığı- !ananların cezası ya ölüm, veya müebbet bi kaldı ve herkes bu mesele ile meş • 
na inanıyordu. Hele bu iki genci tek ha • hapisti. gul olarak hakikati merak etmeğe baş· 
pna yakalamış olmak ona ayrı bir zevk Arkadaşının oğlu ile karşılaşmasaydı, )adı. 
vermekte idi. Gerçi bu gibi işlere yalnız kendi oğlunu kulağından çeker: 
başına çıkmak doğru değildi. Fakat ban· - Bu yaptığın ne? 
kadan imdat istendiği zaman, kendisinden Diye bağırırdı. 
başka bu işe koşacak bir kimse yoktu. Ban- Fakat öteki iencin önünde zaafa uğra• 
kaya vardığı zaman caniler otomobile at • mak istemiyordu. Bir kaç lahze düşündük-
lamışlar, arkalarından atılan silahlar bo~a ten sonra emretti: -
gitmişti. - Paraları toplayın 1 

Leland durup dinlenmeden canileri ta • Sonra tekrar emretti: 
kip etmiş, bütün ııün sokakları dolaşmış, bu - Yürüyün 1 
yüzden yüzlerce kilometre yürümüıtü. Fa- Yürüdüler. Ve rastııeldikleri ilk araba-
kat nihayet yorgunluğu boşa gitmemiş, iki ya bindiler. Bir tek ıöz konu~mamışlardı. 
cür· etkir caniyi ele geçirmişti. Bağırdı: Komiser iki genci doirudan doğruya mer· Munt Soper 

- Knmldamayınl ikiniz de mevkuf-1 keze götürerek tevkif etti. Ve bir yere ka· salonuna yüzü demir maskeli bir a • 
sunuzl padı. Sonra haber verdi: dam girdi. Tabancasiyle tehdit ede • 

iki genç neye uğradıklarını bilmiyerek, - Bankayı soyanları yakaladım 1 rek : 
yıldırım aüratile sıçradılar, döndüler, el· Kim oldukları aorulunca kekeliye keke· _ Eller yukarı diye hav kırdı 1 
!erindeki parayı bıraktılar ve kollarını kal- liye anlattı. S d ·ı S -
dırdılar. H k h . . K . . • . . onra a ım yoner opere: 

er es ayret etmııtı. omıserın amırı B ·· b k d Jd -
Fakat komiser Leland bu anda birden· sordu: - ugun an a an a ıgınız pa· 

Dünyanın en büyük balık bahçele -
rinden biri Nevyorktadır. Burada dün
yanın her çeşit balığı bulunur. Ve ba-

lıkların biri hastalandı mı, balık mü • 
tehassısları tarafından tedavi edilir. 
Balıklara ilaç verildikten başka üzer • 
lerinde cerrahi ameliyeler yapıldığı da 

Balıkların tatdan anladıkları, işit
tikleri, gördükleri, dokundukları u
mumiyetle kabul olunuyorsa da bun• 
lar isbat edilemiyor. 

Nevyorklu mütehassıs Mister Coa· 
tes sözünün sonunda diyor ki: 

olmaktadır. Bu müessesenin reisi Mis
ter C. W. Coates balıkların bütün sır- « Balıkların, his sistemi ne mahi • 
larına vakıf olan en selahiyetli tahsi • yette olursa olsun, haz ile elemi tef • 
yettir. rik ettiklerini bilmiyoruz. ilim bu 

. yolda bir ~y söylemiyor. O halde ba-
Balıklara aıt sualler bu zata da so- l kla b ki ··1d·· Al b } k • 
l d b 

• . ı rı ıça a o uren man a ı çı· 
ru mlJ«'. o a fU ceva ı vermıştır: b. d" - . k 

«Balıklar, en müthiş, insan için 
öldürücü olan yaralara tahammül e
derler. En ağır ameliyatı, balıklar üze
rinde yapıyoruz, hislerini iptale lü • 

ama ır ıyecegım yo tur.» 

Türk kodeksi komisyonu 
Türk kodeksi komisyonu dün de bire sarardı, fenalaıtı. gözlerine inanamı- - Ya kaçmaia teıebbüs etselerdi, ne ı r~lar.ı~ Üzerinizde olduğunu biliyoı:um, 

yordu Çünkü yakaladıiı iki ııencin biri yapardın) hıç ıtıraz etmeden bunları bana veri
kendi öz oğlu, öteki de en aziz arkadaşla- - ikisini de vurur ve vazifemi yapmıı .

1 

niz. Dedi. zum görmüyoruz. Ayni ameliyatı İn· 
nndan ve eski komıularından birinin oğ- ,olurdum. Kimsede kımıldayacak takat yok- sa nüzerinde yapını~ olsaydık, iıtirap
Juydu. Komiserin vazifeperverliii herkesi hay- tu, ihtiyar milyoner cebindt".n cüzda· tan öldürdü. Balıklar olta ile yaka • 

mesaisine devam etmiştir. 

Komisyonun dünkü toplantısında 

vazife taksimatı yapılmıştır. 

Tali alyon kısmında (Farmakok .. 
nozi) ve afyon tahlilleri için iki ko • 

misyon teşkil edilmi\Jtir. Bu kom is • 
yonlar 24 nisana kadar hazırladıklari 
itleri 24 nisanda umumi komisyona 

Komiser Leland namuslu, dürüst bir a- ret içinde bırakmııtı. nını çıkardı ve demir maskel: adama landıklart zaman, oltalar, balıkların 

Evlenmek 
lsligen 
Dul 

uOn sene evvel kocamdan aynldım 
Resmen bopnma olmadı. Hala onun 
nikahı altındayım. Fakat on senedir 
biribirimizi gördüğümüz yok. Şimdi bir 
baıkasiyle evlenmek istiyorum. Fakat 
onunla nikahımın buna mani olduğunu 

•zannediyorum. Siz ne dersiniz~ 
Atiye 

Filvaki mahkeme ayrılmanaa ka
rar vermedikçe bafkaıiyle evleneme:ui
niz. Fakat on ıene ıizi biç aramaması 

bopnmak için en kuvvetli sebeplerden 
biri sayılır. Mahkemeye müracaat e· 
dip bopmna talebinde bulununuz, mah
keme botanma karan vermekte güçlük 
çekmez. 

* cıBeş senelik evliyim. Mes·udum. 
Bir çocuğum var. Bekarken herkes gıbi 
ben de sevmiş, sevilmiştim. Fakat o 
gençlik maceralarını maziye gömmüş· 

tüm. Geçen gün e!lki sevgililerden biri 
adresime bir mektup göndererek benim· 
le görüşmek arzusunu gösterdi. Bu 
mektup karımın eline geçti. Çok müş-
kul vazıycte düştüm. O giinden beri 
evde huzurum kalmadı. Karıma dert an-

Jatamıyorum. O .kızla hiç bir kalbi a· 

lakam kalmamııtır. Bu vaziyetten nasıl 
kurtulayım)» 

" Nevzad 

Karınıza vaziyeti olduiu ıibi anla
tınız. Onun fÜpbeleriaİ aidermek için 
ne liJJJJWl yapmMtan çekinmeyiniz. 
Karınız er ıeç ıizin dürüatlüjiinüze ka· 
naat ıetirec:ek ve meaele ancak o nkit 
balledilmİf olacaktır. 

* <<22 yaşında bir kızım. Şimdiye ka -
dar kimseyi sevemedim. Adeta sevme 
Jcabiliyetimden ıüphe ediyorum. Ben 
kimseyi sevemiyecek miyim?» 

Nadire 
Bazı kızlar çok erkenden ıevmefe 

hatlar, ve kendilerini birçok maceralara 
atarlar. Sizin timdiye kadar kimseyi 
ıevmemİf olrnamz sizi birçok tehlike • 
den kurtarmııtır. 

Fakat timdiye kadar ıevmemİf ol· 
manız, timden sonra ıevmiyecegınıze 

delilet etmez. Demek ki henüz aevebi
leceğtniz tipe raıgelmemitsiniz. Y okıa 
beğendiiini:ı bir tiple kartılllfhiuuz ııün 
sevmekten kurtulamazsınız. Yalnız çok 
hodgam ve mütkülpesend olabilirsiniz. 
Bu takdirde güç seversiniz, fakat se • 
vince de kuvve:le seversiniz. 

* 
Beşiktaşta Haluk: 
Nişan yüzüğünün mutlaka pırlantalı 

olması şart değildir. Bilakis nişan yü -
züğünün sade olması daha makbuldür. 

uzattı. çenesinde hazan derin yaralar açarlar. 
Aile yemek yerken bir Gangsterin Fakat balık tekrar suya atılacak olur • 

baskınına uğramış bulunuyordu. sa hiç bir yara almamış gibi tekrpr yü
Gangsterin de paraları aldıktan sonra zer ve yarasına bakmıyarak yem arar, 
gideceği sanılıyordu. Halbuki öyle ol- ve bulur. bildireceklerdir. 

Cim Baker 

madı. Gangster paraları aldıktan son
ra korkudan titreyen Munt'un ) anına 
sokuldu. 

- Adın ne~ Diye sordu. 
- Munt cevabını alınca: 
- Hiç itiraz etmeden beni takip 

ediniz, bağırıp çağırmıya kalkmayınız, 
biitün hizmetçiler sımsıkı bağlanmış
lardır dedi. 

Matmazel için yapılacak başka bir 
şey yoktu, ağlaya ağlaya Gangsterin 
onüne düştü. köşkün kapısına indi. 
Kapıda muhteşem bir otomobil duru-

insanın a}')li hale uğradığını farze· 

diniz, yaralı ciğer ile bir şey yapamaz. Kız kaçıran Yusuf tevkif edildi 
«Bir çok insanlarar balığı yakala -

dıktan sonra, sandal içinde iseler san

dala atarlar ve onun kıvranarak boğul
masını beklerler. Bir balık sudan çe • 
kildimi, havadan sarhoş olur. İnsan 
nasıl suyun içinde boğulursa balık da 
havada boğulur. Balık, cüz'i oksijen 
ile iktifa eder. 

Açık havadaki bol oksijen onu sar
hoş eder ve hareketleri ağır sarhoşla • 

Küçükpazarda Cami sokağında otu

ran 15 yaşındaki Zekiyeyi kaçırmak· 

tan suçlu Yuauf tevkif edilmiş 7 inci 
müstantikliğe verilmiştir. . Zekiye 

kendi rizasiyle Yusufa kaçtığını söy .. 
lemektedir . Fakat kız 15 yaşında ol • 

duğu, ailesi de davacı vaziyetinde bu
lunduğu için hakim, Yusuf hakkında 
tevkif kararı vermiştir. 

yordu, buna binildi ve baş döndürücü ı haber verdi. Haydudun otomobilinin 
bir sür'atle karanlıklar içinde yol al- izini takip ettim, mağarayı buldum. 
mıya başlandı. Herifle bir hayli mücadele ettim, bir 

Otomobil müthiş bir kayi\lığın al· kaç yerinden de yaraladim. Fakat ka
tında korkunç bir ma~aranın önünde çırdım hain herifi, ~imdi artık tehlike 
durmuş, Munt bu magaraya sokul • kalmadı, gidebiliriz. 
muştu. Mütemadiyen hıçkırıyor, ağ-

lıyordu. Demir maskeli adam ha;,ıin 
bir tavırla bağırdı: 

- Sus artık. Zırlama. Geber, yat, 

uyu! 
Munt ağladı, ağladı, ağladı, ve ni -

hayet mecalsiz kaldı, uyudu. 
Muntu uyandıran silah sesleri oldu. 

Gözlerini açtığı zaman karşısında Çim 
Baker vardı. Mağara kan içindeydi. 

Genç ve zarif milyoner büyük bir 
tevazula matmazelin önünde eğildi. 

- Korkmayınız Matmazel dedi, 
kurtuldunuz. Babanız felaketi bana 

Munt'un mukavemet arzusu kırıl • 
mıştı. Minnetle elini genç milyonere 
uzattı, köşke döndüler, o hafta evlen-

diler ve mes'ut bir çift halinde ya~a- · 
mıya başladılar. 

Fakat bir gün genç milyonerin esra· 
rına vakıf uşağı boşboğazlık etti. o 
vak'anın mürettep ve maskeli odamın 

genç milyoner olduğunu söyledi, Munt 
ta bunu duyunca kocasından nefret 

etti ve babasının evine döndu. Mah
kemeye düştüler. Şimdi bu mesele 
mahkemededir. ~ 

I 



İnsan ölürken ve 
öldükten sonra ne

ler hisseder? 

En kuvvetli şair, romanCI ve hikayecimiz kim? 
• 

Selimi lzzet'in Cevabı 
• • • 

İkinci İnönü muharebesi 
nasıl başlamış ve bitmişti? 

f ngilterede kalbi duran bir 
adamı tekrar dirilttiler, o da 

liissettiklerini anlattı 

Enkuvvetli faır Mehmet Akil, Nazım Hikmet IJe Behçet Kemal .• ı 
En kuvoetli romancı .. ~ Halid Ziya hariç bu sılah «Gökyüzü» nü 
yazdığı için Reıad Nariye vermek isterdim. Fakat uÇalılnıJU»· ı 

nu yazdığı için buna dilim varmıyor. 

( SON POSTANIN ASKERi MUHARRiRi YAZfYOR ) 
-1-

1 O/ kanunusani/ 921 de Yunan ~r~u: 
v • • • il tı" )enen (bınncı ıunun maglubıyetı e ne ce 

t ") · d ra Yunanlı-nönü muharebesı ın en son 
k U k mıntakala-lar gerek Bursa, gere se şa . 
1 • · t k ·ye etmıs-nn da bulunan kuvvet erını a vı . · 

·· 1.. harebe ıh· ler, bu kuvvetlerin her tur u mu 
. . 1 · ı d" Aradan ge-
byaçlarını ıkmal ey em.ış er 1• 

b. bu maksa· çen iki buçuk aylık ır zaman . . 

d k • f" 1 . t" Bu zaman zarhnda, lngıa a ı ge mış ı. f 
bb .. ·· )e bir tara · 

)izlerin tavassut ve teşe usuy • 
tan Türklerle Yunanlılar arasında Lon· 

d d 
• .. k ve temaslar o· ra a siyası muza ere 

t l"fl · y nan roüdcle· luyordu. ngiliz tek ı en ve u 
1 k b 1•. ·· kün olmayan 

a arı bizim için a u u mum 
ağır şartlan ihtiva ediyordu. Zaten ıo~ra
dan anlaşıldı ki bu siyasi temas ve muza-
1. . y hl a yeni bir ta-a.ere teşebbüslerı unan ar k 

k ·-L" nı verme 
arruz için hazırlanma ~anı I 
maksadı ile yapılmıştır. Nitekim hi~i~e ~r 
hunu teyid ettiler. Mürahhas hey/et~ı~ 
(Londra) dan dönerken 23/ Mart '~'''~''-."'"'·~·,111·,m·~ 
t 'h· d b l l n yeni Yunan taar· ~ .. •''' arı ın e aş amı§ o a .. "'f ... ·······~··••·-

v k l nç ve musta• 1ı-----------------'ll ruzu yeni dogma ta 0 an ge 
kil Türkiye devletini (Londra) konferan
ıı mukarreratını kabule icbar etmek gaye· 

•İni takip ediyordu.·· 
Bu taarruz başladığı ıırada Yunanlıla~ 

rın Bursa şarkı mınt~kasınd~ki. ku~etl:~ 
4 piyade fırkası ile hır su varı lıvası • Uş 
mıntakasındaki kuvvetleri de keza 4 fır~_a 
piyade fırkası ve bir kısım suvariden ~u
teşekkildi. Ayrıca ( İzmit) de de bir pıy~
de fırkaları vardı. Bütün bu kuvvetlerın 
yekunu şu miktara varıyordu 

40 000 tüfek 
3:000 Ağır ve hafif makineli tüfek 

1200 kılıç 
144 top 

Birinci lnönünden beri geçen zaman 
zarfında Türkler de kuvvetlerini arttırmış· 
lar, bu kuvvetlerin muharebe ihtiyaçlarım 
-o zaman için mümkün olanın azami 

. b . d ''-mal etınişler, kıt' alann ta· 
nıs etın e-- "' . . 
lim b . derecelerini yükseltmışlerdı. ve ter ıye 
B d T .. L ordusu da iki grup halinde u sıra a ur&. . 
bulunuyordu. İsmet paşa kumandasındakı 
tiınal cephesi kuvvetlerini tetkil eden Es
kivehir grubu ile Refet paşa kumandasın
daki cenup cephesi kuvvetlerini teşkil .e~e~ 
Afyon grubu kıt'alarınm yekunu, (ıkıncı 
İnönü) muharebesinin hitamından evvel 
ıu miktarlara varmış bulunuyordu: 

15,000 Tüfek 
150 aiır ve hafif makineli tüfek 

900 lı:ılıç 
66 top 

B - Cenup cephesi (Afyon grubu): 

9,000 tüfek 
64 makineli tüfek 

4,000 kılıç 
51 top 

Bu gruplardan maada (l:ımit) deki Y~nan 
fı d d b . fırka kuvvetınde, 

rkaııı karıııın a a, ır 

(Kocaeli) kıt'alan erubu vardı. 
2 31 Mart /92 l günü ileri hare1'.ete ge· 

çen Yunan (Bursa) ve (Uıak) grupları 
tirnalde (Eskiıehir) i, cenupta da (Af· 
Yon) u ilk hedef ittihaz etmiı bulunuyor• 

lardı. 
Bursa ıırubu ( 3 fırkasiyle) iki kol?an 

'\'e ( y enişehir • Bilecik - Söğüt) ; {ine· 
ıöl _ Pazarcık) yollariyle ilerliyordu. U· 
tak grubu da (keza 3 fırkasiyle) (Afyon) 
ile (Uşak) araaındaki (Dumlupınar) mev
:ıilerine teveccüh etmiş bulunuyordu. 

Harekitm cereyan tarzı : 
(Eskişehir) Umumi istikametinde hare

ket etmekte bulunan Bur• grubu (Jnönü) 
mevzilerine çatmadan hedefine varamaz· 
dı. Binaenaleyh evvela bu mevzileri elde 
etmek mecburiyetindeydi. 24/ Martta Bi· 

leciği, 25/ martta Pazarcıiı iıgal ede~ b~ 
grup 26/ mart akşamı (İnönü) mevzılerı· 
rnizin karşısına gelmiş b1;1lunuyordu. :u: 
nanlıların (Bursa) dan {lnönü) mevzılerı 
karşısına gelinceye kadar yaptıkları ileri 
hareket esnasında ( l } inci ve ( 5) inci su
Vari fırkalarımız, (düşmanı oyalamak) ve 
(kendi ordumuza vakit kazandırmak) dan 
ibar!t olan vazifelerini ifa ettikten ıonra 
müdafaa mevzilerimizin sol ve sağ cenah· 
larına çf"kilmişlerdi. 

Bu suretle pmal cephesindeki kuvvet
lerimiz aşağıdaki sıra ile müdafaa tertibatı 
almış bulunuyorlardı: (Şimalden cenuba 

}kinci lnönü muharebesinin cereyan 
tarzısını gösteren umumi kroki 

doğru) Kocaeli grubu -suvari fırkası
( 1 ) inci - ( 61 ) inci - ( 1 1 ) inci piyade 
fırkaları - ( 1 ) İnci suvari fırkası. 

Muharebe nasıl cereyan etti: 
2 7, • 28, • 29 mart günleri zarfında 

Yunanlılar iki fırka ile (İnönü mevzileri) 
nin sağ yani şimal cenahında (bilhassa 
Gündüz Bey mıntakasına) taarruz ettiln. 
Mevzi in sol cenahına, ( 1 1 ) inci fırka cep
hesine, de yalnız bir fırka ile taarruzlara 
giriştiler. Muharebe her tarafta şiddetli, 
fakat bilhassa sağ cenahta çok kanlı oldu. 
yukarıda yazılan rakamlara göz atılacak 
olursa Yunanlıların piyade mevcudu itiba
riyle bizim iki mislimiz, makineli tüfek iti

bariyle 1 7 mislimz, topçu itibariyle de biz
den çok üstün oldukları görülür. Buna rağ
men Türk çocukları her düşman taarruzu
na mukabil taarruzla cevap vermek sure
ti le, elden çıkan her karış toprağı tekrar 

y . l ak kahramanca dövüştüler ve 
gerı a ar , 
düşman taarruzlarını kırdılar .. 

Üç günlük muharebe sonunda Yunan

lılar bu cenahta muvaffak. ola~ı~acakla: 
rını anlayınca merkezi sıkletlerını (yanı 
kuvvetlerinin büyük kısmını) kendi sağ 

hl a V e bizim sol cenahımızdaki 
cena arın 

( l l ) inci fırkamız karşı~ına . ~aklettiler. 

E b Cenahtaki arazı teşkılatı da za
sasen u 
f B ada fazla tazyika maruz kalan 

yı tı. ur j .. .. . 
( 1 I ) inci fırka, sol cenahını nonu deresı· 

· l k üzere, bu derenin şima• ne müvazı o ma 
!inde, geriye doğru kırdı; Yunanlılar 
(Kavalca) sırtlarını ve. (Kandilli) . yi. e~e 
geçirdiler. Bu vaziyet lnönü mevz1lerının 
cenup cenahtan kuşatılmasına im~an vere· 
bilecek bir manzara arzediyordu. Fakat 

Yunanlıların dört günden beri yaptıkları 
taarruzlarla ne kadar yıpranmış oldukları-

t kdir hususunda büyük bir isabet gös
nı a ~ d•v• 
teren garp cephesi kumandanlıgı ver ıgı 
bir emirle bütün kıt'aların mevzilerini mu· 
annidane ınüdafaa etmeleri lüzumunu teb· 
liğ etti. Türk ordusu büyük erkanı harb~ye
sinin garp cephemizi takviye maksadıyle 
(Amasya) dan celbettiği (5) inci Kafkas 
fırkamızın bir alayı ile Büyük Millet Mec
lisi muhafız taburu da bu sırada muharebe 

meydanına yetişmiş bulunuyorlardı. Bun· 
dan maada Yunan Uşak grubunun şimal
de, İnönü mıntakasında, cereyan eden 

muharebelere müessir olmayı düşünmeye· 
rek (Afyon) istikametinde şarka doğru 

ilerlemesi o eırada Altıntaş mıntakasında 
bulunan cenup cephesi kuvvetlerinden 

( 2 3) üncü fırkanın da Jnönü mıntakasına 
celbine imkan vermişti. ( *) ilk iş olmak 

( * ) Yunanlıların ( Upk grubu) nun 
bizim için tehlikeli hareketi ( Utak - Ge
diz • Kütahya • Eskitehir) istikametinde 
ilerliyerek, İnönü mevzilerimizi cenuptan 
ihata edecek vechile, Yunan (Bursa gru
bu) ile tevhidi harekat etmesiydi. hte böy· 
le muhtemel bir hareketi lı:arıılamak üzere 
cenup cephesi kuvvetlerinden ( 23) üncü 
ve ( 8) inci piyade fırkalariyle ( 2) inci au
vari fırkası ( Altmtll§) mıntaka.ıımda top
lanmıt bulunuyordu. 

İngi1terede çıkan «Tıp gazetesi» 
fevkalade bir had1se kaydediyor, ölmüş 
bir adamın tekrar diriltildiğini, şimcli 
sapasağlam yaşamakta olduğunu bildiri
yor. Bu adam geçen eyliılde kalbi durarak 
ölmüştür. Doktor Fingan tarafından ölüye 
ameliyat yapılmıştır. Bu adam tekrar ya • 
§amağa başlamıştır. 

Ölüp te tekrar dirilen adamın ismi Er • 
nest Hinsbeydir. Aston hastanesinde te • 
davi altında bulunan bu adamın bir giin 
kalbi hareketten durmuş, hastanın öldüğü 
hemen doktor Fingana haber verilmiştir. 
Doktor vakit geçirmeden hemen ölü
nün göğsünü keserek kalbinin içine Ader
nalin şırıngası yapmış, müteakiben hare -
ketten duran kalbi masajla işletme· 
ğe çalışmıştır . . Doktorun bu çalışması ne
ticesini vermiş, aradan bir hayli zaman 
geçtikten sonra kalbin tekrar harekete gel· 
diği, ölünün de dirildiği görülmüştür. Bun• 
elan sonra doktor yeniden doğmuş gibi ya
§amıya başlıyan hastası ile bir mülakat 
yapmıştır. Ha~ta bu mülakatında ölümle 
dirilme araııında hissettiği şeyleri şöyle an· 
latmaktadır: 

Hastanede kalbimin bir ıni.iddet dura· 
rarak sonra tekrar harekete geldiğini b:ına 
söyledikleri zaman hayret ettim. Ben bu 
söyledikleri zaman içinde garip rüyalar 
gördüğümü hatırlıyorum. 

uSanki dar bir geçitte bulunuyordum. 
Bu geçidin nihayetinde de kilise gibi bir 
yer görüyordum. Yarı karanlık icinde hulu-

Selami J~zeti, Şe.hir .. °.'.celisin~~ ~orido· ' 
runda önledım. Benı gorunce guldu. Ve: l 

- Azizim, dedi, suallerin malum. Fa

kat bir şartla cevap veririm: 
Sen, bundan üç sene evvel. belediye 

meclisine aza seçilmek istediğimi yazmış· 

tın: Yaptılar. 

Şimdi de saylavlığa gönül çektiğimi 
yaz: Şu mübarek kaleminin uğurunu bir 
defa daha deneyelim. 

- Yapamam dostum 1 
O merakla gözlerini açtı: 

- Sebep? 
Güldüm: 

- Çünkü maazallah seni saylav yapar· 
larsa biz bir ahpabın daha «selam ve izze
tinden» oluruz Selami İzzetciğiml 

Ve şakayı tadında keserek mevzuuma 
girdim: 

- Sence kimdir en kuvvetlisi bizim 
şairlerin? 

Onun fazla tereddüt etmeden cevap 
verişinden, kafasını böyle bir sorguya Ön· 
ceden hazırladığı anlaşılıyordu. 

- Bence, dedi, Mehmat Akif, Nazım 
Hikmet ve Behçet Kemal, kendi ideoloji
lerinin en kuvvetli şairleridir. Bunların İn· 
kar edilmez kuvvetleri, kendi ideolojile· 
rine olan bağlılıklarıdır. 

- Bir ideolojiye kuvvetle bağlanmak, 
kuvvetli bir şair olmağa kafi midir? 

- Ben de kafidir demedim: Fakat şll

irler arasında esaslı bir tasnif yapabilmek 
için ideolojiyi mevzuu bahsettim: San' atte 
ilk aranacak vasıf samimiyettir. 

Mesela, bu inkılabı terennüm eden şa
irlerin en samimisi Behçet Kemaldir. Çün
kü onun İnanışı, diğerlerinden daha yürek· 
tendir. 

- Bence değil. 
- Faruk Nafizdir dersen, akııini ispat 

ederim. 
- O da değil. 
-Ya kim? 
Güldüm: 

- Çobanlıktan yetişen, ve kaleme ka
valdan daha fazla ısınan Sabri Yılmaz ... 
1!-ğer sade inanış bakımından alırsan, inkı

lap şairlerinin en başında onu sayman la-
,zıml nan bir yere girdim. Burada ölmüş olan 

bir çok tanıdıklarıma rastgeldim. Bunlar 
birer gölge halinde bu kilise gibi yerin için
de dolaşıyorlardı. Hiç birisile konuşama
dım. Rüyamın bundan sonrasını hatırlıya
mıyorum. Uyandığım zaman her vakit u- · 
yandığım gibi tabii bir halde bulunuyor • · 
dum.» 

Ve sordum: 
- İdeolojisi ne olursa olsun, sırf ean"at 

bakımından en üstün bulduğun şair kim· 
dir? 

Selami İzzet hiç düşünmedi: 
- Nazım Hikmeti 
Ve ilave etti: 

Yaz mevsimi at yarışları 
Bu sene yapılacak at koşuları için 

«Yarışlar ve islah encümeni» bir prog· 
ram hazırlamıştır. 

Yarışlar 26 temmuzda başlayacak 
Cl hafta devam ederek 30 ağustosta ni
hayet bulacaktır. 

Bu, koşularda kazanalara verilecek 
ikramiye mecmuu (10,440) liradır. 

-··-· .... ···-······················--······-·········· 
üzere (Kandilli) sırtlarına sevkedilen bir 
alayla, muhtemel düşman kuşatmasına kar
şı, bir müdafaa cephesi tesis olundu. Bu 
sırada Altın taştaki ( 2) inci ııu'\'ari ve 
( 8) inci piyade fırkaları da, cenup cephe
si karargahiyle birlikte, İnönü mevzilerinin 
sol cenahına getirildiler. 

Bu muharebe cephesine yeni iltihak 
eden kuvvetlerle timal cephemiz karıısın· 
dalci dütmana kartı üstünlük temin edilmit 
oluyordu. Binaenaleyh garp cephesi ku· 
mandanlıtlı 31/mart/921 aünü cephenin 
hem sağ ve hem de sol cenahında düıma· 
na kartı umumi bir mukabil taamız yapıl· 
maaını emretti. Bu mukabil taarruz her 
yerde muvaffak oldu ve düımanın bir gün 
evvel ele geçirdiği ( Kavalca) sırtları ve 
(Kandilli) istirdat edildiği gibi bu mınla· 
kada dütmandan bir çok makineli tü· 
fek, piyade tüfeği ve eıir alındı. (2) nci 
auvari fırka111 da dütmanın geri çekilmeğe 
bqlayan cenup cenahında tazyik ve tesire 
batladı. 

31 /mart/aqamı YunanWar umumi 
vaziyetlerinin fena bir ıekle girdiğini gö
rerek ayni gece içinde bütün cephede ge· 
ri çekilmeğe baıladılar. Bu suretle 2 7 / 
marttan 31 / marta kadar (5) gün süren 
(İkinci İnönü) muharebesini de Türk istik· 
lal ordusu kazanmıv oluyordu. 

~. D. 

- Çünkü o, ııan'at tarlasına hakikaten 
yeni tohumlar serpmİ§ bir şairdir. Ve onun 
en kuvvetli tarafı, bu yepyeni tohumlardan 
yetiştirdiği eserleri hiç yadırgatmayışıdır. 

Herhangi bir sahada bir yenilik yara· 
tıp ta tutturabilmek, ve yadırgatmamak 
değme fanilerin harcı değildir. 

- Ya nesirde? 

- Ben, edebiyatı cedidenin diline düş-
manımdır. Çünkü onlar, bu dili adeta zor
la bozmuşlardır. 

Bu itibarla, dilini istisna etmek prtiyle 
söylüyorum: Bize henüz Halid Ziya aya
rında romancı geJmiş değildir. 

Bir çok kimseler, onun romanlarındaki 
tiplere, kozmopolit yaftasını vururlar. Ve: 

- O tipler yerli değildir! derler. 
Bu iddiayı güdenler, onun devrinde 

muhitin kozmopolitleştiğVıi unutanlardır. 
Onun tipleri yüzde yüz bizdendir. 
Ve ben, aramızda hala yaşayanlarını 

gösterebilirim 1 

Onun haricinde, «en kuvvetli romancı 
sıfatınrn, <1Cökyüzü» eserini yazdıiı için 
Reşad Nuriye vermek isterdim. 

Fakat «Çalı kuşu» nu yazdığı için de 
buna dilim varmıyor. 

Son antolojide, Peyami ile Mopaaan i· 
simlerinin karışmau beni hayli düıiJndii
rüyor: 

Fakat ne olursa olsun, o da kuvvetli 
bir romancıdır 1 

Hikayecilere gelince, Refik Halidi Or
konkur tutmak şartiyle, Sabahattin Ali çok 
iyi. 

Suallerime cevaplarını tamamlayan de
ğerli yazıcının, şu: 

- Şiir, bizimle başlıyor 1 diyen favorili 
ıairler hakkındaki düşüncelerini de yokla
dım. 

Uzun uzun güldü, ve: 
- Onlar, dedi, birer dahi olsalar bile, 

kıymetlerinin anlaşılması uzun ıenelere 
bağlıdır. 

Selimi izzet 

Ve ben onlann, bu zaruri beklemeden 
varlık iddiasına kalkışmalarını hayli garip 
buluyorum. 

Çıktıkları devirde çok sükse yapmış 

eserlerin daima değerli olmadıkları mu
hakkaktır. 

Ve bir eserin, değişmiyecek bir not a· 

labilmesi, zaman işidir: 
Şu zavallı «Zavallı Necdet» romanı 

meydanda. 
Vaktiyle bizi hüngür hüngür ağlatmış 

olan bu eseri bugün elimize alınca katıla 
katıla gülüyoruz. 

Aklıma geliveren bu mbalin bir sürü 
benzerini bulmak hiç te güç değildir. Bu 
itibarladır ki, gençler, sabırlı olsunlar: 

Vakıa bugün onların şiirlerini okuyuncn 
gülüyoruz. Fakat ileride belki bu hnreketi· 
mizde utanırız! 

Bugiin onlara düşen susmak, çalışınak, 

eser vermek, ve beklemesini bilmektir. 
Çünkü, hiç bir yerde, bir takım meçhul 

delikanlıların ortaya çıkıp ta: 

- «Günün dahileri bizizlıı dedikleri 
görülmemiştir. 

Vaktiyle bir Mehmet Celal Bey vardı • 
Edebiyatı cedidecilere, bilhassa Hüseyin 
Cahide çatar: 

- Ben varım 1 der dururdu. 
Mehmet Celal Beyin ne olduğunu bil· 

miyorum. Fakat Hüseyin Cahit hala ı(vnrn 
dır. 

Ondan sonra, Mehmet Calel Beyi Fi
lorinalı Nazım istihlaf etmişti. 

Bu gidişlerine göre, bu genç şairler de 
Filorinalının tahtına göz koymuş gibi gÖ• 

rünüyorlar! 

Naci Sadullah 
-·· ................... .--.. •• 1 ............. .... 

Qopl•ntll•r, D•vetl•!._) 

Albnordunun kongresi 
Altınordu Spor klübü genel sekre -

terliğinden: İdare heyetimiz gördü
ğü lüzum üzerine, 26/ Nisan/ 9!)() pa
zar gunu saat 15 te k]üp binasında 

fevkalade kongrenin toplanmasını ka
rarlaştırmıştır. Üyelerimizin ayni gün• 
de klüp merkezine gelmelerini önem• 
le di1erim. 

Halkevinde konferans 
Eminönü Halkevinden: 
Cuma günü saat 17 ,30 da evimizin 

Cağaloğlundaki merkez salonunda Dr. 
Etem tarafından (Veremden Korun • 
ma) konulu bir konferans verilecek .. 
tir. Bu konferans bütün yurtdaşlara 
açıktır. 
,._,.., _ ...,,.__... .. ' ·-------· ... ---· .. ,,...._ 

(~nferilnslar, MUaarnereıer) 
Onlversltede konfer•n• 

Bugün saat 18 de üniversite 
konferans salonunda profosör <ıRöp
kcn tarafından «Cihan ekonomisinin 
bünyesin mevzulu bir konferans verile
cektir. 

Frav Marya MUllerln konseri 

Ankara Halkevinde verilecek ıııii .. 
samereye iştirak etmek üzere rr.eml •ke
timize gelen Alman artistlerinden 
Frav Marya Müller ve refakatinde bu
lunan doktor Hallaş bu akşam, 
Yüksekka]dırımda, Tötonya kliibün -
de bir konser vereceklerdir. Konsere 
girmek serbesttir • 
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Hırıstiyan donanmasının çekilip gittiği 
Türkler tarafından haber alınmıştı 

İzmirde Heyecanlı 
Bir aç 

Son Postanın Tefrikası; 

İzmir Futbol Şampiyonu Gene, hazİTan sonlannın olgun ekin 

Bu Hafta Anlaşılıyor kokulu akşamlarından biriydi. Hc.ısan, 
İzmir (Son Posta) _ İzmir .stadyomu- çi~ekleri yeni solmıya baş1ıyan top bir 

nun sahne olduğu uğultulu ve sürprizli bir at kestanesinin altında kendini oldu-
Zanne kız~ı: .. · . ı ı~rı~ı haber almııtı. Arkalarmdan maç ... <ı fğne at!'lan yere düşmiyecek» ta- ğu gibi küçük, aışikane bir romana ver-
- Türklerı ezmek bırıcik pye - gıttı. Fakat Rodoı a~ıklarında ya - birine hak dedirten bi; \.alabalık... Tri misti. 

m izdir. Bunun faydaları hepimize man bir fırtına baıladı. Bunun üze- bünler dolup taştılı:.tan başka sol taraf bile ,H. l d d b 
parmaklıklara kadar dolmuıı .. Bu yıl hmi- asanın a tın a otur uğu U ağaç, 

al.ttı·r. Zafer kını" senin malı olamaz. rine Kıbrıaa döndü. b. · b t d -1 t f 
rin ikinci derece takımlarına yenilen Altay ır genış os an uvarının oış arcı ın-

F akat §Unu da unutmıyalım ki Pa- Fırtına hıristiyan donanmasını ve Altınordu birbirile oynarken ful takım· da idi. Bu duvarın içi hem bostan, 
pahk donanması Venedik tarafm - fena bastırmıştı. Jan Andre Dorya: lannı çıkarıyorlar. hem dutluktu. Duvarın boyu bir buçuk 
dan yapılmıttır. Benim gemilerim _ Bu havada iki yüz gemi bir a- I Hakem lzmirspordan Sabri ... Oyun iki metre var, yoktu. Hasan Beyazattaki 
burada çokluktur. rada gider mi? tarafı iltizam eden seyircilerin teşvikleri ihtiyar kitapçıdan daha iki saat önce 

D h 1 ~ k lkt 1 ve uğultulan içinde başlıyor. Daha ilk da- almıs. oldug~u bir ILu-çu .. k aşikanc roma-orya ız a ayaga a ı. ıpan - Dı"ye bag~ ırarak fı'lo"unu .ayırdı k K 
~ kikalarda okadar seri bir cereyan ta İp 

ı 1 S t Kru .. z mar nı nen tatlı yerinde kendinden geç -yo genera 1 ve an a - - ve Suda limanına girdi. Diğerleri ediyor ki topun seyrini takip etmek bile 
kisi Don Alvarez dö Bazene baka- ondan dört gün sonra vardılar. Bir müşkül. .. Sanki şu dakikada sahada sey- mişken duvann iç tarafındaki .dutların 
rak hag~ ırdı: y d"k • • b ·· rettiğimiz Altay ve Aftınordu. bu yıl lik 1 altından kulağına fısıltıya benziyen ene ı gemısı atmı§, on uç tane-

- Bu adamlar bu zavallı aemile- maçlarında en zayıf takımlar karşısında bir takım ince aesler geldi. 
• 5İ kaybolmuftu. Papa fi osundan iki 

rile ne yapmak istiyorlar? bocalıyan ekipler değilmiş gibi.. O, önce buna aldırış etmedi; fakat 
gemi de ife yaramıyacak hale gel - Al 1 b ld k ki -ı·b· 

Don Alvarez sustu. Dorya bu se- - tay, stan u a i acı 1 mag u ıyct o sesler fısıltı şeklinden çıkıp ta adeta 

Y .azan: Osman Cemal 

doğru süzülrtıiye başladı. Biraz sonra 
kızlar onu görmüşlerdi; fakat o kız
lan görmeme.ilikten geliyor; lhiç o ta· 
rafa ba'kmıyor; gözleri kitapta bosta
nın öbür ucuna doğru yüriiyordu. 

Zaika heyecanla arkadaşına sordu: 

- Bizi şimdi burada böyle görmüş 
olsaydı acaba ne yapardı, yine sadece 

gülüp geçer miydi, yoksa yanımıza 
gelip bize bir şeyler söyler miydi? 

- İster en bir deneyelim 1 
-NasıH 

- Ben hızlı güleyim, yahut öksü~ 
reyim <!e dönsün bu tarafa, bizi gör
sün bakalım! 

- Tuhaf olmaz mı? 
- Ne için tuhaf olsun? 

mİ§ti. neticelerinden soma hakikaten yüksek bir k ha 1 .L~ b 
f S• 'l · l D J Ka hir onuşma lini aıınca Qta ı yere 
er ıcı ya amıra 1 on an r • İspanyol filosu Sicilyaya gitti. oyun .çıkararak mukabil taraf kalesini sıkı önce bu öksürüğü sanki arka taraftan 

d d'" d'" b · · ı -k· ı bırakıp kulağırtı o tarafa verdi. Se-anaya on u: Ciritte Venedik ve Papa donan • bir çem er ıçınc alıyor ve sıra i e 1 1 go geliyor sanmış gibi yalandar. arkaya 

Bunu söy{emesile birlikt~ Zaikanın 
arkadaşı hızlıca bir öksürdü. Hasan 

- Yarı yarıya silahsız ve asker- çıkarwor. İlk devre 2-0 Altay lehine biti- sin biri ona çok garip geliyordu. Bu döndü. Zaika onun bu yapmacık dal-
malarını besliyecek erzak yoktu. h h ld k nd' · k d' k t siz kalan gemilerile bu adamlar ne yor. ses er a e e ısme pe ye ı a ı.~ sah'd ak k kıs -::ı 
Onlar da Korfoya gittiler. Yalnız İkinci devrede oyun ayni cerayan ve b b" d w • ıd· K gın~ını 1 en sanar: ıs ~uıer-yapncaklar? Hastalıktan askerin bü- ya ancı ır es egı ı. onusmayı k _,ı_ d .. k k ded b" k h 
Mark Antuvan Kirini kumandasm- havaya uyarak Altayın iınkimiyetindedir. b d ]-..l k · ' B en :anrn aŞ1 yu se per en ır a -··k b. k ı kı ılmı• bulunuyor iraz in cai ten ısonra rengı attı. u d Z "k b k hk h yu ır ısm r :s • b Siyah-Beyaz formalı çocuktar dokuzuncu . . . kaha savur u. aı a u a a aya 

? do. küçük bir filo ıraktalar A b d b 1--- L J t Arşipelde ne i• oörecegw iz onlarla... d k k d .. .. il . d 1 ses, şuraaa lira a ır AO\- Kere er ışı - h" d w•ıd· rtık 1 1 
_ :r o a i a a uçuncü go erıni e yapıyor llr. __ . . . . ıç razı egı ı amma, a o an o -

B · f d' 1 ·k· · f"l. b Venedik senatosu amirahnı degwİ!!· ti - t b • L ll ~1 f k 1 ki ht enım e en ım o an ı ıncı ı ıp e- - Bu üçüncü gol Altayın galibiyetini perçin- gı, or a saııta ı, n ozo 1 1 • 1 ı ı- mus ve Hasan kahkahanın geldiği ta-
n i Lefkoıteye yardım için aönder - tirdi. Yerine Sebastiyen Venyero.ru lerken Altınordu takımı, ötedenberi tanı- yarın ortanca kızının sesine ne kadar ' Gö' 

:r 
0 

rafa dönmÜ;ll. onları görmüştü. r .. 
di. Orası şimdi Türklerin elindedir. tayin etti. nan eşapeli oyununu söktürmeye haşlıyor. benziyordu. Bir kaç dakika sonra du~ müştü amma o tarafa dönnıesile be.-
ı:ral bana filoyu birinci te§rinden Hıriıtiyan donanmau uzaklaştı - Şimdi stadyomda sanki iki profesyonel varın ardındaki konuşma şu şekli al - raber yüzü kıpkıırmlzı kesilen Hasan 

takım oynuyormu~ gibi muntazam, hatasız d ·· s· ·1 ··t·· 1· emrettı· g-ı günlerde Magosa önünde korkunç ı · · a· ---'-h> o 1ara ır--once ıcı yaya go urmem · bir oyun seyrediyoruz. Attınordu tnkımı . şım 1 neya~u. n a.o.ı'i'& sc .. 
Zanne onun sözünü kesti: bir kaza oldu: Sadrazam Sokullu yirmi dakika içinde, hakikaten bir sisteme - Yolda kar§ılaştıkça sade birbi • lam mı verecek, gülecek mi, yoksa 
- Ne diyorsunuz? Sicilya ya mı? Mehmet Pataya ait ve Kıbrıstan ah- istinat eden oyunu sayesinde üç gol çıkarı- rimize gülüşüyoruz. doğrudan doğruya dümeni on1ara 

Magoaanın henüz dü§mediğini unu- nan kıymetli esirlerle kıymetli eşya yor. Vaziyet 3-3 beraberedir. Oyunun bit- - Hiç bir şey konuşmuyor musu - doğru kırıp yanlarma mı gidecekti~ 
tuyor musunuz? Eminim ki Praga - doldurulmuf olan bir kalyonun cep- mesine be~ dakika kala, Altınordunun teh- nuz? Bunları tayinden ve hemen karar.mı 

likeli bir hücumu sırasında Altay kalesine A kard B k -1 dino bütün kı§ dayanacaktır. Ba - haneliği patladı. Yangın diğer iki - eş.·· en ızım, 0 og an .. vermekten aciz olan ıliasan şimdi biJ.. 
ecza vuruşundan dördüncü gol giriyor. Bu O dururken bana mı düşer konuşmak? 

harda ona yardıma gitmeliyiz. Hal- kalyona da geçti. Sekiz yüz cariye suretle Altınordu takımı 0-3 mağlup ~vazi- seniz ne kadar güç bir mevkide kal-
bui Sicilya dütmandan çok uzaktır. ile yüzlerce esir ve sipahi öldü. Pek yetten kurtularak 3-4 galip variyete giri- Ben ıilk defa, o, bana bir şey ısöylesin mıştı. Bari hiç olmazsa Zaika ile ara 
ispanya donanması Kıbrıım son ka- çok altın ve gÜmÜ, Ye bir çok toplar yor ve oyun bitiyor. diye gözünün içine öyle bakıyorum sıra yollarda karşılaştığı zaman ona 
lesini de dü!mana mı bırakacak?.. da gemilerle birlikte battı. Bu netice Altayı şampiyonluktan tama::- ki.·· karsı gülümsemesini beceren ve on-

Mark Antuvan Kolona ayağa Hıristiyan donanmasının çekilip ınen uzakla~ırmıştır. Haftaya seyredeceği- - Ey söylemiyor mu) dan' ayni suretle karşıhk alarak yüreği 
rniz Altınordu - K. S. K. maçında Altınor- _ Bu gidf~le söyJiyeceği de yok bıraz 'ferahlıyan delikanlı şimai yine kalktı: gittiği Türkler tarafından haber a- ~u galip gelirse lzmir 9 36 ~piyonu .:>la- galiba! 

- İspanya filosu Magosayı tes - hndı. Kıı ta gelmek üzere olduğun- ~aktır. 
lim ederse bu pek acıdır. Demek ki dan Piyale Paşa Kıbrıs sulannda Beraberlik neticesi K.S.K. -takımını .şam- - Bari akıl etse de meklup yazsa! 
O bl.zı"m bı0 rlı"gwı•mı"zı" bozuyor. Çok ı·yı" İ piyon yapar. - Yazsa şimdiye ıkadar yazmaz 

yalnız kırk kadirga bırakarak stan- İk a f .I d b" ıı,- . . 
bir katolik olan kral bunu emrede - mıydı? i ay an az~a ır ır mmıze 

bula döndü. Bu filoya İskenderiye 8. I d d gülüşmeğe baş1ıyalıl 
mez. Dü~mana yakın olmak için b · ş 1 k M hın t ·ı R d .._ tr ame 8 yapı an ÜS, tü 

:r eyı o u e e ı e o os oeyı Duvarın ardındaki bu gizli konuş-
Kandiyede kalmalıyız. Eminim ki Bali kumanda ediyordu. Vazifesi Sarıyerde Yazmacılar Cemiyeti re - ma Hasan için ne bulunmaz, ne güzel 
silahlarımızın zaferi için beni din- Kıbrısa Venedikliler tarafından im- isi y ah yanın yapısında çalışan ame - bir fırsattı. Şimdi onun için yapılacak 
lı.yeceksı"nı·zı leden Mehmet og-lu Mehmet dün yapı 

· dat gönderilmesine engel olmaktı k h d karal ~ 
J A d D • iskelesindeki çivileri sökerken muvaze- birici şey, emen ora a ayacagı 
an n re orya: Bu maksatla Rodos ve Meyia adala kısa bir mektubu -duv:arın üstünden 

S . · d d"kl • · • k - nesini kaybederek dört metre İrtifam-
- ızın e ı erınızı yapma d d l b 1 F sessı'zce o'"bu'"r tarafa ıfırlatmaktan iba-rı arasın a o aımağa aı adı. a- da yere du·· c:ımu .. s, ve sag~ bacag-ı kalça -mı? Siz bana kumanda edemezsi - ";" 

kat Venedik amiralının Girit sula - sından kınlmıs,tır. Amele hastaneye retti. Fakat öyle yapma(h. Elinde'lci ki-niz. Ancak Don Jan Dotrif kuman- JI 

rmda bıraktığı Antuvan Kirini çok kaldırılmıştır. tabı kapattı; \Jiraz düşünaii ve iç ta-
da eder. • · iyi ıilihlandırılmıı olan on altı ga- ........... ._ .......... - ................ - ............ , raftaki konuşmalar aynı mevzu üze-

Dedi. lerle açıklardan dolaıtı. Türk filo- ' eı·r Doktorun rinde devam ederken lcalkt~. olduğu 
İspanyol zabitleri de kızmıılardı. ·· .. d 1571 l ik' yerden usul usul yürüyerek } ' ÜZ, yüz 

suna gorunme en yı ı ıncı Gu··nıu··k P be 
Onlar Şarlkenin piçi ve kral ikinci kanunun on üçüncü günü Kıbrıs su- erıem elli mette kadar sola ~lerledi . Sonra 
Filibin karde•i Don Jan Dotri•in Notlarından (*) bo d 1-.k b' · d :r :r larına geldi. Magosa kalesine 1600 stan u~arırun YIILl ır yerın en 
kumandasında zaferler kazanmııı. - ı-----------~------ı çek" L: • · daJd s· nki ora 

:r asker ile erzak ve cephane çıkardı. Dı"ş Etlerindeki Şiddetli me 9eı~rne •çerıy.e ı; a -
lardı. Şimdi Kolonanın emrine gi - d k ] d h" h b · ''-

Ayrıca asker ta•ımıya mahsus Türk a oturan ız ar an ıç a en yoK-
l ·erler mı'ydı"?. Her zaman lıpanyol- :r Ag"rıların ,.,..edavı·sı· k b ı 

l l d ik. 1. ~ mu~ gibi yine ite mı açıp ona ya an-i ka yon arın an on ı tanesini ba - • 
lara karJı harbeden §U talyanların Gelen hastam çenesini bağlamış d ·· a· k b ta n ortalarına 

tırdı Aıkarin maa .. ını getirmekte an goz gez ırere os nı 
kumandasına girmek ha?.. ':t: çektiği ağrıdan gözleri yaşarmış bir 

öyle yapabilse ,idil Fakat, ne ,gezer, 
şimdi öteki yabancı kıza karşı çok sı· 
kilıyor, uzaktan bunu bile yapamıyor; 
yan gözle onlan süzerek yine yürü .. 
düğü istikamete yollanıyordu. Bn hal 
karşısında Zaikanın arkadaşı büsbü
tün ~aşırdı: 

- Ayol, dedi, bu ne tuhaf çocuk. 
seni de gördüğü halde bize hiç aldır .. 
madı bile. .. 

Zaika: 
- V oksa uzaktan bizi ferketmedi 

mi? 

Arkadaşı bir daha öksürdü ve Ha
san telrnu dönüp onlara baktı. Bu se
fer Zaika Hasandan önce davranıp 
ona uzaktan gülümsedi. O zaman Ha
san da ona uzaktan ayni hafif, belir .. 
siz gülümseme "le mukabele ederek 
bostanın kuytu ağaçlıklart arasına bir 
hayalet gibi da1dı, gitti. 

( Arkası var ) 

Şarlkenin vaftiz çocuğu olan Mon- olan bir kalyonu da zaptetti. halde. 

1 D 1 R d b • B"l" "d • 1°kt - Üç gündür uyku U'1ııvamıyorum. tesarşiyo prensi Şar ava oı yerin- o oı eyı a ı, ı aresız ı en " " J ' latanbul Beledlyaal llAnları 
den fırladı: gemideki asker ve kürekçilerin da- Di§lerim ve başımda şiddetli ağrılar 

_ Ben generalımdan ba,ka kim- ğılmalarına ıebep olmu,tu. Şoluk var birçok müsekkin ilaçlardan bir te- 1 

k ld M h d . "l • d • h talk sir alamadım. Çenemi açamıyorum. 
1 aeyi dinlememe için emir a ım. e me ın gemı erın e He as ı 

Yemek yiyemiyorum müDklı.latla konu-
1 Kolona alaylı alaylı güldü: çıkmıfh. Lala Mustafa Paıa Mago-

tuYonım. » 
- Ben sizden daha değerli a • sanın açlıkla teslim olacağım. wn- Muayene ettim. Bu ha ta bir grip ·: 

damlara kumanda ettim. duğu için hücumlar yapmamı!, yal- cntani eeçiriyordu. Derecesi 38,; ıdi. : 

Avalos dini kılıca attı ve haykır-ı naz top aletine devam etmi§ti. Fakat Boeaz:da ve burundaki oezle grip mile- 1 

· dı: dı§arıdan yardım gelince artık Ma- roplannın toksinleri diı etlerini tişir- ' 
- Yanılıyorsun!.. gosayı da zorla almak lazım geldi • miş ve buradaki diı sinirlerini yiiz: 'Ve 

1 

d ıd ba§taki küçük sinirleri de müteessir ! Dorya mevzuun pek ağı ığmı aini anlamı,tı. Bunun için İıtanbula 
" etmişti. Bir müalıil verdim. • 

anlamı§tı. i, daha ileri giderse haber göndererek altını• büyük kır-
':t: Diş etlerine (rezor semplu, koka- 1 

İspanya kralı onun idaresizliğine kı orta çapta yüz top, yirmi hin kan- inli) gargaralar yaptırdım . Bir mik- 1' 

hüküm verecekti: tar barut, erzak, silah, asker ve do- tar kinin kullandı. Ihlamur içinde gün-
- Prens, ben sizin kumandanı • nanma istedi. de üç defa birer tatlı kaşığı {öropatin) 

1 

nınm ve geri çekilmenizi emrediyo- Diğer taraftan Magoıa kumanda- içti. 
1 

rum. nı Mark Antuvan Bragadino büyük 
Kolona biraz yatıemışh; Doryayıı bir ümide dütmü,tü. Zabit ve asker-

döndü: !erin çoluk ve çocuklarını K.irininin 
- General, Sicilyaya giden yol gemilerile Giride yolladı. Kalede 

Kan:liyadnn geçer Oraya kadar ay- eli silah tutmıyan yerli ahaliden 
rılmamaktnn bizi kim alalı::or? Türk- 8000 kit iyi dışarı çıkardı. Lala Mus
lere rastlarsak beraber bulunalım. tafa Pa a bu halkı civar köylere 

Yola çıktılar. yerleıtirdi. , 
Piyale Paşa onların nerede olduk-! ( Arkaıı 11or J 

1 

Ağzını ve yüzünü sık sık soğuk su 
ile yıkadı alnına soğuk su bezleri yer
le~tirdi. Bir miktar konyak aldı. Ve o 
gece rahat uyudu. Üç günde bütün , 
hastalığını unuttu ve iyileşti. 

1 

("') Ba notlan kesip saklayınız, ya- ' 

but bir albüme yaplfhnp Jı:oDelcsi,.on • 

yapmaz. Sdcmh zamanınızda bu notlar 

bir doktor gibi imdadınıza yelitebilir. 

Keşif bedeli l 172 lira olan Çubukluda yapılacak gaz depolarına Utinat 
duvan açık eksiltmeye konulmuftuT. Ketif evrakı ve f&lbıamesİ ılevazlDI 
müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı art
tırma ve eksiltme kanununda yazılı vaika :re ıbelediye fen işieri intaat 
subesinden alacaklart ehliyet veaikası ve 88 liralık muvakkat te"minat mak
buz veya mektubiyle beraber 10 nisan 936 Cuma günü saat 15 de daimi 
encümende buluıunahdır. (B.) (1584) 

* Diifkünler eYİ için lüzumu olan 7000 metre amerikan bezi pazarlığa ko
nulmQftur. Ba bezlerin hepgine 2100 Ura fiat tahmin olıınmu1tur. Nümunc 
ve .pıtnamesi levazım müdür.lüğünôe görülür. Pazarlığa girmek isteyen · 
ler 2490 ınwnaralı artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesaika v• 
157.,5 4irabk muvakkat ±eminat makbuz veya mektubile beraber 1014/ 
936 cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır .•. (1610 -

Gölmarmara Belediyesinden: 
Manisa - Akhisar -Gölmarmara yalı mektebi menfaatına 23/Nisa.n/936 

Perfenbe günü Marmarac1a pehlivan gür~i w.aıdır. ~ 100 ortaya 50 
ayağa 20 lira diier bütün gürCfCnlere bahşi&lerden .başka kıymetli muh-
telif hediyeler werilecektir. "' l 78 7 ~> -
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Musikinin canlı 
gören Cemili 

ve heyecanlı ahengi, 
zevkten zevke·- atıyor, 

bu alemi yeni 
mestediyordu 

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

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

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

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

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

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

Cemil de gülerek mukabele ediyor
QU: 

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

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

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

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

( 1) Su kabı 

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

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

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

kapısı önünde çocuğunu görebilmek Ü -

midile kendisini göstermeden dolaşırken 

küçüği.in şövesterinden bir tokat yedi. Ve 

hemen o gece çocuğu kaçırmıya karar ver-

di .. ıı 
: 

Avukat susalı iki saat olmuştu. Jüri a-

7ası tekrar salona girip yerlerine oturdular. 

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

ri kafam artık almaz olmuştu. Yalnız son 

iki kelimeyi duyabildim: «··· Ekseriyetle 

beı . •t!ı 

S<>kağa fırladığım zaman alkış sesleri 

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

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

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

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

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

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

kadar. 
- Pekala .. Bu halk, evlerine gidip 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tirmişlerdi. 
İbrahim Efendi, hem marpucu çe -

kiştiriyor ; hem de sözlerine devam e

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

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

kesilmemişti. 

* 
Şimdi aradan on sene geçti. Tahsil ha-

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

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

tır. ıı 

odasınd.t ölü 

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

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

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

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

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

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

sinde Muhasebenin Şiddetle 
Ten kit Edildiği Asılsızdır,, 

İstanbul belediyesinden bildiriliyor: 
İstanbul belediyesile vilayet idarei hu • 

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

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

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

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

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

dürmüştür. 11 

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

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

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

İııtanbul Vali ve Belediye Reisi 
namına muavin, 

Nuri Türlıkaıa: 

~ 

Nisan 9 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cinsi ve mevkii Senelik kirası Müddeti 

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

Lira 

109,5 

36 

6 

3 yd 

2 • 

• 
Yukarıda cins ve mevkii gösterilen yerler hizalanndaki bedel ve 

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

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

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

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

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

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Genel Merkezinden: 

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

Görüşülecek işler: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cephelerde vaziyet ce tittiği ve yirmi dakika can çeki,-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toplantı saat dörde talik edilmiş ~ 

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

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

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

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

Meksika zecri tedbirlerin tulmasına imkan olmadığını yazmak-
tadır. 

ıiddetlendirilmesini istiyor ' İtalyanın, seri bir karar almak üze-

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

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

tir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

provam tevdi edebilirdi. 

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

8 - Silihsızlanma. 
9 - Avrupa kuvvetleri. 

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

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

karıılıklı yardım. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaııtalan. teller için para çıkmıyacak, hem de 

18 M"b d 1 
1 

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

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

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

çeveıi dahilinde bazı ufak ahkinu ihtiva 
etmektedir. 

İkinci Vesika 
«Bir ıubat tarihli Alman muhbra11na 

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

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

Muhhranısı bir yerinde fÖyle denmek
tedir: 

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

Mukabil teklifler umumi mahiyette 

Rumi sene 
1352 

Kasım 
154 

10 51 
34 

NiSAN 

9 
Resrnt sene 

1936 

PERŞEMBE 

Arııbi sene 
13:15 

Murt 
:.!ü 

Muharrem 
17 • 1 ti 

'.{ 
113 
47 
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Dünyada mevcut bütün kremlerin en mükemmelidir. Ergenlik, sivilce, uçukları tamamen ve kat'iyyen i.,;ıe .. tirir çil ve ~keler" · 1 d ç· k" ı · ·· 11 · · İb · 
B

. 
1 

d . . .. A • ı • s ' ı ıza e e er. ır m erı guze ethrır. byarları 
-'~'"~n ıçın ~undan mükemmel ve hayatı hır krem yoktur. Hasan pudralarını kadınlar unutmazlar. HASAN markaaına dikkat. Taklitlerden Sakınınız. HASAN deposu: ANKARA, İSTANBUL, 

gençleıtirir. 
BEYOCJ.U. 

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

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

hastalıklarına mani olur. 

kullanacağınız yegane diş macunudur. 

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

BRUYERE 

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

Belediyeler 
Bankasından: 

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

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

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

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

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

dığına dair selahiyetli makamlardan alınmıt musaddak bir vesikayı 
haiz bulunması, 

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

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

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

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

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

VENÜS RiMELi 
ile tuvalet gören kirpikler kalblere ok 
gibi saplanır. 

VENÜS RUJU 
Gayet cazib renklerile kullananları 

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

VENÜS PUDRASI 
Terkibe Venüs Gold kremi karıştı

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

VENÜS KREMi 
Terkibindeki hususi madJei ha

yatiye dolayısile insanı şayam hayret 
bir surette gençleştirir, gOzelleştirir 

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

Evtlva Zad• Nureddin Eren 
Eczai kimyeviye ve ıtrıyat deposu, 

İstanbul. ,...l _____________ .... 

Tabii meyva usarelerile hazırlan • 
mıı yegane meyva tuzudur. 

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

İNGILlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

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

212 numaralı Httseyin oğlu Fuat 

,. 
Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye mütehassı11 

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

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

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

' 

GRiPiN 
bulundurma-
ga her zaman-
dan ziyade 

ihtimam 
ediniz. . 

Bütün ağrı sızı ve sancılan dindiren 
• • 
1 1 

soğuk algınlığına ve bundan mütevellit araza 
karşı bilhassa ' müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 

Tlrklyede satılan 

btltb kremler ve 
bitin padralar 
1erıı malıdır. 

KREM PERTEV 

ısa yerll 
içinde adı 
kalasında 

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

olanıdır. 

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

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

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

reddini mucip görnlmüş olduğundan 
mahkemeye müracaata muhtar olmak 
üzere alacak kayıt talebinin reddine 
ifllls idaresince karar verilmiş olduğu 
nan olunur. (21976) 
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