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- İtaıy· 000 tayyare daha yaptırıyor 
- Cenevrede zecri tedbirlerin ilgası kabul edildi 

• 
3 - Yeni Boğazlar mukavelesi ltalga gelmese de imzalanacak 
~~-------------------_,_ __ ...................... ___ ..______... _____________ ~-------
Boğazlar konferansında italya 1000 Milletler Cemiyeti 

f aa,iyet yarın sabah J tayyar~ daha heyeti umumiyesi dün 
tekrar başlıyacak yaptırıyor! toplantılarını bitirdi 

1talganın. kon/eranaa iştiraki hô.18. ümit olunuyor, Zecri tedbirlerin ilgaşı kabul olundu, /talganın 
maamafih gelmese de müzakereler gapılacalt. Romada dün Habeşfştanı ilhakının tanınmaması kararlaıtı, 

ve 11eni mukavele mutlaka imzalanacaktır. verilen kararlar Habeıi•tanın istikraz talebi reddedildi 

Konfe~ansta Tevfik Rüştu Aras delegelerden bin ile görftfOyttr 

Cenevre, 4 (Hususi) - Dün öğleden sonra Asamble içtimaları arasın 
C:la Boğazlar konferansından Milletler Cemiyetine gelen deleğe reisleri hu· 
Jusi bir toplantı yaptılar. 

Resmi ve hususi konuşmalardan elde edilmiş olan neticeleri gözden ge-
çirmek, İngiltere hariciye nazırı Edenin Boğazlar meselesiyle doğrudan 
'doğruya alakadar olmasına ve delegelerle t.masına imkan vermekti. 

Bu içtimaı müteakip İngiliz gazetecileri in~ hükumetinin Türk proje· 
si.ni esas tutarak Rusya ile İngilterenin noktai nazarlarını uzlaştırarak yeni 
hır proje hazırlamakta olduğunu söylediler. 

. lngili:ıler muaddel bir konvansiyon projeıi tevdi edeceklerini tek· 
nık komiteye bildirmiı bulunuyorlar. 

Anlaşılıyor ki müzakereler gayet müsait bir tarzda ilerlemektedir. 
. Dün bu içtimadan sonra murahhasların Montröye giderek hiç değilse tek· 

nık komisyona bir toplantı yaptırmıya karar verdikleri söylendi. 

, Çünkü Uluslar Kurumu müzakerelerinin cuma günü biteceği sanılıyor
a.u. Fakat söz alan hatipler çoğaldığı ve muhtelif takrirler verildiği, bu tak
rırler. ~irleştirilerek yeni müzakere safhaları açıldığı için içtima uzadı. Bu
nun ıçın de Boğazlar konferansının toplantısı pazartesiye kaldı. 

Konferansın heyeti umumiyesinin bir haftaya kadar muvaffakıyetle bi
teceği umulmaktadır. 

ltalyanın da konferansa iştirak etmesi hala ümit 
olunuyor. Maamafih iştirak etmese de müzakereler 

. yapılacak ve netice mutlaka alınacaktır. 
Ekrem Ufaklıgil 

.................................... ~~····························· 

Ankarada iki iktısadi 
kongre .toplanacak 

En kıymetli ihraç maddelerimiz olan tütün, üzüm 
ve incir istihsalatı için mühim kararlar verilecek 

lzmirde standardizasyon iıini tetkik eden heyet 

lzmir, (Hususi) - Pek yakında An· car delegeler, Ziraat ve lktısat Ve
karada .~i~~ tütün diğeri .üzüm ve incir kaleti mütehassısları iştirak edecekler· 
rnahsulunun standardızasyonu ve dir. 
rasyonelleşmesi hakkında kararlar al • lkt;~at Vekaleti standardizasyon İAi 
rnak .. 'k" k 1 Y uzere ı ı ongre top anacaktır. etr"-fında acele bir karar almaktansa i· 
Her iki kongreye de müstahsil ve tile- · (Devamı 8 inci sayfada) 

Londra, 4 (Hususi) - Ünited 
Press muhabiri bildiriyor: 

. Roma ıimdiye kadar Cenevre· 
de geçen hiidiıelere yapılan reı
mi, huıuıi konuımalara karıı 
lakayd davranmakta idi. 

ltalya hükumeti muha
faza ettiği sükutu bugün 
birdenbire bozdu ve hava 
filosuna bin tayyare daha 
ilave etmeyi kararlaştı

rarak askeri hazırlıkları
na büyük bir hız vermek 
Üzere olduğunu gösterdi. 

Bu karann mühim akialer ya
pacağı tüpbesiz sayılmaktadır. 

"Milletler 
Cemiyetini 
• 

Milletler Cemiyeti asamblesi toplanb halinde (sol köşedeki sıranın 
nihayetinde ayakta duran zat Habeş imparatorudur) 

Cenevre, 4 (Hususi) - Mil- Asamble bürosunun toplantui 
letler Cemiyeti Asamblesi bu· Asamble bürosu, bu sabah 
gün toplantılarını bitirdi, zecri tedbir- saat 9,:fü da Van Zeelandm riyasetin· 

istemiyoruz!,, 
Danzig ayan Reisi dün 
konseyde böyle bağırdı 

· lerin ilgasını esas itibariyle kabul ede-- de toplanmıştır. Büro akşam 18 de 
rek bunun şeklini tanzim heyetine bı- Asambleye takdim olunan karar su• 
raktı. Habeşistanın ltalya tarafından reli projesini kabul etmiştir • 

Londra 4 (Hususi) - Ünited Press mu 
habiri bildiriyor: Milletler Cemiyeti kon
seyi bugünkü aleni celsesinde Danzig mese
lesi ile meşgul oldu. Danzig ayan reisi, 
konsey karşısına çıktığı 2aman kapıdaki 
polislerin kendisini içeri bırakmadıkların• 
dan şikayet etti. Filhakika dünkü intihar 
vak'ası, daha evvelki günkü ltalyan gazete 
cileri hadisesinden sonra Cenevre zabıtası 
daha uyanık davranmak mecburiyetini his· 
setmiş. Danzig ayan reisi delege vesika· 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Bulgaristan ve 
Balkan paktı 

Bulgar ve Yugoslav 
Başvekilleri yakında 

görüşecekler 
Belgrad 3 (Husu• 
si )-Pravda gaze 
lesinin hususi is. 
tihbaratına naza . 
ran, Bulgar baş • 
vekili Köse İva -
nof hususi bir 
mülakat esnasın. 
da Yugoslav baş· 
vekili Stoyadino • 
viç ile yakın biı 
atide görüşecek -
lerini beyan et • 
miştir. 

Bu mülakatın Bulgar Başvekili 
Bul ga ris ta nın M. Köse Iyvanof 
Balkan Paktına girmesine taalluk etti· 
tiği tahmin edilmektedir~ 

ilhakını tanımamağa, Eylulde cemiye· Bu karar sureti projesi: 
tin islahiyle meşgul olmağa karar ver· 1 - Asamblenin Milletler Cemiy~ 
di. · (Devamı 8 inci sayfada) 

"~ 

Habeş imparatorunu 
Milletler Cemiyeti 

kürsüsünde nasıl dinledim 
* •• 

Nutuk çok güzel ve kuvvetli idi. Koridorda bunu teslim eden 
bir delege "Muhakkak böyledir amma bundan ne çıkar ? dedi. 
Karan buradaki delegeler verecek değillerdir. Buraya binlerce 

kilometre uzakta oturan hllkillnetler vermiflerdir. Her şey 
dilekleri dahilinde yapılacakbr ,, 

Cenevre 3 temmuı 
(Sureti mahsusada 
gönderdiğimiz arka· 
da111mızdan) - Umu· 
mi kanaate göre U
luslar Kurumunun 
16 ıncı asamblesinde 
ilk gün o kadar kur~ 
geçti ki Cenevrede an· 
cak iki gün kalmak 
üzere gelmiş olan asil 
bir lngiliz ailesi biz· 
zat lngiliz delegele
rinden biri sabah kah· 
valtısında ehemmiyet
le tavsiye ediyordu: 

Yezen: Ekrem Utakhgll 

Bugün sadece reis 
seçilecek ve ltalyanın 

il d v ht ku İmparator kürsüde )'o a ıgı mu ıra o • . . . . .. • 
nacak, iyisi mi bugün şehri gezer, I Program öyle tanzım edılmııtı. oyle tat 
yarın Uluslar Kurumuna gelir, Ne- bik edilecekti. Fakat öğleden •onra ve 
güıün nutkunu dinlersiniz, diyordu. (Devamı 8 İDCİ .. )'fada) 



2 

r -, Resimli Makale 

Sovgetler fJe Boğazlar 

• 
Propaganda bilmi!lorlar .. -

Sovyetler Ve Boğazlar 

M ontreu:ıt da Boğazlar konferansı açıl

dığı zaman ilk itiraz Sovyet dostla· 

rımızdan gelince şa11rmıştık. 
Aradaki dostluk muna!!ebeıi, menfaat· 

lerdekj birlik Boğazların emniyeti mesele· 
11inde iki devlet arasında noktai nazar far· 
kı bırakmamak lazım gelirdi. Bizim pro· 
jemizi suya düşürecek ilk darbenin komşu· 

muzdan ve dostumuzdan gelmesini bekle
miyorduk. Bu sebeple Lltvinof Yoldaşın 

konferanstaki beyanatı bizleri hayrete dü
ıürdü. 

a Harbi görenler a 

lzvestiya ve Pravda gazetelerinin neşri· 
yatı, bizim i9İn biraz teessürü mucip olsa 
bile, vaziyeti tenvir ettikleri ve Sovyetle· 1 

rin noktai nazarlannı ta~ih ettiği için bi
zi memnun etmiştir. Bu yazılardan öğreni· 
yoruz ki Sovyet dostumuz Boğazların ve 
T ı.irkiyenin emniyetini kendi emniyetlerile 
bir tutmaktadır. Yalnız Karadcnize orada 
sahili bulunmayan d evletlerin gemilerine 
geçmek hakkını kabul ettiğimiz halde, 
Sovyet harp gemilerinin Boğazlardan geç
me hakkını tahdit etmek isteyişimize mem
nun olmamışbr. Sovyetle.re göre Karade
niz kapalı bir denizdir, bu takdirde hiç 
bir ecnebi harp gemisi buraya hiç bir vesile 
ile giremez. Yahut açıktır, o takdirde Sov
yet gemileri de Boğazlardan serbestçe çı
kabilmelidir. 

Cihan harbini görmiif olanlara sorunuz: Onlar aize harbin 

ne olduğunu herkesten ve her ,eyden daha iyi anlatabilirler. 

yegane ldıvvet de budur. 
Yarın cephede ölmemek için bugiinden hudut lan emniyet 

altına almak gerektir. İıte bunun için Boiazlann emniyeti me
selesi bizim için davaların en büyüğiidiir. Çünkü biz cihan 
harbini gördük, artık yeni bir harp görmek istemiyoruz. Sulhun 
en büyilk zammı kuvvetli olmaktır. 

Dünya harp için bazJrlaruyor. Hazırlananlar cihan harbini 

ıörmeyen diplomatlardır. Harbi görenler bir daha harbe gir

mek istemezler. Bugün cihanda sulhu temin ve idame eden 

soz ARASINDA J 
Papazlığın aleyhinde 
Bulunan papa~ 

•-HERiN * Ömründe bir defa 
BiR f IKRA Olsun Gülmegen adam 

Biz projemizde Boğazlardan geçme 
hakkını her devlet için müsait şartlar d a
hilinde tcsbit etmek mecburiyetinde idik. 
Sovyetlerin Karadenizdcki hususi vaziyet
lerini de gözönünde bulundurduk. Nihayet 
projemiz kati mahiyeti haiz addedilemez
di. Konferansda müzakere edilecek. çar
pışan menfaatler banştınlacak, ve herkesi 
memnun eden. fakat be.r §Cyden evvel Bo
ğazların ve Türkiyenin emniyetine halel 
vermeyen bir formül bulunacaktı. 

Nitekim Ccnevrcde fngiliz, Fransız ve 
Sovyet murahbaalan oturup konu~ular. 
Çarpıpn menfaat ve görüıleri tetkik etti· 
ler ve gerek T""urkiyeyi. gerek alikadar üç 
devleti alakadar edecek bir formülde itti
fak ettiler. Bu suretle ortada mesele ka.1-
bladı. Sovyet gazetelerinin arzulan da yeri· 
ne getirilmif oldu. 

Biz ne vesile ile olursa olsun, Sovyet 
dostlarımızı gücendirmek istemeyiz. Biz de 
menfa.tlcrimizi ve cmniyctlerirnizi Sovyet
ler bir]iğinin menfaat ve emniyetleriJe biT 
görürüz. Aradaki suitefchhümün her iki 
tarafı da memnun edecek bir ıelcilde hal· 
ledilmi~ olması bcrltcsten zjyade bizleri ae
vindirmiftir. 

• 
Propacanda Bilmiyorlar 

ispanyada dini mahafil büyük bir 
heyecan içerisindedir. Katolik papas o
lan bir delikanlı 35 sene ıntku hulus ile 

çalıştıktan sonra kilisede birdenbire 
cübbeyi sırtından atmlf ve beğer..diği 
bir genç kızın yanına giderek: 

- Ben seninle evlenmek istiyo -
rum, insanı tabii haklarından mahrum 

eden böyle din yerin dibine batsın. 
demiş ve bütün insanlann hayreti için· 
de kızı öpmüştür. 

Papazın delirdiğine, sevdiği kız 
müstesna herkes inanıyormuş. 

* • • 1 
Acalp bir rekllm O ün Yerli Mallar Sergisi açıldı. Ora

da mallarını teşhir eden müeıısese
le.rden hiç birüaia bir küçük ilimna dahi , Amerikada meşhur pehlivanlardan 
raslamadıın. Milli müesseselerin ilin ve biri kendisine reklam yaptırmak için 
propaganda İ§lerini hala anlamadıklarına karısının alıştığı hayatı değiştirmi~, ve 
bundan iyi bir misal olamaz. kadıncağıza istemediği ~yleri yaptır-

Fdvaki 9Crgi batlı baıına bir propagan- mı~ır. 
da vasıtasıdır. Fakat ne de olsa her müca- Kadın caddelerde yalın ayak dola
ıesc halkın dikkatim kendi paviyonuna fırmış, evinde yattığı karyolanın deıni
çekmck için gazetelerin vesaitinden istifa- rine bir horoz tünetir ve sabahleyin 
de etmek ihtiyacındadır. Gazetelerde · ya- 0 horoz sesiyle uyanırmış, kadın gün-
pılacak reklamlar, sergide temin edilecek k ba l 

de muntazaman iki ere yı ırmış ve 
muvaffakiyeti kolay)qtınr ve arttınr. Ma-
hnı bütün memlekete tanıtmağ1ı yardım e- bilhassa kocasının dayaklarına taham· 
der. mül edebilirmiş. 

Sergi böyle bir proı.-.. ,anda için en iyi 
l>ir fusattır. Çünkü eazeteJerde yapılacak 
ıeldim. diğer zamanlardakine nisbetle, 
dalıa faila meyya -.erir. 

Tabii bunları 

yazdıkça, kocası 

olurmuş. 

gazeteler harıl harıl 
pehlivan da me{lhur 

Bu havadisi okuduktan sonra, yü -
reğimize biraz su serpildi. Böyle reza-

Hepsi o kadarmış! 
Bazı müfteriler vardır ki, • bilhassa 

kadınlar içerisinde - satıcıyı, beyhude 
eziyetlerle çileden çıkarırlar. 

Bizim kalem arkadqlanndan bir Ah· 
met vardı. Mqrutiyetin ilanında, tazmi
nat alarak kadro haricine çıkarılmııtl. 

Bu para ile, çarııda bir tuhJfiye dük
kanı açtL 

Bir sün, dükkana bir kadın müıteri 
seldi. 

- Sizde çorap var mı? dİJ'e sordu. 
Ve raflarda ne kadar çorap kutusu 

varsa, hepsini indirtti.. açhrdı.. baktı 
ye alelUaal heğemnedi. 

Nibay~ son çifti de elledikten son
ra: 

- Hepsi bu kadar nu? Bafka çora
bınız yok mu? 

Diye sorunca, k.anter iç.inde kalan 

1 

ve fena halde de canı sıkılan Ahmet: 
- Eveti dedi. Hepsi ba! Vikıi a • 

yağımda da bir çift çorap yar amma, 
zannetmem ki ifinize gelsin! 

• • 
Uz •nhr•• Morun 

Sirklerde köpeklerin ve diğer bazı hay

vanların söz anladıklarını, kumanda -

ya itaat ettiklerini görmüş, fakat sahi
binin her emrine itaat eden bir koyun 
görmcmİf ve duymamıştık. 

İakoçyanın ufak köylerinden birin • 
de bir çiftçinin bir koyunu varmış. Bu 
çiftçi koyunu daha kuzu iken elinde 

ve odasında büyütmüş, canı .sıkıldığı 
zaman onunla konuşurmuş. Öyle ter
biye etmiş ki, şimdi, koyun sahibi ne 

söylerse anlarmış. Buna evvela inan
mamışlar, gazeteci bizzat oraya kadar 
gitmiş. Koyun sahibi, hayvana: «gelı> 
deyince gelmiş, ((otum demiş otur -
muş, «artık bahçeye git, duvarın di

binde gölgede otur ı> demiş ve koyun 
da gidip duvarın dibinde oturmuş. 

Jetlerle şöhret kazanan yalnız şu Türk 

olduğunu iddia eden Ermeni pehlivan 
değilmiş, dedik. 

Okuyucular hiç fÜphe yok ki met • 
hur sinema artisti komik Malekten 

bahsedeceğimizi zannedecekler .• Ha -
yır ... Ondan bahsedecek değiliz. 

fsveç doktorlan, asabiye mütehauıs
lar ve pisikoloğlan acaip bir ruh mc -
selesi karşısındadırlar. 

Teke Şuvart isminde bir adam öm • 

ründe şimdiye kadar hiç gülmemit -
tir. 

En gülünç vak·alar müvacehesinde 

bile onun gülümsediği görülmemittir. 
Acaba sinirleri mi fazla kuvvetlidir? 
Yoksa yanağındaki adaleleri mi gül. 
mesinc müsaade etmemektedir} Ruhan 

mes'ut olduğu halde vcchen niçin bu 

kadar abustur. Bu mesele anlatılama-
mıştır. 

••• 
Allahden korkmaz adam 

Cenubi Afrikada Kapta acaip bir 
hadise olmuş, ve lngiliz gazetelerine 
kadar akseden bu vak'a Afrikada bü

yük bir alaka uyandırmıştır. 

Ora sekenesinden Simaon isminde 
bir zenci Allahı gördüğünü iddia et • 

miş ve onun göklerde aydınlıkta or
taya çıktığını iddia ederek, yer altın -
da bir köstebek yuvası inşan etmif ve 

karanlığa dalmıfbr. O manzara ile bir 
daha karşılaşmamak için, dünya yü -
züne ancak geceleri çıkacakmış. 

U211• , ... _.k leteraenlz lnt r 1 

da KIY~gil~r=~f _'=b~'.tırmı~. bl ul 'İ Dünkü Cum!u~yeıTg.,:~, cen~~y~g~.en ••~-S ~~~m~ Mehm~t ~"~~.~~!~nü~ 
n ız zen15....a ınocn ın, gazete e-

d • w • ı__ h lk min altında ... yazı çıkmı .. tır : termektedir.ıı re ver ıgı ııx:yanatta, a a fU tavsiye- ,..- ,. 
)erde bulunmaktadır: cıHarbiye mek~ebi kumandanı Mehmet Ağustos bir ameliyat Dünkü Haber gazetesi de ıu havadisi yazmıştır: 

U ---L neticesinde vefat etm=·~. Cenazesi dün Harbiye mektebi zabit Harbiye mektebi kumandanı Mehmet Ağustos bir ameliyat 
« zun ya.,....~ isterseniz, kış gör- er- neticesinde ölmüı ve cenazesi dün bütün talebe ve zabitlerin 

meyın. ız' ve hava tcbedd-1) · -e talebelerı" tarafından kaldınlarak ebedi medfenine defne -u cnne maruz • elleri üstünde kabristana götürülmü,tür. 
kalmayınız ... Büyük babam 97 yaşın- dilmiftir. Kumandanın ailesine, hoca ve talebelerine taziyetlerimizi 
da öldü. Hiç kıt görmedi, mevsim baş- Bu acildı merasimde lstanbul Kumandanı General Halis ve sunazır. 
layacağı zaman daima sıcak memle - bir çok yüksek rütbeli zabitlerimiz bulunmuılardır. Halbuki Mehmet Ağustos sağdır ve sapasağlam vazifesi ba • 

ketlere gide<di. Aile•ine ve Ha<biye mektebi hoca ve talebele<ine taziyette- şmda çahşmaktnd". Gazeıel.,imizin bi< babe<i yamkcn ıahJ 
Babam 97 yaşında öldü, fakat 2:3 rimizi bildiririz. kikat yaptıklarına artık, 

kış gördü. Ben şimdi 86 yaşındayım İ f J J 
v~ hiç kış görmedim. inşallah yüz ya- s TER NAN ~TER .'1AN1\1 A l 
ma kadur yaşayacağım!» '-------------------------·-....,-------------------

Temmu:ı: 5 

Top yoluna giden 
Yahudi gazeteci 

l!rmel Talu 

B ir gün, Napoleonun huzurunda, nü• 

mayiı kastile intihar eden bir a • 

damdan bahsediliyormuı. 
Napoleon bu intihann tafsilahnı iyice 

dinledikten SQJ'lra: 
- Evet .. demiş. Bu hareket güzel.. fa• 

kat her halde budalalıktan ba§ka bir §CY 

değil! 

Cenevrede ırkdaşlarının Almanyada gör· 
rnckte oldukları zulmü protesto maksadile, 
oturduğu yerde beynine bir tabanca sıkan 
yahudi gazetecinin hareketi de aynen böy• 
le, budalalıktan ba§ka bir ıey değildir. 

Hatta bunun, güzel bir ciheti d e yok • 
tur. Zira bu adamın bu suretle kendini öl· 
dürmüş olmasile ne Almanyada b ir rejim 
meselesi olan yahudi aleyhtarlığı duracak. 
ne de Filistindeki karı§ıklıklar sonuna ere· 
cektir. 

intihar dinen de, ahlakan da mczmum• 
dur. Nihayetünnihaye, kendi nefsi üze • 
rinde irtikap edilmiş bir cinayettir. Ve ka
nunen takibata uğramaması, eksN iya, suç
lunun madum olmasındandır. 

Sonra, hayat ta, kendi kendine k ıymayı 

icap ettirecek kadar acı değildir. Arayan, 
yer yüzünde her §eyin tesellisini bulur. Ve 
ıayet bulamadığı takdirde, hayatını, ken .. 
di hemcinslerine faydalı olabilecek surette 
ifna edebilir. Bu da, ulaşılması çetin bit 
saye edinmekle 'Olur. 

Yoksa, Milletler Cemiyeti asamblesin· 
de, matbuat locasında oturup otururken, 
gazeteci filancanın bir kur§Unda kendi bey 
nini dağıtması kainata vız gelir. 

Koskoca bir millet boğazlanırken kılı 
bile kıpırdamıyan Milletler Cemiyetinin, 
yahudi Leksin intihanna ne kadar ehem• 
miyet vereceğini tahmin etmek güç değil• 
dir. 

Bay Leks gıôi ahmakça ölenler için blz. 
de: uTop yoluna gitti!» derler. 

Hatta bunu daha başka türlü söylerler 
amma, tekranna lisanın nczahati manidir~ 

Biliyor Mııaıınıu? 
1 - Aşil kimdir? 
2 - Roma başkumandanı Aetius il( 

Attlll orduları nerede çarp14J!UŞlar ve ini 

harpte kim galip çıkmıştır? 
3 - Angola müstemlck.eai nerededir vl 

kimin idaresi altındadır? 
4 - Edgar Poe kimdir? 
5 - Hindistanda beı nehirli memlek~f 

denilen yer neresidir} 

(Cevaplan yamı) 

* * * 
Dünkü Suallerin Cevapları: 
1 - Trigonokcfal bir nevi zehirli yı -. 

landır, en çok Afrika ve Asyada bulunur. 
Baıı üç köıeli olduğu için Yunan dilinde 
üç manasına gelen Trigonos kelimesile. 
baı manasına gelen Kephale kelimesinin 
birleşmesinden hasıl olmu~tur. 

2 - Tanzimat kahramanı Ali paşa, Os• 
manlı İmparatorluğunun uyanış devrinde 
büyilk hizmetleri görülmüı bir devlet ada• 
mıdır. 1815 de lstanbulda doimu~. 1871• 
de ölmüştür. 

3 - Halifeliği uzun yıllar ellerinde tu
tan Abbasilerin müessisi Ebül Abbastır. 

4 - Rif mücahidi Abdülkerim F ran• 
sız ve lspanyollara karşı 1 O ıene evvel 
harbe başlamıştı. 

5 - Sırtlanın Ön ayakları daha kısadır." 
Bu yüzden bu hayvanda çok sıçramak ka· 
büiyeti vardır. 

-- ............. ··-~c-.-..- -
Çoban Mehmet ve ecnebi 

hakemi 
Son güreşlerin birinde Çoban Meh· 

met, hasmını tutar, tutmaz yere ,·ur • 
muş. Ortada bulunan ve karşı tarafa 

mensup olan hakem, düdük çalmamıf 
ve bu işden hiçbir şey anlamadığını 
söylemiş-; 

Güreş tekrar başlamış. Çoban Meli
met bu sefer hasmını bir ke re daha 

yere vurmuş ve çıkıp üstüne oturmu~. 
Aşağıya indikten sonra. antrenör: 
-ıı Ne yaptın Mehmet, hasmın Ü• 

zerine çıkılıp oturulur mu?» diye so• 
runca, M ehmet boynunu bükmüş: 

- Ne yapayım, demiş, hakC'm e an

latmak için başka çare bulamadım. 
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fELGRAF HABERLERi 
' " 

Filistin de vaziyet daha fenalaştı 
• 

Arap - Yahudi kavgası, Arap - lngiliz 
mücadelesi mahiyetini alıyor · 

. Kudüs 4 (Hususi) - Filistinde vaziyet henüz mübhemdir. 
ı;.e henüz halledilecek bir safhaya girmemiştir. Arap • Yahudi 

"mücadelesi, Arap - İngiliz mücadelesi mahiyetini almıştır. İn
giltere fevkalade komiseri bütün Filistinin örfi idare ilanına ta· 
raftardır. Diğer taraf tan Arap yüksek komitesi de sonuna ka-

1dar mücadeleye devam etmek ve kıyamı besleyerek hızlandır· 
mak azmindedir. Hey' et İngiltere kralına, parlamentosuna ve 
hükumetine İngilterenin tuttuğu siyaseti şiddetle protesto eden 
telgraflar göndermiştir. 

1 Halihazırda Araplar da, Yahudiler de İngilizlerin Filitinde 

tuttukları siyasetten memnun değildirler . 
Araplar bugün Nablus' da bir İngiliz kuvvetine hücum etmiş· 

ler, saatlerce devam eden şiddetli savaştan sonra ancak tank· 
lar ve zırhlı otomobiller karşısında gerilemeğe mecbur kalmış· 
lardır. 

Filistinde hüküm süren ümitsizlik bir sürü mlıhaceretlere se· 
bebiyet vermiştir. 

Kahire, 4 (Hususi) - Elazam gazetesinin verdiği maluma· 
ta göre Şarki Erdündeki Arap bedevileri Emir Abdullaha bir 
ihtar göndererek Filistin iıılerine müdahale etmesini ve Filistin 
araplarına karşı yardım etmesini istemişlerdir. 

................................................................................................ 

Bulgar kabinesi istifa etti Tunusta Yahudi 
aleyhtarlığı 

Türk - Yugoslav 
dostluğu 

Türkiyeye gelip giden 
Yugoslav nazın intıbalarını 

anlabyor 
Belgrat, 4 ( Hu. 
susi) - Türki -
y~e hususi su -
rette giden Yu -
goslav devlet na -
zırı Şevki Beh -
men buraya dön
dükten sonra 
matbuata beya -
natta bulunmuş 
ve şu sözleri söy
lemiştir: 

- Türkiyede Şevki Behmen 
devletin misafiri oldum, her a-
dımda gördüğüm teveccüh ve sem -

pati nişanelerinden çok müte -

hassis oldum, Türkler, şan -

şımda Yugoslav milletine karşı besle

dikleri sevgiyi izhar ettiler. Türkiye 

ittifak ve dostluğumuza büyük kıy -

met vermektedir ve bu fikir Türkiye-

Sayfa 3 

E 
İngiliz politikasında göze 

çarpan tereddütJerin 
başlıca sebebi 

Yeni kabine}'i 
kabine Kralın 

tekrar Köse fvanof teşkil etti, 
Başkanlığında bir toplanb yapb • d de umumidir. Bir 1an armanın tedbirsiz-

B azı f ngiliz nazırlarının son günlerde 

irat ettikleri bazı nutuklar var ki, ar· 

ka arkaya siyasi hadiselere sebep oluyor. 
Ayni zamanda, İngiliz kabinesini teşkil e· 
den nazırlar arasında, tam bir tesanüt 
mevcut bulunmadığı hissini veriyor. Bunlar, 
Sir Austen Çemberlaynin geçenlerde söyle· 
diği bazı sözler ve İngiliz harbiye nazırı • 
nın Pariste irat eylediği bir nutuktur. İn
giliz harbiye nazırı, bazı İngiliz ricaline 
göre, Sir Austenden de dahn ileriye gitmi~ 
ve «sizin hududunuz bizim hududumuz 
demektinı gibi adeta bir lngiliz - Fransız 
ittifakını ister eda takınmıştır. Bu hadise, 
Avam Kamarasında çok büyük gürültüle· 
re sebep olmuştur. Harbiye nazırının ha· 
reketini tenkit eden hatipler, umumiyetle 
İngilterenin Fransa ile askeri veya aske· 
ri olmıyan bir anlaşma yapmasına aleyh -
tar bulunmamış, fakat, şahsı namına söz 
söyliyen bir lngiliz nazırırun, sözlerinde, 
bütün bir hükumeti angaje edecek kadar 
ileri gitmesinin doğru olamıyacağına işaret 
etmiştir. Bu nutkun aleyhinde bulunan bir 
kısım İngiliz meb' usları ise, İngiltcrenin 
münhasıran Fransa ile anlaşmasının doğru 
olamıyacağını ileri sürmüşlerdir. 

Sofya, 4 (A.A.) - Kabine istifa et· 

:miıı ve başbakan lvanof yeni kabineyi 
leşkile memur edilmiştir. Kral tarafından 
~asdik edilmiş olan yeni kabine şu şekilde 
~eşekkül etmi~tir · l " . 
' Başbakan ve Dış işleri Bakanı: Köse 

Finans Bakanı: Gunev, 
Tecim hakanı: Valev, 

Tarım Bakanı: Radi Vaaliev, 

Demiryolları Bakanı: Kopukarov, 
Bayındırlık Bakanı: Ganev. 

Kral saat 16 da yeni kahine azasını 

liği yüzünden hadise çıktı Türkiyede hakim olan yeni zihni -
yet, gençleştirici ve yapıct bir zihniyet· 

Yahudi. a· tir. Atatürk milletine yeni bir ruh nefhbildirildiğine göre, bu şehirde 
etmiştir. leyhtarı bazı tezahürat olmuştur. Bir J an· 

darına, «kahrolsun Yahudilerıı diye bağı-

ran bir Tunusluyu tevkif etmiş, fakat bu 
lvanof, 

iç Bakanı: Kranovski. 
Sü Bakanı: General Çukov. 

Kültür Bakanı: Profesör Mikailov, 
Jüze Bakanı: Karagözov. 

kabul etmi~ ve müteakiben kralın başkan· adamı bırakması için halkın tehdidi kar· 
lığında bankalar toplantısı yapılmıştır. şısında, silahını çıkararak tuttuğu Tunus

Avrupadaki 
Tehlike 
Noktaları: 

Bunların fikrine göre de, Fransa, Sov· 
yet Rusya ile müttefiktir. lngilterenin Fran· 
sa ile ittifak yapması, Sovyet Rusyanın 

menfaatlerini desteklemesi demektir. Bu 
ise, Almanyaya müteveccih bir hareket o· 
lur. Halbuki İngiltere Fransa ile anlaşırken 
Almanyayı da ihmal etmemeli ve bir ln
giliz • Alman • Fransız müsellesi vücuda 
getirmelidir. 

Kral bazı tavsiyelerde ve yeni kabine· 
nin müstakbel faaliyeti hakkında temenni· 
lerde bulunmuştur. 

• 
-~~------................... ______ ~~--

lngiltere Mısıra Fransız meclisi 26 
büyük imtiyazlar saat süren bir 

• • • 
verıyor ıçtıma yaptı 

Londra, 4 ( A. A. ) - Siyasi Paris, 4 (A.A.) - Meb'usan mec-
mahafil Sir Miles Lampson'un lisi milli bir buğday ofisi ihdas eden 
Mısıra çok büyük imtiyazlar ver- kanunu 215 reye karşı 357 reyle kabul 
mek için talimat almış olduğunu etmiştir. 
beyan etmektedir. lngiltere hükii- Bu ofis fiatların istikrarını temin 

metti, maksadiyle buğday satısları inhisarına 
- Ordusunun kuvvei külli- ı k 1 k B ' 

yesini yalnız Süveyş kanalı mm- mai o aca tır. u mesele hakkında 
takasında tahaşşüd etmeği, meclisin akdetmiş olduğu celse, parla-

2 - Mısırlılara İngiliz • Mısır mento tarihinin en uzun celselerinden 
Sudanının idaresine geniş mik- olmuştur. 
Ykasta iştirak hakkını vermeği Filhakika meclis hemen hemen fa-

abul etmektetir. sılasız olarak 26 saat içtima halinde 

Selanikte bir hadise kLalmışktır. 
' o arno 
Makedonya umumi valisi 

devletleri 
istif asını verdi 

~tina, 4 (Hususi) - Selaniğin 
~~ı ~uhariplerinden bir çokları 
dun hukumet konağına giderek 
.umumi validen kendilerinin Sela
nik beynelmilel sergisinde istih
dam edilmelerini istemişler, Vali
nin bu hususta salahiyeti olmadı
ğını söylemesi üzerine de yanın· 
dan çıkmışlardır. Fakat hükumet 
dairesinin civarından ayrılmayıp 
oralarda doplaşmıya başlamışlaıfve 
sergi direktörü ile vilayet hukuk 
müşavirinin daireden çıkhğını gö
rünce Üzerlerine hücum ederek her 
ikisini de dövmüşlerdir. 

Bu hadiseden müteessir olan 
Makedonya valisi telgrafla Baş
bakanlığa istifasını göndermiştir. 

Jalkan antantının iktısat konseyi 
Belgratta toplanıyor 

Belgrad, l (Hususi) - Balkan An
tantına dahil devletlerin iktısat kon -
Be)•i T enunuzun onuncu günü Belgrat
ta toplanacaktır. Bu içtimada müşte -
rek iktısadi meseleler müzakere edile
cektir. 

Badoglio Habeş harbi hakkında 
bir eser yazıyor 

Roma, 1 (Hususi) - Mareşal Ba
, doglio 1 tal yan - Habeş harbi hakkında 
bir eser yazmaktadır. Kitap Birinci 
Teşrinde intişar edecek ve Musolini 
bu kitaba bir mukaddime yazacaktır. 

20 Temmuzda Belçikada 
toplanacaklar 

Cenevre, 4 (A.A.) Lokarno 
devletlerinin yeni görüşmeleri üzeri
ne Lokarno toplantısının 20 Temmuza 
doğru Brükselde ve yahut bir Belçika 
kaplıca şehrinde yapılacağı anlaşıl -
maktadır. 

Van Zeelan davetiyeleri göndere
cek ve diğer alakadarlarla prensip iti
bariyle dün anlaşma vaki olduğu için, 
İtalya ile istişareye girişecektir. 

Almanya, İngiliz suallerine cevap 
vermedikçe, kendisinin davet edilmesi 
mevzuu bahis değildir. Almanya Lo -
karno devletlerinin toplanmasından 

evvel cevap verdiği takdirde bu dev -
Jetler Almanyayı müzakereye davetin 
muvafık olup olmayacağı meselesini 
görüşeceklerdir. 

~------~-

Yunan is tanın ısmarladığı 
gemiler 

Atina, 4 (Hususi) - Yunanistan 

için dört açık deniz torpito muh· 

ribinin inşasını deruhte eden İn
giliz tezgahları mümessilleri dün 

buraya gelmişlerdir. 
Mümessiller Yunan hükumetinin 

gemilerinin inşası hakkında vazet
tiği şartları kabul etmişlerdir. 
Yalnız bu gemilerin silahları baş
ka bir yere, belki Almanyaya 
sipariş edilecektir. 

luyu öldürmüştür. Bu hadise üzerine karı· 

şıklıklar olmuı ve hadiseyi haber alan müs· 
lüman ahali Yahudi mağazalarını yağma• 

ya baılamışlardır. Askeri kıt'alar müdaha
leye mecbur kalmıı ve biri Senegalli nefer 
olmak üzere müteaddit eşhas yaralanmı§· 
tır. 

Fransada bazı nazırhklar 

lzvestiyanın tahliline göre 
A vrupanın garbı, şarkı ve 

Akdenizdir 

kaldırıhyor Moskova, 4 (A.A.) - Tas Aıanat 
Paris, 4 (A.A.) - Hükumet, bazı bildiriyor: 

Şu hadise gösteriyor ki, İngilterede. ef· 
kar, hala muayyen bir siyaset fikri etra -
fında temerküz etmiş değildir. Bazı Jn • 
giliz nazırlarının münferit surette şurada, 
burada nutuk söylemeleri de, lngiliz hü • 
kumetinin tecanüssüzlüğünü iddia edenlere 
hak verdirecek bir şekil arzetmektedir. 
Bundan çıkarılabilecek netice ııudur: 

İngiltere, Fransa ile Almanyayı birbirilc 
ktırşılaştıı;maktan ibaret bulunan an'ane
vi siyasetinden hala vazgeçmiş değildir 

Binaenaleyh, ne şiş yansın, ne de kebap 
politikasına sarılmı§, duruyor. 

bakanlıklar ve müsteşarlıkların ilgasını 
başbakanlık teşkilatlarının kuvvetlen

dirilmesini kanuni şekle koyan kanun 
layihasını meclise vermiştir. 

Layiha 2.010.278 frank masrafı der

piş etmekte ise de bilhassa gizli tahsi -

satların kaldırılması sayesinde 

2.512.1 :{3 frank tasarruf temin edil -
mektedir. 

Lehistanda iki Finlandiya 
tahtelbahiri 

Gdinya, 4 (A.A.) - Bir zırhlı ve 

iki denizaltı gemisinden mürekkep bir 

Finlandiya filosu gayri resmi ziyaret 

için buraya gelmiştir. 

Muğlada yağmurlar dindi 
Muğla, 4 (A.A.) - Üç gündür de-

vam eden yağmur tehditleri geçmıotır. 

Bugün hava çok sıcak idi. Bazı yerlerde 

Litvinof Milletler Cemiyeti Asamb
lesinde söylediği nutku tahlil eden fz
vestiya diyor ki: 

«Milletler Cemiyeti Habeş mesele -
sindeki mağlubiyeti neticesi olarak bir 
umumi emniyet davası karşısında bu
lunmaktadır. 

Onun en büyük zaafı ve belki de kuv• 
veti bundan ileri geliyor. Fakat muhale • 
kak olan ııudur ki, bu şartlar dahilinde 
İngiliz palitikasının tereddütten kurtul • 
masına imkan yoktur. - Selim Ragıp 

Litvinof nutkunda yalnız Milletler Diyarıbekirde motosiklet kazası 
Cemiyetinin bu mesele dolayısiyle için-
de bulunduğu vaziyeti tam doğru su • Diyarıbekir (Hususi) - Sümeı 
rette göstermekle kalmıyor, fakat ayni tiyatrosu aktörlerinden· Halil motosik-

d · · ·ı"b' . . Jetle düz bir yolda büyük bir sür'atle zaman a cemıyetın mag u ıyetı neh- •w• • 

· "k ı t hl"k l · ·· .. giderken yolda tesadüf ettıgı bır taşa cesı yu se en e ı e erın onune geç- I O" 
. . çarpmış ve yuvar anmıştır. uşme ne· 

mek ıçın lüzumlu tedbirleri de göste- . . d H l'l" k f ::;. · d w 

1 . . tıcesın e a ı ın a ası .,, yerın en agı 
rıyor. Litvınof bu nutkunda mü - l .. d" •· muh 

surette yarı mış ve vucu unun · 
tecavize karşı müsmir bir mücadele l"f l · d w l almıı::tır te ı yer erın en agır yara ar -r 
a~m~ i~ini hal için takip edilecek yolu Yaralı Nümune hastanesinde tedavi 
çızmıştır. d'l kt d' e ı me e ır. 

Rus sularmda bir Japon 
torpidosu 

hararet otuzu bulmuştur. 

rün için çok faydalıdır. 

Bu yol ,dünya cephesinin her hangi 
bir mıntakasında sulhun idamesiyle a

lakadar bütün devletleri ıçıne alan 
mıntakavi paktlar vücuda getirilmesi

dir. Bu hususi tehlike mıntakaları ma
Bu sıcaklar Ü· Iumdur. Mevzuu bahsolacak yerler 

Moskova, 4 (AA.) - Japon büyük 
Elçisi B. Ohta ile dün yapmış olduğu bir 
mülakat esnasında, dış işleri halk komiser 
vekili B. Stomoniakof, Kamçatka civarında 
balıkçılık mıqtakasında Sovyet suları da· 
hilinde bazı manasız ve keyfi hareketler 
yapmak cesnretinde bulunan bir Japon 
torpidosunun bu faaliyeti hakkında büyük 
elçinin nazarı dikkatini celbetmiş, büyük 
elçi de meseleden hükumetini haberdar c• 
deceğini bildirmiştir. 

Afyonda iki zelzele 
Afyon, 4 (A.A.) - Gece saat 24, 15 

geçe şiddetli bir yer sarsıntısı oldu. Bunu 
sabaha karşı hafif bir sarsıntı daha takip 
etti. Zayiat yoktur. 

A vrupanın garbı, şarkı ve cenubi şar
kisi ile Akdenizdir. 

Milyonlarca insanın Milletler Ce -
miyetini sulhun idamesi için kuvvetli 
bir silah haline koymak arzusunda bir
leşmiş bulunmalarını bildiren Litvino· 
fun bunda tamamen hakkı vardır.ı: 

lki ahbap çavuşlar 



4 Sarf• 

İsviçre sefaretinden 
çalınan halılar 

Dün sefir mahkemede 
davacı olarak bulundu 

Bundan bir müddet evvel İsviçre 
sefarethanesinde bir hırsızlık vak' ası 

Feştivalde açılacak 

Sergil•r o• gapılacak 
Müsabakalar 
Dört ağustos salı 6 atu.tos per§enbe gün

lert F~tival komite.si tarafından tanınm.ı2 

Türk pehlivanları arasında yağlı &üreı mü
sabakaları yaptırılacaktır. Bu müsabnkada 
blrlnclllli kazanan lrt\rC§Çi ile güre§lllet: ü -
zere blr ecnebi pehlivan memleketimize da -

ı b .. 1500 d"v . d ı·>-O 1. vet edilecektir. 
o muf ve . ırı . . • ıgerı e w _,> ı- Komite IPOl' ıubesl tarafından bir de Ma· 
ra ]uymetınde ılu, ve daha aşagı kıy • raton kOfUSU tertip edllm.lştlr. Koşu 'lak -

met1erde de dört halı çalınmıftı. Bu simle Büyükdere arasında yapılacaktır. Ko
hadiseden bir müddet sonra halılardan şucular T"&kslmden hareket ~decekler ve Bü

aşağı kıymette olanlar Tophanede (Al- yükdereye vardıktan sonra tekrar koşuya 
lahverdi) bakkaliyesi sahibi Kirkorda başladıkları yere avdet edeceklerdir. 
bulunmuştur .• Kirkor poliste isticvap Gerek bu güreş ve koşuda gerekse 12 a -
edildiği sırada: ğustasta Modada Denlzclllk Klübünde ynpı-

- Ben bu dört halıyı Davit ve Mel • lacak yüzme Ytl!ışları sırasında deni~ kızağı 
kon isminde iki adamdan aldım, de • yarışını kazananlara komite tarafından he

mİftir. 

Diğer yüksek kıymetteki iki halıyı 
ele geçirmek bir tür]ü mümkün ola -
mamıftır. 

Bu ifade üzerine Davit ile arkadaşı 
aranını~ ve Davidin Sinop hapishane
sinde bir hırsızlık va.k'asından dolayı 
mahkum bulunduğu anlaşılmış ve 
Melkon mahkemeye •evkedilmiştir • 

diyeler veı:ilecektlr. 

Festival dol.nyıslle tesbihcl, oymacı, kak -

ınacı ve bıçakçı gibi yeril küçük san'at er -
babının eserlerini teşhir etmeleri için A

yasofya meydanında bir sergi açılacaktır. 

9 ağustas pazar gününde de yüzücüler ara
sında Boğazlçlni yüzerek geçme müsabakası 
yaplacaktr. Bu müsabakalara ecnebi yüzü

cüler de iştirak edebileceklerdir. 

SON POSTA 

kurşunu ile Kaza 
yaralanan adam 
Menıurun korkutmak için 
attığı kurşun bir yolcuya 

rastladı 

Temmuz 5 

Ok UYUCU 
MEKTUPLARl

1 

Sayın sıhhiye vekilinin nazarı dikkatine 
Okuyuc:alarmusdan Kan polis ınemuru I diye doktoru Esada koştum, vaziyeti anlat•ı 

Ferid Erdoğan JUIJOr: tım derhal yerinden tırlı:ı.dı. :?5 dnklkn mesa-
- ıl5 günlük Lohusa olan refikam bir • redeki evime geldi ve reflkamı muayene ede· 

denblre sancılandı sabahleyin bir doktora rek lbımgelen tedbirleri aldı, tehlıkenin öe 
giderek vaziyeti anlattım ve reCiknmı mua- nüne geçti. 

Dün sabah sebze halinde bir yene etmesini rica ettim. Evinden çık.anuya- Dlğer lki doktonm yerlerinden kımılda .. 

kaza eseri olarak bir yaralama cağını, iki, üç saat sonra hastayı görebllece- mamaları ve belediye doktorunun gr\stP.rdllS
vak'ası olmuş, bir kaçakçıya atılan ta- ğlni söyledi. Yalvardım, yakarc"~m, blr neti- meslek alakası beni müteessir etti; bunun ı .. 
banca kurşunu hal civarından geç - ce alamayınca bir diierine gittim, o da va- çindlr ki bu mektubu yazıyor ve alüko.darla.·I 
mekte olan Dimitri isminde bir yol - kitslzllğini ileri sürdü. Çaresiz kaldım, bele- nn nazarı dikkatini cclbetmck istiyorum.» 

cuya rastlayarak yaralamıştır. 18 Saat Çalıf&D Ş:f~ "~ul;.mıza Cevaplarımız 
Hadise şöyle cereyan etmiştir: Adresi bizde mahfuz bir şoför okuyur.amu"S Okuyucularımu:dan askeri mfitek:ıft B:ıy 
İstihbarat memurlarından İzzet dün dün idarehanembe gelerek bi.ze şu derdini Samiye: 

sabah sebze hali civarında vazife gör- anlattı: - İzalıntınıza teşekkür ederiz. Yakın bm1 

düğü sırada hal içinde Haydar ismin - - Biş Şllede çalışıyoruz. Otobüs!erln son zamanda arzularınızı sütunlnrrmıı4• yerin(f 
de birinin İstanbulda satılması memnu muayenesinde 33 arabadan ancak 12 sinin getireceğiz. 
olan köylü sigarası sattığını haber al - işlemesine müsaade edlldl. Şlmdl biz, bu on * * * 
mış ve Haydan cürmüme\lhut halin -. iki arabanın şoförü, sabahleyin sant dörtte İzmir okuyucularımı:ıdan Halile: 
de yakalamak için takibe koyulmuş - işe başlıyoruz, bep çeyrek geçe servise geçi- - Fotoğraf tahllllc.ri bitmiştir. Başkn ~ 

yoruz. Gece en aşağı paydosumuz 10 dadır. taraftan arzunuzu yerine getlrnıeğe çalışı • 
turB. . d . k" I H d taki Bu şekilde 18 saat mütemadiyen, durup din· yoruz. u ış e pış ın o an ay ar p 

l lenmeden çal131yoruz. Bu tadar fazla çalı - • • • 
edildiğini anlamış ve kaçmıya baş a - ıan ve bittabi üstüste uykusuz kalan bir to- A. N. rümuıile mektup gön<leren oku.vucu 
mıştır. törün kaza yapmamasını beklemek biraz a- mma: 

izzet de tabancasını çekmiş ve Hay- bes olur. Bunun tçln belediye şoförlerin oaıış- - imzasız ve sarih adressiz yazılan DC§ .. 

darı korkutmak maksadiyle boşa bir el ma saatlerini tahdit etmelidir. redemediğlmiz için bizi maı\ir i;örünüz. 
Türk karikatürlsUerl de İstanbul un 40 gün tabanca sıkmıştır. Silahtan çıkan kur-

run sözlerini cerhcderck: 40 gece şenlikleri münasebetlle suıtanah _ şunla da Dimitri yaralanmıştır. 
Melkon mahkemede bakkal Kirko-

Yerli mallar sergisi Üsküdar - Benim Davit isminde tanıdığım metteki Koca Sinanın eseri olan Hamam da
bir kimse bile yoktur. Bu işle de hiç bilinde bir karikatür sergisi açacaklardır. 
bir cihetle allkadar değilim, demiş • Bundan başka ayni yerde bir de halı sergisi 
tir. açılması tekarrür etmtştir. 

Dün Birinci Asliye Ceza Mahke • 
rnesinde bu esrarengiz hırsızlık hadi -
ıesinin duruşması yapılmış ve duruş
mada lsviçre sefiri Hanri Marten da
vacı olarak bulunmuştur: 

Dün evvela antikacı Hayık ~ahit o· 
Jarak dinlenmİf ve: 

- Ben sefir cenaplarına iki halı 
sattım, bunlardan birini 1500 ve diğe
rini de 1250 liraya verdim. Başka hiç 
bir şeyden malumatım yoktur, demiş 
ve halıların evvelce alınını~ olan iki 
fotoğrafı Ha~ka gösterilmiş, antika
cı aattığı halıları resimden tanımıştır. 

Hayıktan sonra fsviçre sefaretha -
nesi kavaslarından İbrahim şahit ola
rak dinlenmit o da hadise gecesi saat 
birde sefarethaneye geldiği zaman ant-

re kapısının açık ve halıların da yerle· 
rindcn çalınmıt olduğunu söylemiştir. 

Mahkeme heyeti müddeiumumili • 
ğin talebi üzerine Sinop hapishanesin • 
de yatan Davidin mevkuf olarak mnh -
kemeye getirilmesine karar vermiş ve 

muhakemeyi bqka bir güne bırakmış· 
tır. 

Bozuk taksi otomobilleri 
Belediye muayene komisyonu tara

fından yapılan muayenelerde frenle • 
rinde ve makinelerinde bozukluk ol -
duğu anlaşılan taksi otomobilleri üze

rine (Bozuktur) diye yazılı kağıt ya
pıştırmaktadır. 

Bu otomobiller tamir edilinceye ka
dar bu kağıdı çıkaramıyacaklar ve müş
teri tafıyamıyacalardır. 

Rıhtımlar tamir edilecek 
f stanbul limanındaki rıhtımların bu 

yıl esaslı surette tamir edilmesi karar
laştırılmıştır. Liman İdaresinin müte
hassısı, Galata ve Tophane rıhtımla • 
rındaki çal~malarma devam etmekte· 
dir. 

Yeni kanunla gümrük antrepoları 
Liman İdaresine geçtiii gibi sahildeki 
kömür antrepolarının da işletilmesi 
için idareye bazı salahiyetler verilmek
tedir. 

Bundan başka sade rıhtımların de -
ğil, Galata, Tophane ve Sirkeci rıh -
tınıları civarındaki yolların da bazı 
yerlerde esaslı bir tamir görmesi lazım 
gelmektedir. 

Bu yolların tamiri işi lstanbul Be-

Mdiyesine ait olduğu için rıhtımların 
ve rıhtımlara müntchi yolların bozuk 
yerlerinin tamiri hususunda Limanla 
Belediyenin teşriki mesai etmesi icap 
etmiştir. 

Liman idaresi ile Belediye arasında 
müşterek mesai için bir proğram ha • 
zırlanması kararlaştırılmıştır. 

Kasımpaşada bir cinayet 
Kasımpaşada Feridun aokağında otu

ran Tevfikle Yunusun ahırında otu
ran arabacı İsmail araıında kavğa çık· 
mış, lamail, T evfiği aiır surette yara
lamıştır. 

Yaralı ölüm halinde Beyoğlu Zükur 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Beyoğlu Halkevinde tören 

Kızılaym Bebek 
güzel 

Sergisi 
oldu 

çok 

Kızılay cemiyeti tarafından hazırlanan 
Kermes eğlencelerile beraber Taksim bah· 
çesinde bir de Bebek sergisi açılacaktır. 

Bu sergi için pek çok meşhur aimaların 
bebekleri yapılmııtır. 

Bu bebekler arasında Habeı imparato • 
ru Negüı de vardır. 

Bunlardan başka bebekler arasında 

Lüks Hayattaki kıyafette Hazım, Vasfi Rı
za, l. Galip, Bay Amca, Bedia Muvahhit, 
Çoban Mehmet, Karagöz, Hacivat, Komik 
Naşit, Cemal Reıidin bebekleri çok 1rüzel 
olmuştur. 

Sergide bebeklerin tanzimi için de fev· 
kalade dikkat edilmektedir. 

Bu bebekler öyle konulacaktır ki mesela 
Negüsle Çoban Mehmet, Hazım, Vasfi, 
Bay Amca görüşüyorlarmış gibi bir vazi • 
ycttc duracaklardır. 

Pariste Mahmut isminde meşhur Hindli 
bir fakirin herkeain gözü önünde tiyatro aa
lonundaki seyircileri sahneye uçurduğunu 
Fransız: gazeteleri yazıyotlar. 

Hindli Mahmut Kızılay tarafından 8 ve 
9 ağuatos günlerinde yapılacak Kermes 
eğlencelerinde bulunmak üzere lıtanbula 
gelecektir. 

Hindli Mahmut lstanbulsla Zati Sungurla 
imtihan olmak istemektedir. 

Paris Kızılhaçlar Birliği 

Merkezi Pariste bulunan Gençlik Kı • 

Dün akşama kadar 25 bin de köy 
köylerin .. 
sergileri 

kişi tarahndan gezildi Dudullu, Reşadiye, Sultançiftliği 
E ık . k 1 y ı· M 11 kö:>1}erinde cumhuriyet meydanlarına vve ı a şam açı an er ı a ar .. .. .. k 1 · · h 

S · · · d.. k le. d '>5000 k" · Ataturk bustu onu ması ıçın azırlık-
ergısını una ~ama a ar - ışı I b l b"" I · k "d l · b" · t" ara aş anmış, ust erın aı e erı ıt~ 

gezmış ır. . h · d · 
Z . ·ı b . . b" mı~ ve cum urıyet mey anı tanzım e-
ıyaretçı er u sene sergının ır d"I . . 

8
.. l . l ·· ı l 

b h d h la 1 d l . ı mıştır. ust erın açı ma toren er a çe e azır nmıf oması o ayısıy- .. .. .. k" .. 
ı dah k 1 dah h t b"l onumuzde ı ay ıçınde yapılacak ve o 
e a 0 ay ve a ra a geze ı - .. h k"" d k"" .. h l" 

k d. l gun er oy e, oyun rna su atına ve 
me te ır er. k"" k d l l . 1 . . b. d 

D .. ·1 h · · 1 M oy a ın arını e ış erme aıt ır e un tayyare ı e fe rımıze ge en a- . d D il 
I. y k"l" F t Aw l ı· ·· sergı açılacaktır. Bu meyan a udu u 
ıye e ı ı ua gra ı ve ma ıyc mus- l hl" ·· 

d · · t köyünde at yarış arı ve pc ıvan gu -
tb~ş11arı ta>:yare. en. ıner ı_nk~ez ot omfo • retleri yopılacaktır. 

ı e sergıye gıtmıf, ve ı ı saat en az- --------

la kalmıştır. Her bir pavyonla ayn ay- Yapağı ihracatmda hile 
rı meşgul olmuf ve bir çok mübayaat- S l d w ki" 

b 1 t on zaman ar a yapagı na ıyabn .. ta u unmuş ur. ı 

M I. y kil. · e propag-anda ela kullanılan çuvalların yama yama a ıye e ı. ıergı v 1 k ·1 h b. · · 
· · · ki be t d üstüne vuru ma suretı e er ırının 

neşrıySerat s~rdvısme vda yana m da:h beş, altı kildya kadar ağırlaştırıldığ~ 
- gı e, sene en seneye a a . ... b" 

k ... ·· ı ·· ·· Bu .... ne ae c/ı bunların haricen de ıgrenç ır man . te amu goruyorum. -.. re . . .... 
1 

.. ·· 
gerek teşhir edilen malların nefaseti, zara arzettıklerı goru muştur. ... . _ 

· · · k t t. ·ıntı"zam ihraç mallarımızın ambala1Jarının nevı, cınsı ve gere se er ıp, ... l ... 
cihetlerinden aeçen senelere nazaran yüzde iki nisbetinde agır ıgı geçmeme· 

d h · d t kam ··ı t · t" Bu ae leri icap ettiğinden en kıymetli ihraç 
a a zı!da e e . u : mışl ır. • mallarımızdan biri aleyhinde kötü bir 

ne sergı e sanayı program arının mu - h k . 
ff k t . l · ·· ··1 kt d" Her propaganda olmaktan aş a bır şeye va a ne ıce en goru me e ır. . . .. 
d kk. ··rd·· t b "k ed · yaramıyacak olan bu fena ıtıyadın o .. sey e tera ı go um, c rı enm. 

1 
l 

G' I .... d · ı· nüne geçilmesi karar aştırı mıştır. ene ge ecegım.» emış ır. 11 1 ... .ı_• 

S · d"" t · I k ·· Bir daha böyle çuva ar a yapagı m• ergı un cumar esı o ma muna • . . . 
b · J h .. b. k l b l w sah racına müsaade edılmıyecektır. se etıy e ma şerı ır a a a ıga • -ne olmuştur. 

~ılhaçlar birliğinden Kızılay cemiyetine ge· T ati! gününü istifadeli geçirmek is-
len tezkerede Avrupa ve Amerika Kızılay tiyenler sergi bahçesinde ve sergide TEPEBAŞI BAHÇESi 
ve Kızılhaçlarının şehrimizde 8 ağustosta hazırlanan mütenevvi eğlencelerle 
açılacak Bebek sergisine i§tirak edecekleri h 

sergi pavyonlarını gezmeye ta sis et -Estonya, Paris ve daha bazı Kızılhaçlar • 
dan gelen tezkerelerde bu Kmlhaçlardan rnislerdir. 
heyetler geleceği bildirilmektedir. Sergide her akşam olduğu gibi 5 den 

Son günler zarfında Avıupanın muh - 9 a kadar Şehir Bandosu çalınmıf ve 
telif yerlerinden biı çok bebekler gclmeğe geceleri de sahnesinde müteaddit tem-
başlamıştır. siller verilmiştir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ~eki nöbetçi ~z.aneleı fUl\\ardır 

İstanbul dhetindekiler: 

, 

Aksarayda: (Sarim). Alemdarda: (Sır· 

rı Rasim), Bakırköyünde: (Hilal). Be
yazıtta: (Cemil). Eminönünde: (Meh
met Kazım). Fenerde: (Vitali). Ka • 
ragümrükte: (M. Fuat). Küc;ükpazar
da: (Yorgi}. Samatyada: (Teofilos). 
Şehremininde: (A. Hamdi). Şehzade· 
ba§ında: ( lsmail Hakkı). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

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

Bir otomobil kazası 
Taksimde Duraki apartımanında 

oturan kapıcı Vartan Karaköyden ge
çerken 1789 numaralı otomobilin al
tında kalmış, muhtelif yerlerinden ya
ralanmıştır. 

Taksim bahçesinde 
Halk OpereU 

Bu akşam 21,45 de 

HALiME 
Program her narta 

değişir 

Pek yakında 

Rehmat Efe11dl 

Bugün saat 17 de 
Biltün yeni varyete programile 

BOYOK M A Ti NE 
Saat 21 den itibaren 

DiNE KONSER 
Tabldot l 50 kuruı 

Hergihı saat 17 1/2 de 
Maestro 

URZİGEANU 
idaresinde 

Romen Çigan Orkestrası 
nin iştirakile 

APERiTiF KONSER 
Fiyatlar mutedil • Duhuliye 

ıerbestir. • " .................. .. 
Galatada: (Hilal). Hasköyde (Halk). 
Kasımpaşada: (Merkez). Sarıyerde: 

(Asaf). .Şişlide: (Şjsli). Taksimde: 
(Galatasaray, Vinikopulo). .. 'fAKSİM BAHÇESi 

Cumhur Başkanı Atatürkle Başbakan ismet lnönünün Beyoğlu Halkevi- Oalcüdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
E l lik ·· · d"" Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 1 

Avrupadan yeni gelen 20 büyük artistin iştirakile 
• tekmil varyete programı 

ne armag· an ettikleri imzalı fotoğraflarının v sa onuna ta torenı un 
(Tana§). Kadıköy eski iskele cadde • 

saat 18 de yapılmıştır. sinde: (Büyük). Kadıköy Yeldeğirme· 
Törende Halkevi Başkanı Hasim Rafet Hakarar bir söylev vermiş, 

ı ı runde: (Üçler). Üsküdar Selimiyede: resimler yerlerine konulduktan sonra Atatürkc vo smet nönüne saygı te· 
(Selimiye). ıahüratı yapılmıttır. 1.....;......-.....;. ...... __________ _. 

I 

Bugnn matine 17.30 - Suvare 22 

KONSER - DiNE Tabldot 
120 kuruş 

Flatlar ı 85, 50 ve 33 kuruttur 
~ ........... l .......................... ır 
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MEMLEKET HABERLERİ Harputta imar faaliyeti 
~~----~----~ 

İki köy halkı Dahiliye Ba-1 
kanlığına müracaat ettiler 

Alpullu gittikçe 
inkişaf ediyor 

Belediye pek dar bütçesine rağmen su yollarını 
yapbrdı, kasabayı aydınlatb, şimdi bir de 

çocuk _bahçesi yapılıyor. 

Alpullu (Hususi) - Alpullu git ~ 
tikçe inkişaf etmektedir. Elyevm ka .. 

26 aile köylerinde aç kaldıklannı ileri sürerek Akdeniz ~hada 3 ~kal, iki müskirat bayii, 

h
"ll • hır gazoz ımalathanesi '> kasap yedi 

' sa ı erıne nakledilmelerini istiyorlar aşçı, 6 kahveci, beş seb~ci, bir :nani-
faturacı, 3 fotoğrafçı, iki kunduracı, 
iki yoğurtçu, yedi berber vardır. 

Fabrikaya pancar getirme zaman -
larında kasabaya yüzlerce araba ve 
binlerce insan gelmektedir. Buna ıağ
men kasabada bir tek bile umumi hela 
yoktur. 

Harputtan bir görüııiif 

Şimendifer kumpanyasının istas _ Harput (Hususi) - Elaziz vilayet tir. 
yondaki helaları kapatılmış, şeker fab- merkezi olmadan önce büyük bir şehir Harputta bo1 meyva yetişir. Ayva 
rikası idaresinin itfaiye garajı arka .. olan Harput, zamanla ehemmiyetini ve armut ihracatı iyi para getirir. Her 
sında yaptırdığı 8 hela da bilahara her kaybetti~ iÇin küçülmüştür. Halen nevi hububat mebzulen çıkar. Ham 
nedense kısmen kapatılmış, kısmen de 600 küsur ev ve beş bine yakın nüfusu ôeri işleyen bir fabrika da mevcut olup 
kaldırılmıştır. vardır. Nahiye merkezine bağlı 38 köy imalatını Mersin ve lstanbula kadar 

Kasabaya girenler duvar diplerinin 28 muhtarla idare edilir. Hava ve suyu sevkeder. 
pisliğinden nefret etmektedirler. Bu .. çok iyidir. Harput tarihi bir fchirdir. Kasaba-

lneboladmn bir söriinüt rada hiç olmazsa iki helaya şiddetle ih- Tam teşkilatlı ilk okululuyla talebe da bir çok kıymetli asara tesadüf edil-
Ankara (Hususi) Köylerinin kalan verimli topraklara yerleşerek tiyaç vardır. Bu hem sıhhat bakımın - sayısı 15 i kız olmak üzere 120 dir. mektedir. Bu meyanda Selçukilerden 

çoraklığı dolayısile kendilerini betle .. memlekete daha faydalı olacakları ka- dan, hem de kasabanın temizliği ha _ Yalnız iki köyde üçer sınıflı okullar kalan Ulu camile Kılıç Aslan zamanın-
yemediği için, lnebolunun Bozkurt ve naatine varmışlardır. Bu iki köy halkı kımından lüzumludur. vardır. Halkevi 936 ~ubannda açılmış da yapılmış olan Arap baba mescidinin 
~ılmaz köyleri halkından yirmi altı a- yerlctmelerine elverişli buldukları Ak- ve beş şubesi faaliyete geçmiştir. Bi- tarihi değerleri büyüktür. Mescidin 
ıleye mensup 122 nüfus, lstanbulda deniz sahillerinden bilhassa İzmirin ı• •tt k• h"" d• naya 300 kişi sığabilir genişlikte bir mahzeninde iskeletini aynen muhafa-
ınanavcılık yapmak suretile ailelerini Bergama ilçesine yerleştirilmeleri için, Zffil e 1 a ISe salon da ilave edilmiştir. za etmiş bir Arap tabut içinde durmak-
geçindirirdi. lstanbuldaki tahmil ve İstidayla iç lşl · Bak l w .. Belediye bütçesi l 0,419 liradır. Gü- tadır. Arap baba tabiri de bundan a· 
tahliye işlerinin aldığı son muntazam caat et~işlerdiren V d~lıs:n~ t~u~a- lzmit müddeiumumisi Kul- zel bir belediye dairesi yaptırmış olan lınmıştır. 
şekil üzerine bu köyler halkı sıkıntı k d"l . Be · : k'"'7-ı 1~~ ada, l k•• ·· b" d" • d ' belediye tanzim ve ıslah eylediği par- Elharaç güzel bağ ve bahçelerle 
çekmeğe başlamı,slar g""'"en sene ku- en _ı erme, . rlgikama ·1 a ~ ~ı dd~ a ar oyu a ısesın e mu- ka Atatürkün heykelini koymuş, ço- süslü olan Harputun buzlugwu da mpq. 

kik 
• -~ • arazı ve zeytin ven mesını ıaer h b• • • • d ... • }" · -r ra 1 tan büsbütün mahsul alınama .. • D a ınmızın ver ıgı ma u- cuk bahçesıne de başlamıştır. Eski an- hurdur. Binlerce metre uzunluğunda-

dığı için Kızılay kendilerine yardım et- masrafları ~endiI:rinin yapacaklarını matı teyit ediyor kaz kaldırılmış, su yolları tamir edil- ki mağara bu mevsim de kalın buz ta-
~if, böylelikle sefaletten kurtulmuş .. da kaydetmışlerdır. miş, yirmi sekiz lamba ile kasaba ten- bakalarile örtülüdür. Kışın ise hamam-
ardı. Bu istida, iç İşleri Bakanlığınca na- 27 Uaıirao 1936 tarihli ııüsb:ımııil:\ iz - vir olunmuş, temizliğe önem verilmiş· dan farksızdır. O kadar sıcaktır. 
Devamlı bir zaruretle karşı karşıya zan dikkate alınmış, muamele mevki· mit mubabiriınize atfen Kullar köyundeld s· . 

kalacaklarını düşünen bu 26 aile boş ine konmuştur. bir hadiseden ve bil meyanda on )'Cdi koy- ıvasta ıki kişi yaralandı 
lünün tevkif edDdifinden bahsetmi§lik • Sivas, (Hususi) - imam mahalle • 

Muşta Türk Hava Kurumuna 1 Gebzede öldürDlen bahkça Bu haber iiaerlDe köyün vekili ltanunisl sinde bir cinayet olmuş ve bir rande· 
teberru hakkmda avukat ae.. •111tı Balbncıan bir mektup a- vucu kadının Hi1mi ismindeki oğlu iki 

M (H ) M b 1 
la.rak enclkl cünkü u.iiSb.amızda dereettik. kişiyi yaralamı~r . 

. _ uş ususi - . u~a. ağ ı civar Pendikte Cazipaım caddesinde 26 İzmit muhab;..ı-1- .&.nkat Etem RWıi - t 

Bursaya gidenler çogahyor 
Mudanya (Hususi) - Buraya işle

yen vapurlarda bu yıl yük ve yolcu 

navlunlarında mühim bir tenzilat oluşu 
Bursaya giden yolcuların mikdarını 

1
- k b 1 d l ~ u._ marn mahallesinde oturan ve rande-

vı ayet ve aza e e ıye rcıs ve aza an numarada oturan Pendik Halk mü • nin tekzibi üzerine hadiseyi mahallinde tah- l k H k. h l H · 
Muş Halkevinde umumi bir toplantı messili Ali Riza Ülgen yazdığı bir kik ederek bir mektup 70Uamıştır. Mektubıa v~cu ~l ~~a~ e 1~ an ~ d ayrie . arttırmıştır. 
>:~p~ışlardır. Bu toplantıda bütün köy- mektupta Gebzede öldürülen bahkefı Q'llell clerced.i7ona : nın og u w 

1 mı yanın a. a: a ~şı u .. Bundan evvelki senelerde Bursa yol
lulerın mahsullerinin ()f 2 si Türk ha- Ha.sa hafaza 1 'l"h İzmlUn Kullo.r köyünde, bir nrmı hıi~-.~- ran oldugu halde annesının evıne gel- culan, lstanbula Yalova yo}ı'yle gı"der 
va ku be .. 'o . nın mu memur anna sı a •mu miş ve kapıyı çalmıştır. Kapıyı Küçüç 

1 
rumuna te rru etmelerı karar- çektiğini tekzip etmekte ve hakikatin nlln infazı yüzünden bir jandarmanın yarn- • • d L! k t Hil · h gelirlerdi. Bu yıl Mudanyaya gı

0

dı
0

q ve 
aştırılmıştır .. • . . . lana ışının e wr ız açmış ır. mı emen Y 

M l . ' yakında Cumhurıyet Adlıyesmın hu- rak 
17 ~ tevkif edlld.Jğini. Izmlt tabancasını çekmiş ve kızın üzerine a- dönüş navlunu 68 kuruştur. Bunun 

·..:ı a azgırt belediye azası Sadullah zurunda bütün teferrüatiyle tezahür e· Cunlh~yet Muddelumumısının maliımatı - teş etmiştir 
ua bu toplant d h hl'k · h d w• • b'ld" k d' na muracaat etmek Ye hAdlseye adı karışan · için vapurlarda pek fazla yolcu k• 

.. ı a ava te ı csı ve ava ecegını ı ırme te ır. icra memuru İhsanla da görfi§mek suretiyle Küçüç kolundan yaralanmış ve kı- balığı vardır. 
mudafaası mevzuu etrafında çok heye- f ryad ·· · Hil · · · 

1 b
. kısaca yazmıştım.. zın e ı uzerıne mmın annesı 

can l ır konferans vermiıt ve Türk ha- EIA·ı·z agvaçlandırılıyor H . t w d k Ik k w v k Y • • ClL Hadise olduğu glb1. obJekW bir görüşle ayrıye ya agın an a ara aşagı 
a urumuna 50 lira teberrü etmıştır. El" ( -'--- bi L ~ı ı· d k" 'l"h l 

T l 
aziz Hususı") - r1~-:- y~ı r izah - 11- 1..+1 nu _ ....... ne köylünün dev- ıto-:muş ve og unun e ın e ı sı a ı a -

op antıda bulunan halk ve belediye ~ ... ~ ..... ~ J- "k · t · t' 
1 

atide aoaç ve bahçelerle süslü yemy,..~il let otoritesine aykırı hareket ettiğlnl goste- ma ıs emış ır 
aza arı bu coşkun nutukla heyecana e -r A ·ı w .1 b. b' ı · } b .. 
gel 

· l 
2 600 1

. b .. bir kasaba haline gelecektir. ren b1r cümle ve ne de herhangi ağır bir is- na ı e ogu ır ır eny e oguşur -
mış er ve tam ıra te erru dd l t d ctrn · I d" ' Belediye bir çok yol ve ca e ere na var L larken tabanca patlamış ve çıkan kur-
Tş e{ ır. 

1
. N' . . d'W' yeni fidanlar dikmiş, süs ağaçlan ye • Fnkat Kullar köyünün şahslyeti h~l - şun bu sefer Hilminin arkadaşı Tura-

op antıya va ı ıyazının ver ıgı b'etı'rmegwe ba•Jamı ........ , r. Park ve bahre Jesi veklll kanunlsl olduğunu söyleyen ıs - k l al da · k •w l bi · f • ·ı ·1 • f .,.. Y ,,., :x nın ·o unun tın n gırere cıger e • 
r çay zıya etı ı e son verı mış ır. .. d .. ' kt d ş· tanbul avukatıanndan Etem Ruhi Balkan . d k d 1. sayısı gun en gune artma· a ır. ım- • rıne o unma an çı~mıştır. 

G.. d b" k k k' d'k' h ld .. b h b' ·1 k' hldiseyi kendi göriif ~embertndcn gormüş- T b l . ı· 1 . onen e ır ız açırma va asi ı ı a ~ uç a çe, ır a~ e par ı ve tür. . a anca ses er~ne po .. ıs er yet!.f -
Gönen, (Hususi)_ Geçenlerde bu- Halk~v.inın ç~cuk bahçel~rı vardır. . Etem Ruhinin gazetelere gönderdiği tek- mış. ve yaralıları Sıva~ N~mune hasta

rada garip bir kız kaçırma vak'ası ol .. Elazız, yem ve ovada Kurulmuş hır zibl İzmit Cumhuriyet Muddelumumlsl Bay nesıne kaldırmıştır. Hılmı yaralamak .. 
muş ve bir kişinin yaralanmasiyle ne- şe~ir olmak itibari~e ağ~çlan.mağa çok Hamdiye gösterdim. Bu hususta. b1r diyece _ tan ve Hayriye ~e fuhuf yapmaktan 
ticelenmiştir. muhtaçtı~ Bu hakı~a~ layıkıle anlaşıl- ği olup olmıyacağını sordum. şu bcyanntta. suçlu olarak tevkifhaneye takılmışlar -

Babayakadan Ömer ağanın evıne mış oldugundan Elazız uzak olmıyan bulundu: dır. 
geçen gece dört kişi gelerek kapıyı bir istikbalde yemyeşil bir hale getir- - Gazetenize yazdığınız yazı tamamlyle __... • - • ·--

1 1 d K k d d 
· mek için çalıcıılmaktadır do~ru ve hakikat:ı. uygundur Tekzip yerln- esnnsında 1.-açmış olan muhtar da yaknlan -

ça mış ar ır. apıyı ızın e esı aç - Y • • 

H d tl d b
. · ı· d b l de ve yolunda değildir. Karnr mahkemeden mıştır. 

mıştır. ay u ar an ırı e ın e u u· G b d hl' U 1 · * ··f ki il 'h · k l d 8 Z0 8 pe IV8ft g reş 8rl çıkmıştır ve ilô.m mahlyetlnl hnlzdlr. Btitün nan tü e e zava ı ı tıyan o un an t~ halkı lhtJ .__ Unln ön Etem Ruhlnln ehemmlyctll blr hô.dlse 

l Gebze, (Hususi) - Halk partisi .oy · yar ucye ayak olması yara amıştır. ile mahkemenin 1l1mınl infaz ettirmek olarak gösterdl!i plrlnç 1§1, yasdığı gibi, .ev-
Silah sesini duyan jandarma vak0a tarafından tertip edilen pehlivan gü- lstemenılşler ve yuıldıiı gibi talla, sopa ile lldı vatanı• öldürmlyor. İzmit p!.rlççUerl 

mahalline yetişene kadar haydutlardan reşleri çok kalabalık ve o nisbette de gelen jandarma kuvvetlerine kartı koymuş _ fenni tesısat ile ~e çok büyük emekler ve 
diğer biri de elindeki kama ile evdeki- heyecanlı geçmiştir. Bir çok tanınmış ıardır. Fakat mahkeme uamı infaz edil- mnsrnfiar yapmak suretıyle, plrlnç t.nnunu
leri tehdit ederek kızı kaçırmıştır. pehlivanların iştirak ettiği bu güreşte miştlr. Bu arada blr Jandarma da yaraL'\n _ uun maddelerine unun 11er'lyat yapmakta-

Suçlu bilahare jandarmalar tarafın • en son Afyonlu Süleyman be~ dakika- mışttr. dırlar. Binaenaleyh bu ehemıniyetll diye 

dan yakalanarak adliyeye teslim edil- da Mülayim pehlivanı yenmek sureti- Avukatın yazdıtı ~ı vilayetin bir emri tavsif eWğl lf de, ehemmlyetmdlr. 

rniştir. le baş pehlivanlığı kazanmıştır. Yoktur. Yanlı3t1r. 17 ~lu mevtuftur. Vak'a C. Y. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 

- f" <P.çen pazar, biraz bava alalun diye •• J . . . Çol'6: çocuk plaja gittik, 
Beyciiiml 

Hasan,. . .. Fakat, maazallah boğulmaktan kork-ı Hasan Bey - Ne yapsan nafile! De· 
tuğum için, denize &irmediml nizde boğulmasan da, insanı karada gazi

noda boğuyorlar l 

Hadiseler 
kal'$ısınd 

Düello davetçileri 
Moda oldu: 
Kim kime kızarsa düelloya davet e• 

diyor. Bu da bir nevi kabadayılık ••• Da· 
ha doğrusu kabadayılığın kuru sıkı nev'i! 

* Bu i~ ciddiyetle pek alakası yok. 
sadece mizah: 

Mizah olduğu, Akbaba sahibi Yusuf 
Ziyarun da düello davetlileri arasında 
bulunmaaından belül 

* Modaların yalnız kadınlar araaındR 
aalgtn bir ıckil aldığını sanırdık. Meğer 
erkekler arasında da ayni fCY vaki olu• 
yormu§: Düello modaSl bize bunu da 
öğretti. 

* «Hakaret sahibine racidirn sözünün 
kıymeti kalmadı. 

<cHakaret sahibine bir düello daveti 
ile birlikte rücu eder.ı> 

Demek bugün için daha doğru olur. 

* Düelloya davet eden adam, düelloya 
davet ettiği adamın yüzüne eldiven a • 
tarmıt- Hasisliğile me§hur bir doıtum 
dedi ki: 

- 1yi amma eldivenin ucuna bir si· 

cim takmalı! 

- Niçin> 
- Eldiveni attıktan sonra çekip ge· 

ri alabilmek için l 

* Düelloya davet edenler, davetlilerini 
düellonun yasak olmadığı memleketlere 
çağırıyorlarmış. 

Pasaport çıkart, masraf et. vapura, trc• 

ne bin .. ne o? ~önül nzaaile ölmiye gi• 

diyorsun! 
tMSET 
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Sekizinci yerli mallar 
sergisinde neler gördüm? 

* lf lf 
Bahçeden çıkıyorduk. içki satan paviyonlarda hayli oyalandıklan 
anlaşılan iki arkadaş yaşlı bir adama çarptılar. İhtiyar bir lahavle 
çektikten sonra söylendi : "Burunlarını görecek halleri yok, 

sergiyi görmeğe gelmişler. Mal dediğin böyle olur işte 1,, 

Yazan: Sellm Tevfik 

lnlüsarlar paviyonundan bir cöriin&f. 

Ne ıayanı hayret. ne ~ayanı ıükrandır 

•Varak mihri vefayı kim okur kim 
dinler.• 

Sözünün boşa çıktığı günleri de gör• 
dülc. 

Geçen yerli mallar sergisinin bir Mah· 
mut paşa yokuşundan çok az farkı vardı. 

Fakat evvelisi gün açılan yerli mallar 
ıergisinde hepimjz, geçen yıl yapılan acı, 

hatta ağır ve devamlı tenkitlerin hayırlı 

ıemerelerine ıahit olduk. 

Dün gezdiğim serai. geçen yıl ıördü· 
iüm sergiden üstündü. Ve ben, bu hayır• 
lı farkı görmenin keyfiyle temenni ettim 
ki, bu seneki sergi de, gelecek yıl açılacak 
ıergiden kötü olsun. 

Taksim bahçesinde benimle beraber 

dolaıan bir arkadaı: 

- Vakıa, dedi, hakkın var. Sergi haki· 
katen geçen senekinden üstün. Fakat be· 
nim teessüf ettiğim bir nokta var ki, ser· 
giyi geçen yılkinden farklı bulmanın key• 
fine kibrit suyu döküyor 1 

- Nedir o) 

- Ne olacak) Yerli mallann, ucuzla· 
yacağına bahaya çıkması 1 

- Nereden anladın bunu) 
- Baksan a, bu sene, yerli malların 

seyri bile beJ kuruşa çıkmış! 
Ben bu nükteye gülerken, arkadaşım 

Havc etti: 
- Belediyemiz, bu sene burasını eğlen• 

ce yeri saymış. 

Halbuki, ben yerli mallanmızı hiç de 
eğlenilecek hale düşmüş bulmuyorum. 

* Zarif kelime oyunları insa• bazan gül
tlürüyor, hazan gülünç ediyor, hazan da 

yabana çam devirriyor. Mesela İnhisarlar 
paviyonunun mükemmeliyetini ifade için 
blı kelime oyunu yapmayı düıündüm ve 
aklıma ıöyle bir cümle geldi: 

yi biç düıünmeden sayfalara geçirseydim, 
koca yerli mallar ıergisini pek parlak ıa· 
yılmayan bir kelime oyununa kurban et• 
miı ve geri kalan bütün paviyonların zera· 
fetinden ve tertip mükemmeliyetinden 
mahrum kaldıklarını anlatmış olacaktım. 

İnhisarlar paviyonunda, Muhteşem Öz· 
demir tarafından hazırlanan renkli broıü· 
rün tertibine, tab'ına hiç bir diyeceğim 
yok. 

Bu broşürde, İnhiıar likörleri hakkında 
verilen izahat da yeniz sayılmayabilir. 

Fakat likörün naeıl içileceğini tarif e· 
den satırlara gülmedim dersem yalan söy
lemiş olurum. 

Likör, su katılmamış ıüt gibi tatmadı· 
ğımız bir ıey mi ki. nasıl içileceğini bilme· 
yelim) 

Maamafih, yanımdaki arkada!l: 

. - Sen, diyor, böyle düıünmekte hak· 
s!.7.sın. Bence, likörün nasıl içileceğini an· 
!atmak yersiz değil elzemdir. 

Çünkü bizde içkiyi burunlarına içenler 
henüz ağızlarına içenlerden çoktur! 

Yerli mallar sergi~i. geçen ıeneden mu· 
vaffakiyetle kurulduğu halde, geçen seneki 
kadar kalabalık değil. Bunun aksini söyle· 
,Yenler olacaktır. Fakat bunun ıergiden dil· 
huliye almakta isabet gösterildiğini ispata 
kafi geleceiine kani değilim. 

, Bahçeden çıkarken, ayakta birbirlerine 
yaslanarak tutunabilen iki arkadaş yanım· 
da yürüyen orta yaşlı bir adama çarpıyor• 

)ar. 

içki ıatan paviyonlarda hayli oyalan· 

dıkları belli. 

Omuzuna çarpılan zat arkalarından ha· 
kıyor, ve; bir «lahavle» çekerek ilave e· 

diyor: 

SON POSTA 
• 
lngilterenin en 

' . güzel kadını 

Kısa bir zaman içinde en 
müstekreh, en acınacak 

mahluk oldu 
Bugün acınacak bir hale gelen Silviya 

Gong bir vakitler Londranın en güzel ka· 
dını olmakla meşhurdu. Gençliği 

Belçika kralı Albert, Lord Kiçner, Lord 
Balfor gibi meşhur şahsiyetlerin meclisle
rinde geçmişti. 

Silviya bir İngiliz milyonerinin kızı idi, 
bugün ancak kırkına gelmiştir. 21 ya· 
şında genç bir muharrirle beraber yaşar • 

ken muharrir katledilmiş ve kadın da bu 
yüzden mahkemeye düşerek şahit sıfatile 

bu katil vak' saını aydınlatmak için ifade 
vermiştir. 

• • • 
1914 de yüzbaşı Gong ile evlenen Sil· 

viya İngilterenin en bahtiyar kadını sa • 
yılıyordu. Her dilediği emrine amade idi, 

onun bu 11ralarda alınan fotoğrafları, en 
meşhur ressamlar tarafından yapılan po~ 
treleri herkesin bu kadını lngi)terenin en 

güzel kadını saymasına sebep oldu, ve bu 
vaziyet kendisini idare etmekten aciz olan 
kadının gururunu okşadı. 

. Etrafın komplimanlarına fazla kulak ka· 
bartan her kadın gibi, o da kocasını ihmale 

başladı, ve kendisini metheden m"uhitlere 
devam ederken, günün birinde de ııüzel • 

liğini filimlerde teıhir etmek için Ameri • 
kaya gitmeye razı oldu, kocası bu seyahate 

.mani olmak için ne yaptı ise muvaffak ola· 
madı. Silviya günün birinde kocasına Al
laha ısmarladık bile demeden Amerikaya 

gitti. Orada muvaffak olamayıp ta geri 

döndüiü zaman, artık sefahat hayatına a· 
lışmıştı. Kocaaile beraber oturamıyacağını 

anlıyarak, Parise döndü ve fuhuı hayatına 
atıldı. 

Bir müddet ıonra Silivya Amerikalı hey· 

Sil viya 

Temmuz 5 

"Son Posta,. nırı müsabakası: 

40 Tarihi Vak'a ve 40 Tarihi Tablo 
40 - Ulis'in yayı 

Büyük Ege şairi Omiros, ölmez destan• 
la rının birincisinde T rova muhaaarasının 
kahramanlarını ve bu 'kahramanların cenk· 

lerini terennüm etmişti. Ki T rovanın iç ka· 
lcainin adı olan Jliyon ne nisbetle tlyada 
diye anılır. ikinci destanın mevzuu Tro· 
vanın zaptından ıonra ltak kralı Ulis ya• 
hut öbür adı ile Odiseus'un başından ge• 
çen maceralardır. Kahramanına nisbetle 
bu destanın adı da Odise'dir. 

di, çünkü gece olunca, Pene)opi o gün do~ 
1 

kuduğunu aölcer, ertesi •abah yeni baıtan' 
kuma§ dokurdu. 

Nihayet bir gün Ulis geliverdi. Sakalı 

uzamış, üstü baıı toz içinde. Onu evvela 
Argus adındaki köpeği tanıdı ve sadık hay• 
'Yan efendisini görmenin verdiği sevinç ile 
öldü. Sonra ihtiyar sütninesi tanıdı. Ayak· 
larını yıkarken bacağındaki eski bir yaban 

domuzu ısırığı nişanını gördü. Fakat Pene• 
lopi, bunun kendisini evlendirmek için ter• 
tip edilmiş yeni bir hile sandı. Diğer taraf• 
tan Penelopi ile evlenmek isteyen İtak'lı 
ııençler de bu serserinin kral Ulis olamıya• 
cağını söylediler. Bunun üzerine Penelopf 

kendisile evlenmek isteyenlere büyük biı 
ziyafet verdi. Ulis'in evde bulunan yayını 
ortaya koyarak bunu kim gerebilirse o • 
nunla evleneceğini söyledi. Fakat hiç kim• 
ıe yayı geremedi. En sonunda meydana 
Ulis çıktı, davetlilerin hayretle açılan göz· 
)eri önünde ynyı gerdi ve knrısına göz koy• 
muş olanları birer birer oklayarnk öldür • 
dü. 

- inhisarlar idaresi, zerafeti ve tertip 
mükemmeliyetini bu yı) da inhisar altına 

- Burunlarını görecek halleri yok, ıer· keltraş Wiliams He evlendi. Fakat çok 

giyi görmeğe gelmitler ... Mal dediğin böy· geçmeden ondan da ayrıldı ve İngiltereye 

Ulis Turovanınzaptından sonra tam yir· 
mi yıl memleketine dönememiş, başından 
bir çok maceralar geçmiş, memleketinde 
de kendisinden biç bir haber alınamamış· 
tır. Artık herkes onun öldüğünü sanmıştır. 
Yalnız karııı Güzel Penelopi onu daima 
beklemiştir. Ulis Turova cengine aiderken 

Penelopi ona daima ıadık kalacağını sÖy• 
lemiııti. Kocasından uzun yıllar hiç bir ha· 
her gelmeyince memleketin kralsız kala • 
mıyacağını ıöyliyen ltak'lılar Penelopi' nin 
evlenmesini ıöylediler. Yüzlerce genç o • 

nunla evlenmek istedi. Penelopi'yi rahat 
bırakmamağa başladılar. Bunun üzerine 
ıadık kadııı İtaklı'lardan dokumakta oldu
ğu bir kumaşı bitirinceye kadar izin aldı. 

Her sabah tezgahının başına oturduğu za
man, onu almak isteyen erkekler etrafına 
dizilir, kumaşın bir an evvel bitmesini sa· 

Yukarıdaki resim bu sahn~yj göster .. 
mcktedir. Od ise' nin yeni basımlarından 
biri için T. H. Robinson tarafından yapıl
mıııtır. 

Bugün Penelopi'nin adı, cihan edebiya• 
tında karı koca sadakatinin bir timsali ola. 

almış. le olur işte... döndü. 
hırsızlıkla seyrederlerdi. Fakat eğer aklıma geliveren bu cümle· Selim Tevfik 

CÖNÜL İSLE·Ri 
Arkadaş hatırı 
• 
lçin 
Nişan bozulmaz 
cıMekteptenberi arkadaııız. Mektep· 

ten sonra da arkadaıılığımız devam et· 

ti. Geçende ikimiz birden bir erkekle ta· 

nıştık. Arkadaşım bu adamı sevdi. Fa

kat aksiye bakınız, adam da beni sev• 

di. Kısmet benimmiş dedim, nişanlan • 

dık. Arkadaşını o kadar müteeıısir ve 

bedbaht oldu ki, benimle selam sabahı 

kesti. Sevgilisini elinden aldığımı iddia 

ederek bana küstü. Onun bu kadar bed· 
baht olmaSJna tahammül edemiyorum. 

Fakat ne yapayım, erkek beni sevmişse 

kabahat bende mi> 
Dost 

Arkad~nı%ln teessürünü tabii ıör

rnek lazımdır. İki ıukutu hayale birden 

uğramı§ bulunuyor. Bir defa sevdiği er • 
keğin kendisini sevmediğini öğrenmiş O· 

luyor, sonra da üzerine hayal yaptığı 

ve kendisinin zannettiği bir erkeği elin· 

den kaçırmıt bulunuyor, fakat bundan 
dolayı si:ı:in saadetinizi bozmanıza se

bep görmüyorum. Nasıl olsa nişanlını:ı 

ona dönecek değildir. Arkadaıınıza 

söyleyiniz, bir İnsan bir ıeyi kaybetti • 

tinden dolayı fazla üzülmemelidir. Ni· 

bayet dünyada bqka erkek bulunmaz 

değil yalı 

TEYZE 

Asabı bozulmuş olan Silviya artık garip 

bir hayat yaşamağa başlamıştı, büyücüler-
Fakat iplikler hiç bir zaman tükenmez· rak geçer. Rc§8d Ekrem KOÇU 

le düşüp kalkıyor, onların hayatından zevk 

alıyordu, nihayet bir büyücü karı ile 1 
hayatını teşrik etti. Ve onunla yaşamağa 

başladı. Günün birinde büyücü kadın ona 

beddua ederek kendisini yanından kovdu. 

Tarihi tablo müsabakamız 
bugün sona erdi. 

Kendi iddiasına nazaran büyücü ona: 

- Hayatta felaketten felakete uğra, 

sevdiklerin birer birer ölsün dedi . 

Silviyanın anlatışına göre bu büyücünün 
ahı kendisini tutmuş ve çok geçmeden ba-

bası ölmüş, buhran üzerine bütün parasını 

kaybetmiş ve kimsesiz kalmış. Günün bi • 

rinde bir gence dost olmu~, genç otomobil 
kazasına kurban gitmiş, nihayet çalışmağa 

mecbur olmuş, mücevherlerini satmış, aç· 
!ıkla yüz yüze gelince bir doktorun oğlu 

2 1 yaşındaki muharrir Bose ile beraber 
yaşamağa başlamış. Bu çocuk ta sihirbaz • 

lığa merak sardırmış, büyücülükle uğra • 

şarnk, asabını bozmuş ve bu yüzden Silvi

yayı dövmeğe baıılamıştır. 

Bu dayağa dayanamıyan Silviya günün 

birinde Burton namında bir dostuna iltica 

Sizi en fazla alakadar eden, en fazla beğendiğiniz 
tablo hangisidir? Tarihi vak'alan canlandırmakta 

en çok muvaffak olan ressam kimdir? 
Kırkıncı tabloyu da bugün neşrederek müsabakamızı bitirmiş bulunuyoruz. 

Müsabakaya başladığımız zaman da yazdığımız gibi okuyucularımız bu kırk 
tabloyu kesecekler, en ziyade beğendik !erinden başlamak üzere numara sırasına 
koyup bize göndereceklerdir. Neticede en çok beğenilen tabloya rey verenlere 
hoşlarınn gidecek hediyeler takdim edilecektir. Hediye alabilmek için taşra kari· 
!erimiz de dahil olduğu halde müsabakaya 26 temmuz pazartesi ak!lamınn kadar 
iştirak etmiş olmak lazımdır. Acele edi nizl 

etmiş, derdini dökmüş, fakat Bose peşini 

bırakmamış, ve Burtona hücum etmiş, 

müthiş bir kavga olmuş, Burton mukabele· 
ye kalkmış, ve bu arada Bose katledilmiş. 

Silviyanın yüzüne bu rezaletlerden son· 
ra hiç kimse bakmamıı ve ihtişam içinde 

yaşıyan bu kadın açlığa mahkum olmuş • 
tur. 

Silviya mahkemede bütün bunları an• 
)atmış ve: 

- Ah, o büyücü kan, beni onun ahı 
tuttu demiştir. 
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"Doktor, beni güzelleştir!,, 
Avrupada yüzüne bakılamıgacak kadar çirkin birçok 
kadınlar bedii cerrahi ile meşgul doktorlara Venüsün 
resmini götürü~qor ve ona benzetilme/erini istiyorlarmış 

Kadınlar guzeııeşmek ıçın ne ısbraplara katlanıyorlar 1 
Güzel olmak bütün insanların istediği konuşurken kadına da bir kompliman zülüp de aynaya bakınca Venüs" e benze· 

teydir. Fakat Allah çok defa insanın gön- yapmak istedim. mediği için fevkalade kızdı ve beni taah· 
lüne göre vermez. Ya çirkin yaratır yahut - Doktor ne kadar mahir olursa ol· hüdünde durmamakla itham ederek mah-
da val:tinden evvel çirkinlqtirir. sun, sizin kadar güzel bir çehre meydana kemeye verdi. 

Avrupada bu yüzden bedii cerrahi bü- getiremez dedim. Kadının mantığı iıılemek istemedi mi 
:rük hatvelerle ilerlemif. ve bugün çok re- Meğer büyük bir pot k;rmışım, kadın onunla gökten Allah inse uğraşamaz. Ben 
•aç gören bir tıb şubesi olmuştur. Aşağıda güldü: de bizim, bayana eski resimlerini göster· 
okuyacağınız yazıyı Fransız gazetelerin· - Bilakis dedi, ben eııkiden çok çir· ,dim yeni çehresiyle mukayese yaptım. Hiç 
den alıyoruz: • kindim. Kendimin de itiraf ~ttiğim güzel- biri tesir etmedi. Haftalarca evine kapanıp 

ıcBcdii cerrahi ile mefglll operatörlerin liğimi şu karşınızda oturan doktora borç· kederinden ağladı. • 
ınuayenchancleri ağzına kadar doludur.» }uyum. Ben ancak ameliyat olup da güzel· Yine bir gün muayenehaneme genç bir 

.~ir Fransız muharriri bu münasebetle leştikten sonra e\.lenebildim. Kocam kar• kız geldi. Burnu çok yassı idi. Burnunu aiv-
fU sozleri söylemiştir: şıda oturuyor. Eskiden tanışırdık. Beraber riltmek istiyordu, onun elinde de Greta 
lü <ıBedii cerrahi demek yanlııtır. Bu tür- okuduk arkada~lık ettik, ben onu sevdim, Garbonun resmi vardı, kendisine: 

ameliyat yol - ili"'' d "''I · k' !""'' fakat o bana lakayd kalır. Ve hatta Flord - Ebeveyniniz var mı diye sordum. u, guze ıı egı çır ın ıgı 

:ell~~.ana getirmektedir. Zira dünyada gü- etmek istediği kızları bile benim vasıtam· - Var dedi. 
'fi~· ıgın mevcudiyetini anlamak için çirkin· ,la tanırdı. - Öyle ise onlardan müsaade alın da 
gıkn ne olduiunu görmek ve mukayese et- Nihayet işin böyle sökmiyeceğini arı- gelin 1 

me lazımdır. !ayınca gidip ameliyat oldum, bu sefer ba- - Anneme söyledim kıyameti kopar-

d Şimdi, herltes ayni burunlara, ayni du- na tamamiyle bigane olan şimdiki kocam, dı. Babam da razı olmadı diye cevap ver· 
aklara, ayni çehreye ..bip olabilecek ve .sempati duyarak beni sevmeğe başladı ve di. Onun üzerine ben de: 

lllukaycseaizlik yüzünden zevklerimiz kör- işte görüyorsunuz ki, bir ameliyattan bir - Öyle ise ameliyat yapamam dedim. 
lenecek.» izdivaç doğdu. Bir hafta sonra genç kızdan ıu mektu• 

Bu aözlerin isabetini takdir ederken, Yemekten sonra doktoru tebrik eder· bu aldım. Doktor cebinden esans kokan 
çirkin oldukları için koca bulamayan bed- ,ken o bana şu cevabı verdi: lüks bir kağıt çıkardı, ııenç kızın mektu· 

baht genç kızları düşünüp de onlara hak - Madam S ... 'in ameliyatı çok kolay bunda şu satırları okudu: 
"Yermemek te elden gelmiyor. oldu, biz nelere tesadüf ederiz. Ne vak'a- «Sevgili doktor ... Niçin bu kadar gad-

"I ,lara rasgeliriz ~ Bakın bir tanesini size an• daramız bu inadınızla istikbalimle oynadı-

B. latayım. "' f k d l B ır 2ivafetteydim. Sağ tarafıma, ~ık, gınızın ar ın a o muyor musunuz. ir 
~a 'f Burnu yana çarpılmış, bir metre 35 bo- hafta evvel evde bir çay vermiş ve eevdi-

n • ve bilha,~a fevkat&.de tenasübü olan ' 
b' yunda zayıf ve ya• da 35 e gelmiş bir ha· ğim genci de diğer arkadaşlarım arasında 
lırr genç kadın düşmüştü. Hokka gibi a• ;yan elinde Venüs'ün resmi ile geldi ve: davet etmiotim. Mahremi esrarım olan 

z, çekme gözler, düz bir burun .. yani bir «Doktor dedi. Beni <>u fotografa benzete- Mariye tenbih ettim ve tarafımdan Roberte 
kadını .. il " guzc C§tlrecck bütiln vasıflar onda ceksin eğer muvaffak olursanız sfae bin açılmasını ve bu çayın da bir n~an mera-
~ardı, Ka"1rnızda da bir doktor oturuyor• frank veririm.» simi halini almasını rica ettim. 

u. Bu doktor bilhaaa bedii cerrahide Çarünaçar ameliyat masasına yatırdık. Mari, Roberti benim bulunduğum oda-
t&hret kazanmııtı. Söz tabiatiyle bedii Kendisini olduğundan çok güzel yaptım. ya çekti, ben perdenin arkasında kalbim 
::,:ahiye intikal etti ve ben de doktorla fakat Venüse pek benzemedi. Sargılar çö· titreyerek mülakatı dinliyordum. Şuradan 

Amerika plajlarında yeni bir moğa 

Holivutta son günlerde yeni bir moda meydana çıkmıştır. tlu modaya u
yan kadınlar plajlarda bacaklarına birer çiçek resmi yaptırmaktadırlar. Bu 
Yeni modanın bir çok muhitlerde intişar edeceği anlaşılıyor. Çiçekler sular
dan bozulmıyacak bir tekilde bacağın üzerine basılmakta ve bir müddet 
öylece kalmaktadır. 

.buradan bir hayli konuştuktan sonra, niha
yet Mari: 

- Robert dedi. Bak yaııını başım almış· 
sın kazancın da fena değil... Zanneder· 
sem bizim Jülyet'in de sana karşı ıempati· 
ıi olabilir. Gel onu sana yapalım, 

Robert güldü: 

- Jülyet iyi kız amma, onun bumunu 
ömrümün sonuna kadar nasıl görmeğe ta
hammül edebileceğim dedi. 

Sanki dünya başıma yıkılmı~tı. Bir ta• 
rafıma nüzül inecekti. İşte görüyorsunuz 
ki doktor, benim burnum beni çok bed
baht ediyor. Ebeveynimin arzuları hilafına 
ameliyat için bir çare düşündüm. Sizin 
muayenehanenin önünden geçerken mah· 
sus yere yıkılıp burnumu çarpacağım. Siz 
de acele bir müdahaleye lüzum varmı:ı gİ· 
bi derhal burnumu ameliyat edeceksiniz. 
Olma:z mı~ Benim şeker doktorcuğum ... 
ilah ... » 

Doktor mektubu cebine yerleştirirken 
sözüne devam etti: Kız ~mdi Robertle ev
lendi. Ve çok mes'ut. 

* İstetik ameliyat dünyada mühim bir 
yer i§gal etmeğe başladı. Bir saat bir çey
rekte buruna istediğimiz şekli verdiğimiz 
gibi iki saatte de yüzün derilerini çekerek 
kırıııklıkları izale ediyoruz. 

En sevmediğimiz ameliyat göğüs ame.-
1 liyatıdır .. 3 saat bir çeyrek devam eder. 
Kadın da fazla istırap çeker. 

İ§imiz kadınlarla olduğu için mahke
melere çok düşüyoruz. En birinci düşma
nımız aynalardır. 

Tatili uzuv falan gibi şeyler başımıza l 
gelmez. Bu nevi ameliyatların uzvi tehli
ı •• l ... j yoktur.Fakat kadın, yüzündeki band
lan çıKarıp ta bir kere aynaya baktı mı, 
hiç bir zaman memnun olmaz ve niçin da· 
Jıa güzel olamadım diye kıyameti koparır. 
P daima hayalinde yaşattığı kusursuz tipe 
yaklaşmak İster. Ve muvaffak olamayınca 
da çileden çıkar.» 

f 

Eski İmparatorluğun 
yabancı ellerde boynu 
bükük bıraktığı Türkler 

Göçmi!nler gelirken düşünceler 
Romanyadan, Yugoslavyadan ve Bul • - Söylediğim beyit şarkı değil, türkü• 

garyadan kafile kafile göçmen geliyor. dür, türkü 1.. dedi. 
Gazeteleri okurken, bu göçmenleri, Üs· - Ne gibi türkü? diye sordum. 

manlı İmparatorluğunun son asırlarda bir-/ - İşte, Budin türküsü .. . dedi. 
biri arkaaından uğradığı birbirinden acı - Daha hoş ya .. daha iyi ya . .. Çok se• 
bozgunlardan sonra canını lstanbula at • vindim, benim de istediğim budur. 
mış, ve aylarca, yıllarca cami avlularında Dört gözüm olsaydı hepsile bakardım. 
barınmıı muhacirlerle karı:ıtırmamalıdır. kurt kulağım olsaydı hepsile dinlerdim. 
Bu yeni göçmenler, Osmanlı imparatorluğu Gencin söylediği Budin türküsü şöyle idi: 
yıkılırken, Rumellerinde serpilmiş kalmııı ötme bülbül ötme, yaz bahar oldu, 
Türklerdir ki, evlatlarının yabancı ellerde Bülbülün figam bainmı deldi, 
boynu bükük bir azlık halinde yaııamaları· Gül alup satmanın aamam ıeldi. 
na gönlü ve büyüklüğü razı olmıyan Tür· Aldı Nemçe bizim nazlı Budini .. ; 
kiye Cumhuriyeti Hükumeti, onları bir 
program dahilinde anayurda getirtmekte • 
dir. 

Budinin içinde .-dar lmıJan 
Anamın ba~ iki ....... 

Bu göçmenlerin ehemmiyetli sayısını ve Kafeade besili la.ala kwfwww 
hükumetimizin göçmen iıine verdiği ehem• Aldı Nemçe bİIİlll auh ........ 
miyeti göstermek üzere iki senedenberi - Nasıl efendim. bizim Adak.le tür • 
muhtelif tarihlerde topladığım gazete ltüsünü beğendin mi) •• 

kesikleri bir yığın halindedir. Bu - Çok ho§uma aitti. dedim, minnet n). 

yığın, ııöçmen ııırun ehemmiye• du canıma, teıekkürler olaun llİze, bu tilr-
tini, yabancı ellerde serpilmio kalmıt olan küden başka daha neler bilinin) 
Türklerin anayurda kavuıması için sarfe- ~ - Bizim Adaya çıkar iaen .CSylerim. •• 
dilen gayretin büyüklüğünü, ve bu iıin ol- Çok düııünmekaizin pılıyı pırtıyı abp h .. 
dukça çetin bir memleket meseleai olduğu- men vapurdan indim. lakeleye çıktım. itte 
nu gösterir. benim Peştede taaarladıiım Türk halk ede-

On yedinci asır sonlarında, 1683 Viya· biyatını toplamak İfİ fimdi bathyor cf'ıye
na bozgunu, 1920 de Osmanlı İmparator- rek iskelede duran bir aandala bindim: ve 
luğunu inkiraza sürükleyen bir gerileme ve yelken açarak Adaya ıeldik. 
parçalanma devrinin başlangıcı olmuş- O vakitler bahar idi. piler ;reni açılıyor• 
tu. Viyanayı geçtikten, az sonra Türk top- du. Tuna'nın suyu ~iıl ~id ~ibyordu .... 
taklarına giren ve Karadenize kadar bu Benim genç gönlüm de ferahlaruyordu. 
topraklarda akan Tuna, sınırlarımızın dı- BC§ yüz uüfusa olan Adaya çıkar çık. 
ıında ve bizden uzak kaldı. Tuna memle· maz kasaba halkı beni karpladılar ve yakın 
ketlerinden Macaristan yüz elli yıl, Roman· bir kahveye götürdüler. Kahve ve cipra 
ya, Sırbistan ve Bulgaristan dört yüz yıl ikramdan, nereden selip nereye aittiiimf 
Türk hakimiyeti altında yaııamışlardı. Tu- sorduktan sonra tath tatb konupnaia bq. 
na boyundaki Türk hakimiyetinin son ha- ladık. Benim de uıl merakım Adakahi 
hraaı da Adakale idi. türküleri idi. Onlan aordum: •Kalenin c;. 

Adakale, Osmanlı İmparatorluğunun Tu- hür ucunda gençlerin kahveai var. AkflUD 
na üzerindeki eski hakimiyetinin bir tarihi üstü oraya git, hem türkü, hem tarkı varl.ı; 
nişanı gibi, Cihan harbine kadar Osmanlı İ· dediler. 

daresine tabi oldu. İstanbul vilayetinin bir Alçak bir kulübe olan bu kahve, viran 
nahiyesi addoluırur, buradan seçilen bir bir yerde, kalenin en aon bucaiında bulunu• 
müntehibi sani İatanbula gelir, reyini kul- yordu. İçinde gençler otunnuıtu. Beyitler 
!anırdı. J söy endi, cünbüş edildi... Benim kayıkçı 

Adakale Orta Tuna.da, Hırşava = Or- beni görür görmez baılamaaın nu türküyeı 
sova ile Severin arasındadır; Demir Ka - Şu Adadan ıeliip ~ 
pılar Boğazını geçtikten sonra gelir. Tuna- Acı tatlı suyun içtim, 
nın bu kısmı Cihan harbinden evvel Maca- Ben yarimden a:rn dittüm, 
ristanda idi. Harpten sonra, Adakale ile Aman Ada, tiriD Adal. •• 
beraber Romanyaya geçti. Karşı yakası ise Kal selamet ıiriD Adal. .• 
Yugoslavyaya aittir. • • • 

Macar alimlerinden Doktor İgnace Ku- Şu Adanın çiçelderi 
noş gençliğinde ve t 8 76 (Hicd 1292) Rus Ötmez oldu bülbiilleri. 
harbinden sonra, Türk halk edebiyatı nü- Tuhaf IÖylüyor dilleri, 
mu nelerini toplamak üzere Tuna yolu He Aman Ada, tirin Ada 
Türkiyeye gelirken Adakale'ye uğramı•tı. K 1 ,,,_ · • & .ı-ı .. a aeıamet pnn ,.._ .... 
Macar Doktor hatıralarım tatlı Türkçesi • • • 
ile ne güzel anlabyor: 

cc. • •••• az gittik, uz gittik, dere tepe düz 
gittik, her günümüzü gün ettik... Ta ki 
günlerden bir gün Kazan derbendi' ni geç
tikten sonra Adakale dedikleri bir Türk 8 • 

dacığı önüne, yani iskelesi olan Hırşava 
ıehrine vardık. Türkleri ilk defa olaralc bu 
münasebetle gördüm •.• 

Bazıları diz çöküp, bazıları el pençe di· 
van durup veya bağdaı kurup aıra sıra sü
ğütler gibi Tuna kıyısında oturur, müıteri 
beklerlerdi. Bu adamların Türkçe konuş • 
tuklarını can kulağile dinlerken birdenl,ire 
Adakale (tençl~rinden birisinin ağ211ndan 
hazin bir nefha çıktı. Oh 1 .. O yüreiimdeki 
sevinç, o (tÖnlümdcki ferahlık 1 .. 

- Söyle hemşeri, söyle o ıarkıyıl .• di
ye yalvarırken, o: 

Şu Adanın han....Jen, 
Şalvar aiYer aclamlan, 
Pek dayıdır ojlanları, 
Aman Ada, tirin Ada 
Kal selamet tirin Adal... 
Ben: 
- Haydi bakabm bir dahal •• dedim. 
Kayıkçı biraz dif(lndükten aonra ~ 

başladı •.•. Otuz kadar beyit söylendi. Bun
ları yazdım. Ezberledim. Gece ilerledi. A,. 
dayı karalar bastı. Kahve de kapandı. Hır• 
ıava otelinin bir oduında tatlı tatlı uykq 
uyurken tatlı tatlı rüyalar ıörüyor, ve: 

Aman Ada, fİrİa Acla 
Kal selimet ıirin Ada! ..• 
Seslerini işitiyordum •• » 

[D. Kunoı. Türk Halı Edebipb,18 • 13] 
(Devamı 8 m ..,,_) 

Adakaleli iki Türk kayıkçı çocuiu 
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Habeş imparatorunu Eski Lnparatorluğun yaban
cı elleıde boynu bükük 

bırakbğı Türkler 
(Baştarafı 7 ıinci sayfada) 

Milletler Cemiyeti heyeti 
umumiyesi dün 

toplantılarını bitirdi 
Milletler Cemiyeti 

kürsüsünde nasıl dinledim 
Doktor l<uno§'un içimde uyandırdığı 

batıra burada bitmemiştir. Picturial Edu· 
cation adındaki aylık bir lnaüizce mecmu• 
anın 19 3 3 kanunusani nüshasında kısa bir 
not ile Adakale

1 li ili Türk ıkayı\çı çocıığu
nun çok güzel bir resmi çıkmıştL Bu yazı
mı o resimle süslüyorum. 

(Ba,~arafı 1 ci sayfada) 
toplantının açılmasından az evvel değiııti. 

Vakıa Habeı imparatoru bir haftadanberi 
toplantının ilk celsesinde söz almak niye• 
tindeydi, İtalyan muhtırası okunur o· 
kunmaz cevap vermek arzusundaydı. Fa • 
kat bunu bir gün sonraya bırakması için 
aağdan, soldan o kadar tesirler altında kal
mıştı ki tereddüde düşmüştü. Bu tereddü· 
dü de vaz geçtiği düşüncesine yol açmııı • 
tı. Yalnız son dakikada bu tesirlerin üstü
ne çıkmak karannı verdi. Bunun jç.indir k.i 
16 ncı asamplenin ilk günü, hattl dela • 
gelerden bir kısmı için bile bir aürpriz tef"' 

kil etti. 

* Negüsün salona girişi hemen hiç Jcimse• 
nin gözüne çarpmamıştır, denilebilir. Ben 
tesadüfen gördüm. Çekingendi diyemiye· 
ceğim, ayaklannın ucuna basarak yürü • 
yordu, de5Clll yalan olacak. Bllakia eeniş, 
siyah harmaniycainin altında •erbeatti. Yü· 
zünde hafif bir gülümseme bile vardı. Ö· 
nüne değil, karıısına bakıyordu. Fakat ba
na öyle geldi ki yürüyüıü •es çıkarmaktan 
çekinen bir adamın yürüyüşündendir ve Ü· 

zerinde bir hastanın odasına girmiı bir a• 
dam hali vardır. 

Arkasında Ras Nasibu ile bir ddege, 
yavaı yavaı. hiç acdcaiz yürüyerek, ön 
taraflarda hurufu heca tertibine göre Ha -
be§İstana tahaia edilmiı olan araya geçti, 
adi bir delege gibi oturdu. 

Sağımdan bir ses iıittim. J our gazete • 
sinin muharriri: 

- Sondan bir evvelki perde açılıyor, 
diyordu. 

Solumdan kulağıma ba~ka bir •es gel • 
di, Mısırda çıkan El'chramın muharriri: 

- Hayat zayıflarla kuvvetlilerin müca· 
delesinden ibarettir, diye fısıldıyordu. 

Ve riyaset masasının çıncıraiı ötmiye 
bapadı. 

* Fransızlann Alber Londre i•minde çok 
kudretli ve çok gezer bir gazetecileri var
dı ki ilci üç sene evvel Çin den F ransaya 
dönerken bir vapur kazasında ölmüıtü. U
luslar Kurumu asamplesimn ilk daki.kala • 
rında ben bu gazetecinin Çin ilcantonlann
dan birinin meclisi haklcında yazdığı bir 
cümleyi hatırladım, takriben: 

ıcMeclis açılır, kürsüye bir hatip çıkar, 
fakat ne söyliyeceği bütün arkadaşlarınca 
bellidir, çünkü dışarıda okunmuıtur, ne ya
pılacağı malumdur, çünkü peşinden karar· 
laştırılmıştırn diyordu. Uluslar Kurumu -
nun asamplesinde de böyle oldu, reis Mös· 
yö B nes istifa etmişti. Celseyi ikinci reis 
açtı. Nutkunu telgraflarda c&udunuz. ccBe· 
nesıı in meziyetlerini naklett~ sonra dele· 
geleri yeni reisin seçilmesine çağırdı. Hu
rufu heca aırasile isimlerin okunmasına 

başlandı. Her çağırılan yerinden kalkıyor, 
üç basamak merdivenle riyaset kürsüsüne 
çıkıyor, hazırlad.ığı puslayı rey kutusuna 
atıyordu. Sıra Habeş delegesine gelince ga
liba şaşırdı, bütün delegeler reisin sağ ta • 
rafından çıkıp sol tarafından inerlerken o 
aksini yaptı. Soldan girdi, sağdan indi. Hu
rufu heca sırasına göre sondan bir evwelki 
Türkiyedir, sonuncu da Rusya. Önde T ev· 
file Rü~tü, arkada Litvinof, her vakit ve 
her yerde beraber iki dost ta yekdiğeri ar· 
kasında puslalarını atınca bu rey verme 
faslı bitti. 

Yunan delegesi. Politis kontrol memuru 
tayin edilmişti. Bir kaç dak.ika sonra taı • 
nifin neticesini söyledi: 5 J J"eyin 4 7 ai ile 
riyasete Van Zeland seçilmiıti. O, bu ne· 
ticeyi daha evvel biliyordu, kürsüye geçti. 
Neticeyi bildiği için de nutkunu hazırla • 
mıftı, hemen okumıya koyuldu. Size ajanı· 
lardan sonra ikinci defa olarak be,.ılik bir 
nutuk okutmak ntemcm. yalnız bir cüm
lc.i var :Jci, tekrar hatırlanabilir: 

- Uluılar Kurumu mılhakk.ak büyük 
müflcülat kalflllndadır. Fakat bana öyle 
ediyor ki Kuruma teıltil edenler ba .müt
kiilib lcar§llamıya karar vermitler sörün • 
raelctedir, diyen bu ciimlenin birinci fık • 
ruında bütün dünya laemfikirdir. 

* Van Zdand büyük meclisleri idareye 
ıJıpk bir adam, hiç acde etmeksizin, ara· 
ııua kağıdına eöı: atarak söylediği nutuk
.. n sonra: 

- Şimdi sıra ile istiyen delegelere söz 
vereceğim, dedi. Fakat daha evvel ftalyan 
fıeyetinin riyasete tevdi ettiği bir muhtıra 
VAJ"dır ki onu okumalıyım. Uluslar 
Kurumunun mübaşirleri ellerinde birer 

Fransız 8afvekı1i Blam ve Sovyet Dıt 
Babaı Litvinof Ceaevrede lıımusi ıbir 

konuıma emumda 

paket kağıt iki dakikadanberi salonu istila 
etmişlerdi. ltalyan muhtırasını sağa sola 
fransızca veya ingilizca serpiştirip dur~ • 
yorlardı. Bir taraftan da riyaset kürsüsünde 
muhtıranın okunmasına başlanmıştı. Hatı • 
rınızda değil mi~ İtalyanın Habf;§İstanla 
münasebetinin tarihçesini yapan, ihtilaf • 
lannın nasıl çıkacağını anlatan, ille uilaş • 
tırma teşebbüslerinin de Habeşistan tara· 
fından reddedildiğini söyliyen, .nihayet Ha
beşistanın timdi İtalyan i§gali altında me· 

İngiliz yazıcı, notlan arasında. ırkımızın 
güzdlik ve zekasının canlı bir nümuneııi o· 
lan öndeki çocuğun adının Selim olduğu
nu :kaydediyor. 

Geçenlerde Köprü Üstünde bir göçmen 
çocuğuna rastladım. Sırtında, atlet vücu • 
dunun bütün inceliğini gösteren dar ibir 
mintan, çıplak. ayağında csk.i bir kundura. 
Dalgın dalgın Haliç'tcki kayıklara bakı -
yordu. 

- Ne bakıyorsun~ dedim, 
- Hiç.dedi, kayıklara ... 
- Nerelisin~ dedim. 
- !Romanya muhacirlerinden... de • 

eli. 
- Sizin kasabada deniz var mı, 

var mı~.. dedim. 
- Var ya, dedi, Tuna'da ... 
- Adın ne yavrum} dedim. 
- Selim 1. dedi. 

,; 

Benim bazı bazı basiretim bağlanır. Se-
limi Köprü üstünden kayıklara ba'karkeR 
bıraktım, yürüdüm.. neden sonrıa fniiliz 
muharririnin çektiği kayıkçı çocuklarla A
dakaleli küçük Selim kafamın içinde canla
nıverdi. 19 33 den beri üç yıldır, Selim elbet 
de büyümü~. benim gördüğüm Se -
lim kadar olmuııtur. Geri döndüm. Selim 
gitmişti. Onun Halice baktığı yerden Halice 
baktım. Sular gitgide dalgalandı, çıı,ğıl &8· 
ğıl akmağa başladı: 

Aman Ada tirin Aaa 
Kal Selim et tirin Ada! ..• 

Reıad Ekrem KOÇU 
---U•--•·•-•••••••••••••••••••••••••••••H••••• ... _. 

(Bat1arafı 1 cİ sayfada) mıştır . .Onun yerine Habet kumandanla• 
ti ukave1enamesinin Y:C ıar.azıye ait rınClan Ras ~asibu söz eoylemif, Ha'bqis· 
ihtilafların kuvvetle halledilmesi sure- tanın takrirleri hakkında rey istediklerini 
tini .kat'iyen bertaraf eden Ameıikan anlatarak «Asamble ıbu ıtalcridere karşı a• 
milletlerinin 3 Ağuatos l 932 tarihli ıka- lacağı i'V,&ziyetle geçen e rinde 4taJya hak· 
rar suretlerinin prensipler.ine müzahe- kında vcn:liği «mÜteca:viz» hükmüne, zor• 
ıret etmekte olduğunu kaydeylemek _ la arazi lhak etmeyj tanımamak oo'ktai na• 
tc, zanna sadik olup olmadığını göaterecek• 

2 - Necaşi ıtarafından istenilmiş o- tiı:. ltaly.a Hab~istamn ancak yanunı işgal 
lan mali yardımı reddetmekte, cdebil~tir. Oi~er yarısı !se l~~!a kar• 

3 Mill l C - . _.1 §1 ıayaklanmış lbır haldedır ve ıistiliyı her· 
- et er emıyetı azaıarından taraf etmek için .lbazırlanma'ktadır.ıı de· 

l 1EyJu1 1936 tarihinden eVN:el Millet- dcıniJtir. 
ler Cemiyeti mukavelenamesi prensip

ler.inin tatbikine müteallik 'Usullerin 

islahı mak:sadiyJe bu baptaki teklifle -

rini bildirmelerini rica eylemektedir. 
Avoncl, bu teklifleri tetkik edecek 

:ve ibüronun 21 Eylul tarihinde toplan

mağa dav:et etmek tasavnırunda bu -
lunduğu MiJletler Cemiyeti A18amble • 

sinin önümüzdeki içtimaında tevdi e

dilmek üzere bir ırapor tanzim edecek
tir. 

Netice 
.Bwıun üzerine ırcis Zecland !büronun 

hazırladıiı takriri okumu§tur. 
Cenubi Afrika murabhaaı T:ivatıı re• 

ye iJtirakten istinkaf ettiğini •öilemiştir, 
Panama murahhası -da ayni şe'kı1de hareket 
eLmi tir. 

Tanzim komitesi pazartesi .giinü top• 
lanarak zecri tedbirleri qa kara.mu. hazır
layacaktır. 

Bunlar:dan .sonra reis Zeeland hir 
nutuk.la Asamblenin toplantılarına ni~ 
hayet iv.e.rtÜ. 

Nihayet, bu karar sureti tanzim ko

mitesinaen muhtelif 'hükumetlere zec

ri tedbirlerin kaldırılmasına müteallik 

tekliflerde bulunmalarını istemekte 

Jmparator tarafından ıilhakın tanın· 
maması hakkında ıv.erilen 'takTiT, büro 

- nun takririnde dahiT bulunuyordu. dir. 
Aaamblenin toplanbn Asamble 44 Teyle bu takriri lüzum· 

Asamble saat 1? 1 O d ı.. b' suz bulmuştur. Habeşistan ta'kririn ka 
' -· a ıJU&a ır b ı- l 11.· d · C b toplantı Ya,nm b t l tıd y u u cnm c rey vermış, enu i Afri· 

r ı' ve u op an a an . . .. .. 
Zeeland muhtelif delegasyonların k~, Şılı, Panama Venuzuella müsten .. 

metnı·n·ı ok ld v b . . kıf ka1mıslardır. 
umuş o ugu u proıeyı ' 

derin bir tetkike tabi tutacaklarını söy- l o milyonluk istikraza mt tabir 
lemiştir . alehyte 23 :rey 'le reddolunmuftur. 25 

Öğleden sonraki toplanb devlet rey ıvemıcktcn istinkaf e'tmit ve 
deniyete kavuşacağı vaadını yapan, en son· nerek müdafaaya giriıtim, dedi. Öğleden '!lonra altıda yapılan Asamble Habeşistan lehte rey vennekte ya1nız 

toplantısında Habeı imparatoru bulunma· ka1mt\lhr. ra da artık zecri tedbirlerin kaldırılarak O zaman bile ltımıldanmadı. Sanırım, 

ltalyanın Avrupa ailesi arasına dönaıesine 
imkan verilmesini istiyen bir eser ... 

Öyle bir eser ki sonuna muhtıra olarılk 
İtalyaya tab'iyet eden bütün Habeş Jef
lerinin bir listesi de bağlanmış. 

* İtalyan muhtırasının okunması bitince 
reis Arjantinin zecri tedbirlerin kaldırılma• 
sını istiyen delegesine söz verdi, sonra: 

- Simdi söz Samajeste Haile Selasiye • 
nindir, dedi. Ve Habeı imparatoru da ye • 

rinden kalkarak. o wılu, o sessiz çocuk hali 
ile kürsüye ,ıktı. 

* Arkamda iki gazeteci konu§Uyordu: 
- Dikkat ettin m~ reis Haile Selisiye-

yanıbagımda: 

- Hata ettin, yalnız kendine güvene • 
cektin 1 diyen gazeteciyi işitseydi gene kı· 
mıldanmryacaktı. 

Bir aralık: 
- Sizler, bu 52 milletin murahhasları 

bana yardım vaaaetmi§tiniz, bu ,,-ardım ne
rede kaldı? diye sordu. Fakat o 'Zaman 
dahi gözlerini kaldırıp bu 52 milletin mu· 
nhhaslanna bakmadı. 

Habeı imparatoru: 
- «Yalnız Habqistanm istiklalinin de· 

ğil, mÜ§terek emniyetle bizzat Uluslar Ku· 
rumunun atisinin mcvzuubahs olduğu ka • 
naatindedir 'Ve zecri tedbirlerin devamile 
birlikte mali yardım istemektedir. 

Anlcarada iki ikbsadi ı "Milletler Cemiyetin 1 
kongre toplanacak istemiyoruz ! ,, 

(Baı::ara& 1 .ci aylada) (Bapnifı 1 ci aayfac!a) 
Jİ Jıer cepheden tetkik etmeği faydalı •İnı ta§ımaaığı için onu ancak müsaade is· 
bulım-. :,fôkw• ı • el .mi-~n WOM'll içeri a\mlfbr. Danzia ae-

taleal 
'l!e b' . 9: ;acap eR natôı reisinin söylediği sözler şiddetli idi. 

arını tes ıt etmıstır. . . 
• cıBen 400,000 ınsanı temsıl ed~orum. 

Rasyonelleşme ve standartlaşma i- B ı h • d Mili tl c · 1· 'd . • . un arın epsı e ı e er emıye ı ı a• 
\Une ba~lanırken bu mevzu ıkı cephe· ıreeinde ıyaıamak istemiyorlar» eledi ve 
den tetkik edilmektedir : Da.Wgin :mukadderatı mese1cainin 'teh1ike· 

1 - Masraf değişmeden istihsaJlıtı ıli !bir 'Safhaya girdiğini <otıterdi. 
arttırmak. Da~ Millet1CJ" .Cemiyeti tarafından 

den bahsederken hükümdarlara :verilen Sa- Nihayet sözünü bitirdi ve gene aimaik, 

2 - İstihsal masraflarını .indirmek. tayin olunan bir ıkomi9erin ıidareei altında 
Standartlaşma meselesi her mahsul yapdJiı için ıiyan ın::ia'iDin ba bcyanab çok 

i_çin ayrı mevzuatı taşıyacaktır. Meae· derin hir tesir b1rakm11 :ve Danzig•de Na· 
la üzüm mahsulünün standardizeıi o/a· zil~ mühim ıbir muvaffakiyet bzıınma k. 
pılırken işe bağlarda başlanması, mah· üze.r.c olduğunu ihsas 'C'tmiştİr. majeste ünvanını kullandı. fakat 1ıpıı tıpış yürüyerek. yerine geçti. 

Öbürü c.evap verdi: Bu defa da nutkun frall8tzca 'Ve ingilizce 
- Ne çıkar~ Tahtını .kaybeden hüküm- tercümeleri başladı. Fakat herkes Negü • 

darlann ün:vanlaıile yadedildiklerini unut· sün ne söylediğini daha evvel anlamıştı. 

sulün iyi Jıazır.lanması, a}'Di ıbağ ''1n· 
de 'bir kaç genç üzümün yetiştirilme
si, cins, boy, renk. lezzet vesairenin 

göz önünde tutulması mevzuu bahı ol
maktadır . 

tun mu~ Nezaket icabı. * 
* Habeş imparatoru ınutkunu fransızca ve

ya İngilizce olarak siiyliycmediğinc tees • 
aüfle söze başladı, baılarken da tam be • 
nim köıemde bir yaygaradır koptu. Bcı on 
kitinin elinde birer düdük, ciğerlerinin bü
tün kuvvetleri ıile öttürüyorlar. Öbür la • 
rafta beş on kigi de avaz avaz yaıa diye 
bağırıyorlardı. Derken birbirlerine girdi • 
ler. Üç beş yumruk teati edildi, hemen o 
anda da bir düzüne lav.içre polisi eökün et• 
ti. Bir itişip ıb.kıımadan sonra nümayifçi • 
ler, arkada da polisler anfiteatrdcn çık

tılar. 
ulığı çalanlar Jtalyan gazetccilCJ"idir, a1-

kıı basanlar da lıviçrclilcr. Islık kesildi, al· 
ikıı ise Ü•t kattan alt kata. Yan ltaraftan or
tadaki bütün delegelere airayct etti. 

İtalyan gazetecilerinden birisi kalabalığa 
lcanıarak polis tarafından dıpnya çıkarıl· 
maktan kurtulmuıtu. 

- Mürettep bir teY değil, içten gelme. 
diye temin ediyordu. 

Uluslar Kurumunda herkesin önüne bir 
mikrofon konulmuş, bu mikrofona da 'te-

lefon tabelesi gibi bir makine ba'ğlanmıt

tır. Makinenin beş ibresi vardır. Her ibre 
riyaset kürsüsünün alt tarafından birer ve· 
rici radyo cihazına bağlıdır. Her cihazın ba
şında bir mütercim, ha1ibin sözlerini fran
sızcaya, İngilizceye veya lcabına göre 'bat
ka bir dile çevirerek hemen tekrar eder. 
Siz de ba~mıza taktığınız mikrofonun ib
resini istediğiniz lisanın düğmesine getİTİr 

ve Habeş dilince söylenen nutku, o nutuk 
söylerken fTBnsızca veya İngilizce olarak 
dinlıersiniz. Bunun1a beraber nutuk bitince 
bu defa de. yüksek seste bu iki lisana birer 
defa aaha tercüme -edilir, Fakat artık faila 

Bu vasıfların jm'kin ıv.e iaydaaı nis
betinde uzun zaman muhafaza edile

bilmesi için her mahsul mıntakasma. 
her ayrı malıınıl için standart :mütehas

sısları gönderilmesi mevzuu b~stir~ 

Mahsulün tarlada başlıy.arak, yetiş
tikten sonra jşJcnmeeinde, tip alına -
sında, ambalajında dev.anı eailecek o -

lan standart meaclesi, ihracı su:asında 
da kolay ve pratik tckillcrde .tatbik e -
dilecCktir. IBu ;tekilde bir atandart. ma
lın ıevaa'fını muayyen Jartlara bağlay.a
cağ ııiçin alıcıya itimat w:erecelk., a'lım ~e 

gibidir. Bununla beraber kulağınıza mik • 
Tofonla gelen ~s. a~ğıda mütemadiyen satllDl .kolaylaştıracak, ınakliy.atı .kolay

laştıracağı gibi iVapur esaire ına.kil a-değişen manzara size bir sinema filmi te • 
sirini verir. Hakikaten de işte bir filim oy • 
na maktadır. 

* 

sıtalannın ğrama ~e yükleme ;paman

larını da :kenaillğinden .sabit lbir !ha1e 
koyacaktır. 

Nutuk alkışlandı ve koriclorda münaka· Tütün mahıUlünün .atanclanciizesi 
p edildi. Herkeıı müttefikti. Fevkalade dört nokta üzcrinCle oplanma'lctaClır: lstanbullu bir gazeteci ıiae: 

- Belli. ceplciinizdek.i düdük.ICJ" de kuvvetlidir ve Fransız hukuk profesörü Jez 1 - Türkiyenin ihraç maMe.leri • 
çin rakip olan memleketlerde elde edi
len standart şekilleri. biz tütünü JBtan

darilize etmediğimiz için bir .çok müş
terilerimizi kaybetmi,f bulunuyoruz. 

mintarafillah oraya konulmuılar, diyordu. 
Gülüıtülcr ve Ncgüs le .c;ylemiye ltaJladı. 

Anpçaya benzer bir dille, hiza, likin· 
ne. ve tahtehu diye ok.uyup duruyOTdu. 
Amma El' ehram gazetesinin muharriri a • 
rapçayı elbette daha iyi ibilccok. benze -
yip sadece zalıirde buldu, bence tamamen 
müsavi. 

Fakat bir adamın bin §Ukadar satırlık 

bir kağıdı okurken bir hcykd cansızlığını 

bu kadar muhafaza edebileceğini ilk defa 
Habeı imparatorunda gördüm. Sadece 
dudaklan k.ımıl'İP'ordu. 

Bir zaman geldi ki: 
- Ben beni dinliyen 52 millete güve· 

tarafından yazilmı~trr, onun en muvaffak 
bir eseri olarak kalacaktır. Dinliyenler üzc
riaae de fevka1ac3e iyi bir tesir yapmıştır. 
Bununla beraber 'Vaziyeti bir delege hüla· 
sa etti: 

_ Muhakkak böyledir amma, bunClan Bu ınoksanı tamamladıktan sonra A -
ne cıkar) Kararı buradaki delege1er ve • meri~ lngiltere ve Şimal Avrupasm
Tec& değillerdir. Buraya 13in1uce kilo • da yeni müşteriler elde edebilec.~iz. 
metı-e uzakta oturan hükumetler vermi~ • 2 - Standardizasyonda çabukluk .. 
lenfa.Her şey dilekleri dahilinde yapıla • :ı - Mevcut tabii standart tipleri-

caktn. nin terkile yenilerinin elde edilmeei .. 
Yann diğer hatiplerin söiteri var. Am· 4 - .Pcatik .etandart.. 

ma siz :on1an telgrafta benim mektubum· 
dan evvel öğrenmiş olacaksınız .. 

Ekrem UJ8khıil 

T.ütün mahsulü i~n mevzuu baha 
olan ,akiller iiziim, · ncir we .fındık mah

sulü için de aynen mevzuu bahistir. 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Nollanndan 

Güneı banyosu 

Pazar 

(*) 

Güncı gönniyen ,..ederde çalışan ve 
ibütün ibiı kıp ke_pah hav.ada ve ekse· 
!J':iya evlerde -:v:aktini eçircn hastalan • 
:mın renklerine dildtat ederim. 
1 - Sapsandıı. 

2 - !Kansızlıktan daimi çarpıntı geçi -
:rirlc.r. 
3 - üdükleri ~in lbir ~o'k ~ el • 

iee1c.r giyerler. 
~ - iJti.haıızdır1m. 
'S -W.eme'klcrini iç~ azmetmeiler. 
6 - lDaima lbatairtlan de.erler. 
1 - Hele uy'k.uaıız1u'ktan, lhalsiilikten 
1biup · ıha1de gezerler. !Ben bôjle as
ıt&Janma 19U au lan, au anyoları. !deniz 
lb~r:ı !Y.apbnr'L:n ıayni zamanda 
CÜOCI anyosunu da ıiluna'.1 ıetmemeleri
ııü ıtdaar eaCl'im. 
Güncı banyon lbaıa zarar v.ermiyecek 
ı.tekilôe e süneıtc azami ım•htelif za· 
mıanlarda .iki aati ıceçmcmdt şartile 

f'&pmıllıaıı. Gün~ cildi iaarap edecek, 
yara 7apaca'k. b.,.a. ıciier er:e ikan hü • 
cum ttirccek dCJ"eocd.e •uüstimal e · 
dilmcmelidir. 
Bir ıay güneı banyosu apa.nlann 7u 
karıda ıııeydığım ıbiıtün ruatsıilikları 

geçCJ" ve kuvvet kazanırlar. 

(•) !Bu notları keüp aalclıqıoıı. f'&• 

but bir albüme yaplJlınp kdUeksİyon 
tapıaız. Sıkıntı z.amanınııda bu notlar 
bir .Oo1dor cıöi ·maaa1mra yetitebilit. 

Ankarada toplanacak .o1an kongrelerin 

a1aca'kları .kararlar, :bütün mıntaka1ar
dan ziya8e Ege bölgesini alakadar et· 
ınektedir • 
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Kehramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan : Kadlrcan Kafh 

Son Poıta'nın tarihi 111/rlkası 
Hiç birinin kendilerine yapılan al- levent ona doğru eğilerek ilerideki bir

çaklıktan, hazırlanan korkunç tuzak - kaç noktayı gösterdi : 
tan haberi yoktu. -1yi bakın. Orada karaltılar var. 

lakender reia dağ kapısının önünde Bize doğru geliyorlar ••• 
duruyordu. Bütün reisler ve aıktt • Reisin keskin gözleri de zaten bu -
ler de yerlerini almı9lar, kumandayı nun farkına varmıttı. Bunlar birkaç 
bekliyorlardı. yaya idiler. Onlara doğru gelmekle ne 

lıhak rcia Mustafa rciıle beraber a- yapabilirlerdi? Birer kılıç vurutile hep· 
ra ııra yüzünü göke kaldırıyor, yıldız- ıini bir anda yere serebilirlerdi. 
lara bakarak gece yarısının geçip geç- _ yoksa aldanıyor muyum? Ne ya-
mediğini; saatin kaç olduğunu anlı - pacaklar? Niçin bize yaklaşıyorlar? 
yordu. . Diye düşünmeğe ve tahmin etmeğe 
. Vakıt gece yarısını bir saat geçmiş- vakit kalmadı. Ancak yirmi otuz a -

tı. dım ileride ve bütün cephe boyunca 
ishak reis biraz gerisinde duran genç on iki yerde birden birer kıvılcım çık-

bir levende döndü: tı. 
- Nöbetçileri çağır!... - Poffffff .•• 
Dedi. Diye birer avuç barutun tutuşma -
Kulede bekleyen aon bir kaç nö - sından çıkan alevler göründü. Ortalık 

betçi de geldi. Artık herkes oraya top- bir anda aydınlandı. 
lanmıştı. Hepsinin de yüreğinde ken- Lakin ayni aydınlık devam etme -
Clileri için yeni bir yurt olan bu kaleyi miş, yarıdan fazla kararmıştı. 
düşmana bırakacakları ve buradan ay- Şimdi bu alevlerin parlayıp söndü
rılacakları için derin bir ağrı vardı. La- ğü yerlerde oldukça büyük çalı ve o· 
kin: dun yığınları çatırdılarla yanmağa baş-

-Elbet gene geliriz ve bayraF;ımızı lamıştı. 
sene kulelerinde dalgalandırırrz. Ortalık yeniden aydınlandı. 

Diye avunuyorlardı. Ve bu aydınlık gittikçe artarak de-

K. alenin en büyük ve en yüksek ku- vam etti. :' 
1 d lskender Reis: 

Numara: 8 
Yüz kadar ath çatırdılarla yanan o

dun yığınlarının önünde aanki birden
bire şimşek parıltısı saçarak kanatlan
dı. 

İshak Reisle Mustafa Reis de onun 
gibi yapınca ~ütün asker COftu. 

Palabıyık Ömer: 
- Bu f cna haber ••• 
Dedi. 

Onun biraz gerisinde ve sa~ında gi
den llyas yan tarafta beş altı yüz ku -
laç ötedeki beyazlıkları gösterdi: 

- Bizi yandan vuracaklar... Görü
yor musun, bunlar arap atlılarıdır. 

Mansur sol taraftaki düzlüğe doğru 
elini uzatarak haber verdi: 

- Oradan da geliyorlar, Reisi 
Palabıyık Ömer birkaç saniye ön -

ce kınından sıyırmış olduğu geniş a -
ğızlı ağır ve eğri kılıcını elinde tartak
ladı: 

- Bizim yapacağımız iften haber
leri varmış bunların ... Ele verildik. Fa
kat nasıl-... 

Diye düşündü. 

Şimdi bunu düşünecek zaman de -
ğildi. 

- llyasl 
- Buyur Reis ... 

- Çabuk ishak Reise git. Sağdatı esın en istemeye istemeye indirdikleri 
şerefli bayrak şimdi onların önünde İ· 
di. Onun ardında karanlık ve durgun 
bir geceyi ansızın titreyen bir kaeırga 
h?linde düşmanı çiğneyip geçecekler -
dı. 

- Bir tuzak .•• 
Diye homurdandı. •. 
Lakin düşünülecek ve durulacak 

~ gelen düşman atlılarını ben karşılaya
cağım. O da soldan gelenlerin karşısı
na çıksın. Yoksa İskcnder Reisle ara
mıza girecekler ve bizi parçalıyar.aklar. 
Bizim Cezayirli dostlarımıza güvenile-

zaman değildi. Kılıcını sıyırdı ve atını 
dört nal ateşlerin gerisinde görülen 
düşman saflarına sürerek haykırdı: ishak reis son defa göke bakan Mus

tafa reise sordu: 

- Vakit nasın 
- Tam zamanıdır. 
İshak reis bir kaç adım ötedeki ls-

kender reisin yanına doğru yürüdü. 

Karanlıkta birer kıvılcım kaynağı gi
bi parlıyan gözlerine güvençle baka • 
tak elini omuzuna koydu: 

- Haydi yoldaşım, gidelim. 

Dedi. 

Kapı iki gün önceden iyice yağlan
mış ve denemeleri yapılarak en kü -
çük bir gürültü bile yapmadığı görül
müştü. 

lskender reis en öndeki iki levende 
t-mretti: 

- Kapıyı aç .•• 

Kapı beklendiği gibi sessizce açıl • 
dı. 

- lleriii! .•• 

Geçen 
Bilmecemizde 
Kazananlar 

LASTiK TOP 
lst. Odalar sokak S de Nezahat, Kum -

kapı Molla Ta~ t numarada Mari Gazar
yao. Azapkapı Hasan Bey Ap 2 Yavuz. 

BOYA KALEMİ 
Alaşehir tahrirat katibi oğlu Samim, E· 

laziz emniyet müdürlüğünde Hamdullah. 
T epeba~ Pehlivan sokak 8 Y. Erdeniz. lst. 
Birinci ilkmektep .. 16 Ali Mahir. 

BÜYÜK SULU BOYA 
Davutpaşa orta mektepten 315 Faruk 

'oeniz, Küçük Ayasofya Medreseler So. 1 4 
Ihsan Ccley, Fuça nüfus memuru Galip kı· 
zı Jale, Ankara Öncebeci sokak6 Nezahat 

İsken der reis bu sefer: ,Benli. 
- Ortalığı gözleyin ve dinleyin. KÜÇÜK SULU BO~A 

Yakınlarda düşman karakolları filan Betikta~ Hayreddin lskele11 .Mahkeme 
Var mı? .sokak 18 Güzide GUraan, ~rde Halil 

Dediği gibi yapıldı ve neticesi bil • Rifat paşa caddesi 138· l NNe~n USö~.'k F;-
dı. "ld". tih 19 uncu mektep .. den ermın, e e 

rı ı. .. b 
H askeri oube muamellt memuru yu:ı aıı 

- Ne bir karaltı ne de ses var. er G 
1
. ~ 1 R f'k Ankara iltaııyonunda t a ıp og u e ı , 

araf uykuda... telgraf fen memuru lsa yeğeni Veyai. 
_ O halde ABah yardı~cımız ol - ALBÜM 

sun. ileri!. .• · Tarsus postahane karıısı 1O1 de kah -
Kendisi en Öne geçmişti. veci oğlu Abdüıısellm, Malatya Gazi ilk 
Atının ayakları kalın ve pamuklu mektep 29(1 kasap Mehmet çavuş oğlu 

bezlerle sarılmıştı. Hilmi, Yalvaç malmüdürü oilu Nihat Ö • 
Diğerleri de hep öy]e yapmışlar, pa· ner, Taksim Şehit Muhtar caddesi Şirin 

muklu bulamıyanlar çuval, çuval da apartımanda ı de Mualll. Boiaziçi Yeni • 
bulamıyanlar sırtlarındaki gömlekler mahalle Bağlar yokutunda 14 İhsan, Be • 
ve cepkenlerle veya başlarındaki ka- ~ek Tramvay istasyonunda 13 Bedri. Fa
vuk yahut çevrelerle sarmışlardı. Kiş· tih 1 3 üncü ilk mektep 529 Necdet. 

nemeyi adet edinen yahut azgın hir KART 
kaç at kalede bırakılmıştı. Merzifon Çukurpdırvan civarında mü• 

ı tekııit İbrahim oğlu Yapr, Tarsus orta 
skender reis agw ır agw ır yürüyordu. 

mektep direktörü oilu S. Daiuman, De· 
Parıltıları görünür diye kılıcını da nizli Deiirme.nönü mahallesinde Mezarcı 

sıyırmamıştı. Çamaşır ve elbisesinin sokağında eski Sarayköy muhakeme bat· 
beyaz kısımlarını ya atmış, yahut ça- katibi İbrahim kız.ı Fikret Tuna, Kozlu 
bucak karaya yahut başka renge bo - posta direktörü Hakkı oğlu Yılmaz Çek -
yatmıştı. Bunların hepsi son toplantı- tin, Salihli avukat Sabri kızı Saadet Ya • 
da iyice ve etraflı düşünülerek yapıl - ıarancan, Cihangir Akarsu yokutunda 41 
rnış, bütün askere sıkı tenbihler ya - Cemal, Sultanahmet Y erebatan sokak 8 
pıldığı gibi bu tenbihlerin tutulup tu - Müzeyyen, Kadıköy Moda caddesinde 141 
tutmadığı da iyice gözden geçirilmiş _ Mükerrem, Topkapıda Hacıçıkmazında 

Sait kız.ı Ayşe, Ortaköyde tTamvay cad -
ti. desi 2 1 Mari, Şi~lide Bulgarçargıaı Fırın ya-

Cidiyorlardı ve ortalıkta en küçük nında 42 Sami. Bakırköy Sinema caddeain-
bir gürültü, en küçük bir karaltı gör- de 10 Despina, Suadiye Baidat caddesi 
rnüyorlardı. 126 LCıtfiye, Karagümrükte Hamam çık

Buraların kendi umduklarından ve mazında Ali oilu Eyüp, Galata Necatibey 
gördüklerinden daha boş olduğunu sa- caddMi 46 Anastasya, Kabatag Tavukçık· 
nıyorlardı. maz yokuşu 21 Ahmet kızı Melahat, Ci • 

Yüz, iki yüz, üç yüz k'ufoç gittiler. haniİr Kumrulu yokuıta 4 Sait, Fatihte 
!akender reisin sağında yürüyen bir 1 Sofular caddesinde 9 ~evat. 

mez. 
(Arkası var) 

Dr. Şaht'ın seyahati 
Balkanlarda büyük bir 
Alman bankasıkurulacak 

Alman Maliye Nazırı Doktor Şah
tın ahiren Balkanlarda yapmıt olduğu 
seyahatin gayesi hakkında bir çok 
şeyler yazılmaktadır. 

Doktor Şahtın &!kanlarda yapmıf 
olduğu seyahat &lkanlara mahsus ol
mak üzere büyük bir Alman Banka -
sının kurulmasına matuftur. Kurula -
cak olan bu banka Reichbankın bir 
şubesi olacaktır. 

Bu bankanın merkezi idaresi Bük-
reşte bulunacaktır. Be1grad, Sofya, 
Atinada şubeleri olacaktır. ... ................................. ,__ ...................... . 

Fransada çocuklar arasında 
güzellik müsabakası yapılmıf, 
birincıliği resimde gördOğUnilz 
Deins Vasig isimli genç kız ka
zanmışbr. 

Sayfa 9 

r Hikllge 1 İşin kerameti l L. ________ _..._f ...._ ______________ __._ 

Sırnnın, Suzanla nişanlanması ve onun
Ja evlenmeğe karar \'ermcti, kendisini ta• 
nıyanların hepsini §aşırttı. 

Suzan çirkin filan değildi, bilakis çok 
güzeldi. Üstelik çok zengindi 1. Hem çok 
aüzel, hem çok zengin bir kadına düpnek 
bu zamanda herkesin nasibi değiJdi. 

Suzanın küçücük, ufacık bir kusuru var
dı 1.. iki kere evlendi ve iki kocasından da 
boşandı. Bu ayrılmada biraz da onun tak
siratı yok denemezdi. Evli olduğu halde, 
şunun bunun gönlünü almaktan, şuna buna 
metreslik etmekten geri durmazdı... E,. 
• bu umanda- kadı "kızında, (pardon ka
dılık kalktı ya .. ) bu kadarcık kusur elbet 
bulunur ... 

Fakat nedense işte, Sımnın dostlan bu 
iıe şaşmıılardı, • olur ya herkes içtihadındn 
hilrdür - ıaşmalarına sebep, Sırrının açık· 
göz, zengin bulunması ve böyle çürük tah
taya basacak takımdan olmaması idi. 

Beşer bu, hazan yolunu şaşırır düıer. 
Onun dostları §Öyle de düşünüyorlardı: 
uMademki Suzan hoşuna gidiyor, sen ze
ki, sevimli ve kadınlar tarafından arzula • 
nan bir gençsin... İşin kolayı varken ev -
lenmeğe ne hacet} 1..:o 

Böyle düşünüyorlar ve böyle söylüyor
Jıı.rdı. Fakat işin aslına, muammasına akıl 

erdiremiyorlardı doğrusu 1. Bu sıralarda, 

Sırrının en iyi arkadaşı Mümtaz, onun zi· 
yaretine gitti. Mümtaz bu hadiseye en içer
liyenlerden birisi oldu. Söz arasında daya
namıyarak: 

- Yahu, Sırrı, dedi, ıen çıldırdın mı 
Allah aşkına) .. 

Sırrı hayretle cevap verdi: 
- Yoo ... Çok ıükür daha çıldırma -

dım amma, neden soruyorsun) 
- Şu Suzan meselesinden vaz geç bi· 

rader .. onun kırdığı cevizleri bilmiyo~ mu· 
sun}.. Sana yakııır mı bu) .. 

Sım karşılık vermedi. Mümtaz devam 
ederek: 

- Ben bile, dedi, onunla uzaktan uza. 
ğa kur yapmıştım. Onu elde etmek hiçti. 
Mademki sevdin, yap yapacağını.. haltc • 
dip ne diye evlenmeğe kalkışırsın) .• 

Sırrı arkadaşının sözlerine boyuna gülü
yordu •.• 

Bu vaziyet karflsında Mümtaz ayağa 
kalktı: 

- Ben gidiyorum, dedi. Unutma ki hu 
yaptığın ddiliktir, saçmadır. İnsan göz gö
re göre hakikati çiğner mi) .• 

* Nikaha on beş gün kalmııtı. Sırrı, mü-
temadiyen sabırsızlanıyor ve sevgilisine ta• 
mamile kavuşmak için yanıp tutuıuyordu .• 

Suzanın evine gitti,. Niııanluıı güle yüz• 
le onu karşıladı ... 

Kucaklaştılar.. Tatlı tatlı konuıtular. 
Sırrı sabırsızlanıyor. Nikahın bir an evvel 
kıyılmasını istiyo~u. Suzan iıe, ıabret 
sevgilim, ıurada ne kadar kaldı ki.. di • 
yordu. 

Sırrı yavuklusuna gözlerini çeviriyor, onu 
süzüyor .• Ne güzel ve §irin bir kadın di • 
yor, ne çıldırtıcı bir kıvranışı, ne meste • 
dici gülüıleri var!.. 

Ayrılacaklardı, kapıdan çıkarken, Su • 
zan tatlı bir sesle ona sordu: 

- Nikah davetiyelerini bastırdın mı ca· 
nım) •• 

* Üç ay sonra Suzanla aırrı bal ayı seya-
hatinden döndüJer ... 

Mümtaz. bu izzeti nefiasiz. aıkadaıile 
karplaımak istemiyordu.. hali onu anla • 
mamııı ve affetmcmiıti .. 

Fakat bir gün Sırrı, Mümtazın kapısını 
çaldı. Onu karşısında görünce Mümtaz, 
evvelkinden daha çok şaşakaldı .• 

Oturdular ... 

Mümtazın sesi çıkmıyor, hayretle ha -
kıyordu. Söze evvela Sırrı başladı: 

- Mühim bir iı için geldim, dedi, se;n
den baıka hakiki bir dostum yok .. , Rica 
edecektim ki ..• 

- Söy]e, ricaya ne hacet ••• 
- Sen vaktile Suzanla kur yapmıştın 

değil mn .. 
Mümtaz bu sözden bir ıey anlamadı. • 
Sırrı devnm etti: 
- İnkar etme canım 1.. Aldırma.. kız • 

dığımdan filan söylemiyorum.. bana la • 
zımsın şimdi •.. 

Azizim, nnlıyacağın, ben karımdan bo· 
ıanmak istiyorum. Bunda senin yardımın 
dokunacak .. ynni seni karımla cürmü meş
hut halinde yakalıyncağım ... Anladın ya ... 

- Sen gene kaçırıyorsun Sırrı, niye ay
rılacaksın) .. Daha yatağınız bile soğuma • 
dır •• 

- Dur, sabret, söyliyeceğim hepsini .. 

Yazan: Faik Bercmeıı . 
Mümtazı bir dütünce aldı. Hani Suza3 

hoşuna gitmiyor değildi. Hem bu işte bh 
dosta yardım etmek te var} 1 •• Adam sen 
de.. Böyle nimetler kırk yılda bir adamııa 
ayağına gelir ... 

Günü kararlaıtınp aynldılar .. 
O müddet zarfında Mümtaz Suzanla. 

mukaddcmeyi yapmıı ve onu kaf eslenllftt,. 
Muayyen günde Suzan<ian kendi evİ.D4i 

de randevu aldı. 
Her şey tamam! .• 

* 
Onlar sevişirken, Sırn Tap diye kap~ 

açıp içeri girdi .. 
Kızdı ... Bağırdı ..• Bir iki defa elini ta' 

bancasına götürdü ve kansına: 
- Nafile yere kendini müdafaaya kal, 

kışma.,. Seni cürmü meşhut halinde ya ı 

kaladım 1.. Boşanacağız artık! .. 
Diye söylendi. Müıntll%1 da bir hayli ıs· 

lattıktan sonra kulağından tutup kapı~a 

sürükledi. 
Arkadaıı kapıdan çıkarken, Sırrı eği "' 

lip: 
- Teşekkür ederim Mümtazcığım .•• B\!' 

iyiliğini unutmıyacağım 1.. dedi. 

* Boşandıkları günün akşamı, Sırrı, Müm; 
tazı yemeğe davet etti. 

O akşam, Sırn çok neşeli. çok mea\ıt-ı 
tu.. iştihayla yiyor, bol bol prap içiyorı 

Mümtaza iltifat ediyordu .. 
Yemeğin biteceğine yakın Mümtaz ar 

kadaşınn: 
- Sırrıcığım, dedi, ıimdi senin §U m!• 

sele kapandı. Ayrıldın, amma ben hal~ 
meraktayım. Şunun hikmetini bir anlatsa' 
na ... 

Bunun üzerine Sırrı bir kahkaha attu 
- Olur, be canım, dedi, söyliyey:imı 

Hani bnzı kadınlar vardır, insan onlar~. 

ancak evlenmek suretile sahip olabilir; lr, 
te benim evlenmemdeki sebep... ' 

Suzana, delicesine tutulmuştum.. Onu~ 

benim olması i~n her ıeyi göze aldım. Ma1 
zisini tabii ki sizin kadar ben de biliyor 1 
dum. Fakat sevgim her ıeyi unutturdu ba~ 
na ..• 

Önce çok uğraştım, muvaffak olama ' 
dım. Gece gündüz aklım Suzandan aynl • 
madı •.. Ne uyku, ne yemek .. nihayet ev~ 
lenmckten başka çare olmadığını kestirinc~ 
bu işe karar verdim ... Bir taraftan da dü· 
ıünüyordum: Evlenince, aşkım, mutlaka 
sönecekti. Delice tutkunluğumu evlenmek• 
le tedavi edecektim... l 

Hakikaten de böyle oldu: Bazı haller 
de bir kadına karşı duyulan aıktan kur J 
tulmak için yegane vasıta, o kadına ma• 
lik olmaktır. 

Mümtaz: 
- Her zaman değil.. diye mırıldandı. 
Sırrı sözüne devam ederek: 
- Ben bunu böyle dü~nüyonım. V~ 

birçok kereler tecrübe ettim. T ccrübele ı 
rim daima beni haklı çıkardılar .• Neyse ..• 
bte aıtizim, evlendik. Ve evvelden talii 
min ettiğim gibi hevesim çabucak sönü rt 

verdi .• 
Artık kendimi serbest hiıısediyordumc 

Suzanın üzerimde hiç bir tesiri kalmamııtı. 
Bütün kuvveti sanki uçup gitmi ti ... Amc-.,. 
rikalıların bir sözü vaıôır: <(Bir kadına 

malik olmak istiyorsan onunla evlen ... Son·' 
ra yeni bir kadın aevince ayrılırsın ... » 

Ben de onları taklit ettim. İşte hikaye· 
min hepsi bu dostum ... 

Sırrı bunları anlatırken, Mümtaz otur
duğu yerde, gittikçe büzülüyordu.. kı:ıa '"' 
rıyor, terliyor .. ve dudaklarını ısırıyor ... 

Nihayet dayanamadı. Kekeliyerek: 
- Sırrı, sana bir şey söyliye)'lim mi} ..• 

dedi. Zannediyorum ki yakında, ben, Su• 
zanla evleneceğimi .• 

Sırrı buna şa;ımadı.. Gür bir kahkaha 
savurarak arkadaşının omuzunu okşadı: 

- Vay kafir vay! .. işin kerametini öi· 
1endin ya .. Tabii durmazsın artık .. Ne di< 
yeyim} Haydi Allah mes"ut etsin 1 .. dedi. ............................................................• 
C Yeni Neşriyat 1 

S:alin diyor ki 

Stalin geçen yıl içinde üç biı} ı.ik mu a· 

kat yaptı. Bunların üçü de Sovyetl rdeki v• 
ziyeti anlatmak, yanlı§ telikkilerı düzelt• 
mek bakımından çok mühimdi. 1 laıan AH 
bu nutukları toplayıp tercüme etmiş ve kü• 
çük bir kitap halinde neşretmi,tir. l r • 
nizme, Sovyet fokılibına ve bugünkü va • 
ziyetc dair §Üpheleriniz varsa bu kıtabı O• 

kuyunuz, bütün suallerinize ce' ap bul.\ • 
caksınız. Fiatı 25 kuruştur. 
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"Son Posta ,, nın tefrlka•ı: 128 Yazan A. R. 

Yamacın kenarında oldukça kalabalık 

Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları CiBALi ZİNDANLARI 

bir takım gölgeler toplanmıştı Son Posta'mn zabıta romanı : 2 

Lakin, gündüz yapılan bu tahribat; J ğa sola sallamıştı. O zaman ip, tekrar 
gece asiler tarafından derhal tamir e • yukarı çekilmeye başlamıştı. 
diliyor; kopan taşlar, yerli yerine yer- Fakat, Cemili indirmekle, bu ipin i
leştirilerek Zafir kalesi, yine bir yal - şi bitmemişti. Sırasile şunlar indiril • 

'çın kaya mehabeti gösteriyordu. mişti: 

* Ölüm Mangası. 
Bu hareket, iki gün devam etmiş • iki sandık bomba. 

ti ... Üçüncü gün, kumandan mülazım Cemilin bölüğünün takim zabitle • 
Cemili çağırtmış; aralarında şu muha- rinden mülazım Ihsan. 

vere geçmişti: Bölüğün en kuvvetli efradından se-
- Hazır mısın oğlum?.. çilmiş beş nefer. 

- Hazmm, efendim. Bunların indikleri yer, çıkıntılı bir 
- Aradığın yeri buldun lllU? •• kayanın dirsek noktasına tesadüf edi-
- Buldum, efendim. yordu. Onun için kaleden görülmek 
- Ne tarafta? .. ihtimali yoktu. 
-Şeyh Muhsini Şerefi'nin tarif et- Aşağı inenler, ırmağın kenarında 

Dünkü kısmın hülasası 
(Avusturya - Türkiye hududıı olan 
Lüıçeden hüviyeti meçhul Ud atlı, ka· 
rakol kumandanlarının <dur! o emri
ne itaat etmeden hududu geçiyorlar. 
Bir müddet sonra ela Türkçe bilen bir 

Boşnak zabit, bizim karakol zabitlerl
mize yaklaşarak hududu geçen kimse· 
lerin isimlerini söylemiyeceğini, fakat 
bunları tevkif edip de iade ettiği tak· 
dirde yüz bin kron alacajiını ve bunun 
yarısım seve seve bizim zabitlere vere
bileceğini söylüyor. 

tiği gibi, tam kalenin garbında .. dere- toplanmışlardı. Mülazım Cemil, üs -
nin üstündeki kayalar arasında. tündeki elbiseleri soyunmuş; sadece 

- Pek ala ... Oraya ne zaman gc • don gömlekle kalmıştı. Ve sonra beli-
çebileceksin L ne ince bir ip bağlıyarak: 

Zabıt varakası tutuluyor ve Liilçe hu
dut karakol kumandanı Halil, Taşlıca 
hudut tabur kumandanlığına ve Taşlı
ca ve havalisi hudut kumandanı mir

liva Şevki de meseleyi Yıldıza telgrafla 
bildiriyor, ve bu telgraf Abdülhamide 
henüz takdim edilmişken lUt'troviçe 
mut:ısarnfiığından 'da gene Yıldıı:a bir 
bac;ka telgraf çekiliyor.) AbdUlhamid iradesine hak.im olamamış Avusturya seftrlne: 

- Ne söylüyorsunuz ekselans hududu mu geçmişler.. demişti. - Bu gece. - E, arkadaşları.. Allaha ısmarla-
- Nasıl geçeceksin?.. dık... Ben, karşıya geçmek için atılı- Mabeyni hümayunu cenabı mülukane la, zatı akdesi hazreti mülUkineye derkar l sıtaıile müstacelen W ......., ..... lslıa h· 

olan sadakat ve ubudiyeti memlUkinemi.z na haber göacl.mİflİI'. 
- Lazım gelen tertibatı aldım, efen- yorum. Şayet; ırmağı geçemez de bo-

C:lim. _ ğulursam, söylediklerimi yapın. Son 

Baıki!abeti celilesine 
Bir aaat mukaddem Tatlıca hudut ku

mandanlığından alınan pfreli telgrafname
de, hüviyeti meçhul iki atlının, nöbetçile
rin dur emrine itaat etmeden ve hudut nö
betçileri tarafından ihafe makaadi)e atılan 
silılhlan ufa eylemeden hududu büma • 
yunu tecavüz ederek bir ıemti meçhule 
doğru firar ederek izlerini kaybeyledikle
ri bildirilmesi üzerine, bu bapta aerian tıili
kika~a girişilerek icra kılınan ari.z ve amik 
tetkikat ve tahkikat neticesinde merkum • 

hasebile arzolunur, olbapta. •• ] Şu anda, Osmanlı hudutlmt • tE ıle 

- Ala ... Şu halde, yarın sabah şa· neferinize varıncaya kadar, benim 
fakla beraber: ben şiddetli bir topçu a- programımı tatbike çalışın ... Eğer ben 
teşi açtıracağım. Kalenin şarkından da karşıya geçmeye muvaffak olursam, 
iki tabur askere bir hücum nümayişi artık hiç biriniz için korkulmaz. Yal-
yaptıracağım. nız ipi, ağır ağır koyuverin ... 

- Bu .. bizim ıçın kafi, efendim. Diye homurdanmış .. n~fsine ve mu-
- Pek ala, am na .. bir muvaffaki • vaffakiyetine karşı beslediği derin ve 

yetsizlik halinde nasıl avdet edebilecek- metin bir iman ile, derhal ırmağa dal

[Gece gündüz nanı nimeti mülukine ile 
mütena'~ oldukları halde, mahza cibil
liyetlerinde meknuz olan nankörlük dola
yısile zatı akdesi hazreti padİfabİye ıui • 
kasttan baıka bir ıey dütünmİyen bazı eı· 
bası Iaimenin; bilhassa bu mabadı mel'u-

bulunduğuna bt'i kanaatimi. .... firari-
lerin ele geçirilmesi için teıı .... edlecek 
tedabir; kamilen zatıiliniwin ..._ dira· 
yetine tevdi eclilmiftir. 

siniz? .. 
- Avdet etmiyeceğiz, efendim. 

mıştı.• lann Avrupada türiyen ve isimlerine anar· 
Yüzlerce kilometrelik yerlerden ve tist denilen güruha mensu; eıhası Jiineden 

dar geçitlerden gelen ırmak, korkunç olup, mahza nefsi nefisi tahaneye suikast 
bir gürütlü ve baş döndürücü bir sür'· maksadile hududu hakaniyi geçtikleri ve 

nanelerini mevkii fi'le isal için sureti mah
susada Amavuıluktan celbeyledikleri iki 
fedai, bugün saat üç buçuk raddelerinde 
pürsilah oldukları ve iki rea lor ata rakip 
bulundukları halde Derıaadete muvaıa • 

Bu bapta; bapmııhi İmparatar ~ 
namına; icap eden tekil ve t....ı. 0...nlı 
hükümdadle temada bul_,. w lfımn 
gelen tekilde lisan ~ ' wn 
mezun olduğunuzu da • aJclai- -.. Mj. 

naden - zatı uilineniae uzecı.-. 
Kiyaset ve fetanetinis ...,. ' fa, t.a 

skandalın bir an evvel hitam l ' eitm 
kat'iyyen ümit ecl•ı ft - lılıı 'Wi
mi bir daha tekrar etmekle ,_., ....., • 

-Ya? .• 

Bu muhavereyi derin bir sükut ta- atle akıyordu. işbu maksadı laimaneyi mevkü tatbike 
kip etti ... Kumandan, başını kaldıra- Cemil, ırmağa kayar kaymaz, o va.zeylemek üzere Osküpten trenle ve ya
rak son defa olarak Cemilin yüzüne müthif akıntı derhal onu insafsız bir hut suveri saire ile Dersaadete gidecekleri 
bakarken ,derin derin içini çekti. dev gibi kapmış .. bir saman çöpü gibi haber alınmıt olmakla merkumların bebe-

latla Beıiktaı semtlerinde bir hanede ihti
fa eyledikleri sureti kat'iye Ye mevsukaJa 
istihbar kılrnmıf olmağla ubodiyeti halisa
ne ve sadikane icabatından olarak arza 

lerim, azizim Marki. 

mücaseret olunur, olbapta ... ] Hariciye" ! e , .. 
Koat Brolıwld 

- Pekala, evladım... Allah, senin sürüklemeye başlamıştı... Cemil; ilk mebal derdesti için bqıa bendei sadıklara 
ve arkadaşlarının yardımcısı olsun .•• hızla bir kaç defa dalıp çıkmış .. ondan dahi dahil olmak üzere taharriyata kıyam 

olunarak her tarafa devriye kolları "ıkarıl-Soh, ve arkadaşların .. ne arzunuz var- k d" ı' toparlamıştı "' 
sonra en ın · dığı ve icap eden mevakie de malumat ve-

Yıldız sarayı bu telgraflar ve jur -

n allar la allak bullak olurken; Avus • 
turya - Macaristan hükumeti sefiri 
Margi Jan Pallaviçni de: sefarethane
deki yazı odasında genİf bir koltuğa 
gömülmüş; yirmi dakika evvel Viyana 
ekspresi ile Sirkeci istasyonuna muva-

Hamit: F._.._ia 4-•1111 t 1 JJ _.. 
pılacak muamele hakkında, Koat Alfred 
Juvanoviçe hususi talimat ••2 'z7':. 

sa, yazınız. Tabur kumandanına tes • (Arkası var) il _._ 
1 -====---====::ıo=-..,..""""'=-=------- r erc:a azım gelen tedbirlerin ittihazında 

lim ediniz. B U LJI A C A kusur edilmediğıi zab hal:ref.:i pad~ahiye 
Sefir, Marki Pallaviçui, mebabu 

katlamış.. ayağa kallanlf •• ellerini ar· 
kasına bağlıyarak oclaCfa aezimneye 
başlamıştı. * • 

Dedi. derkar olan ubudiyet ve sadakati aciza • 

Gece, henüz ay çıkmamişti'. Her ta-
raf, zifiri karanlıktı. Zafir kalesinin 
garp tarafının karşısına gelen dik ya
maçta, garip bir hareket başlamıştı. 
Yamacın kenarında oldukça kalaba

lık bir takım gölgeler toplanmıştı. Bun
ların başında, mülazım Cemil vardı. 

Cemil, orada duran birkaç zabitle 
vedalaştı. Sonra, emir vermeye başla
dı: 

- H adi bakalım, iş başmal.. Evve
la, beni aşağıya indireceksiniz. Sonra 
da, Ölüm Mangası'nı sarkıtacaksınız. 
Mülazım İhsan efendi, en sona kala • 
cak. Sandıklar incliri~dikten sonra, o 
Cla bize iltihak edecek ... Sandıkları in
<1irirken dikkat edin. Eğer bir yere çar
par veyahut düşürürseniz, hepimizi 
boşuboşuna mahvedersiniz ... Ali on
başı .. getir bakalım ipi ... 

Mülazım Cemil, ipin ucunu iki defa 
beline sardı. Sımsıkı bağladı. O dimdik 
uçurumun kenarına bastı: 

- Hadi 1. Sıkı tutun. 

Diye mırıldandı ... Ve sonra, o zifiri 
karanlıkta sonu olmayan bir mezara 
benzeyen uçuruma doğru kaydı. 

ilk sarsıntıdan, dizleri kayalara çarp
tı. Fena halde canı acıdı... Kaydığı 
boşluğun korkunçluğunu görmemek 
için gözlerini kapadı. 

Kayaların arasından baş döndürür.Ü 
bir sür'atle akan ırmağın sesi gittikçe 
yaklaşıyor; yüzüne bir serinlik çarpı
yordu. 

1 

Soldan sağa: 
1 - Fırında pişen gıdamız, içki yeme

ği. 2 - Nota, eşeklerin üstündeki ııey. 

3 - Yayılmanın arapçası. 4 -Tutan aza
mız, intihap hakkı için kullandığımız şey. 

5 - Aktörün sahnede yaptığı, meb'us. 
6 - Körpenin akıi, ana baba ve çocuklar• 
dan müteşekkil heyet. 7 - Denizde bu • 
lunur, yaban değil, haya. 6 - Kör, 
sayt. 9 - Kaplarımızı kalaylıyan adam. 
1 O - Ezan okunan yer 

Y ukandan ap.ğıya: 
- Az kara olan renk, beyaz değil. 

2 - Rabıt edatı, ıekercilerin sattıiı yu • 
muşak şeker. 3 - Tibette oturan halkın 

ismi. 4 - Köle, rabıt edatı. 5 - Munla· 
zam bir halde kesilen odun, çağ. 6 - Ek
meğe katılan ekşi hamur, · babamızın kız 
kardeşine verdiğimiz ic;im. 7 - İçkinin a
rapçası, yalvarmaktan emrihazır. 6 - Ka
radenizde bir limanımız, yemekten emn· 
hazır. 9 - Bir renk. 1 O - Hane, halk· 
tan alınan rüsum. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 
1 - Dilenci, İç. 2 - Aşık, alık. 3 -

Yirmi, re. 4 - Utan, ikmal. 5 - Lime. 

nem dolayısile arzolunur, fennan. 

Mutasarrıf 

Bahaeddin 

Artık, telgrafların ark~sı kesilmi • 
yordu. Seniçe, İpek, Perşembe, muta
sarrıflarından, Kosova vali ve kuman
danından .. ertesi gün, l\.lanastır, Sela
nik valilerinden, polis müdürlerinden, 
memleket eşrafından, kadılardan, müf
tülerden, zaptiye tabur ağalarından .. 
hülasa, Yıldız sarayına y <:1ra nmak iste
yen malum güruhtan Yıldız telgrafha
nesine çekilen telgraflar fasılasız bir 
akışla devam ediyor; biitün telgraf 
makineleri fasılasız bir faaliyetle işli
yor; makinelerin başında bitap kalan 

memurlar bu mel°un h~diseye ağız 
doluları küfür ederken; koca Rumeli
de: 

- Aman .. geliyorlarımş ... 
Sözleri, derin bir heyecanla dilden 

dile geziyordu. 

Ayni zamanda, Yıldız sarayı da bir
birine giriyordu. Mabeyn telgrafha • 
nesinden sızan bu havadisi yarım ya • 
malak duyan hafiyeler, miithiş bir fa. 
ali yete başlamışlardı. T a~lıca h udutla
rile İstanbul arasındaki mP.safeden ta
mamile gafil olan bu cahii damlar şöy
lece jurnallar yağdırıyorlardı: 

[Bugün, henüz günef tulu ederken hü· 
viyeti meçhul iki süvarinin Edirnekapııı ta
rafından gelerek mezkur kapıdan bilmü • 
rur B~iktaf semtine doğru süratle şitap 
ettikleri ve bunların maksatları her ne ka
dar namalum ise de, hallerine nazaran sui
kast erbabına müşabih bulundukları has
belsadaka maruzdur, olbapta ... ] 

salat etmiş olan hususi kurya (Mösyö 
Alfred Janoviç} in getirmiş olduğu 

şu mektubu okuyordu: 
[Azizim, Marki! .. 
Yazılarımdan da anlıyacakımız ki, size 

bu mektubu hem pek müstacel bir tekilde 
ve hem de perip.n bir fikirle yazıyorum. 

Bir haftadanberi Viyanayı altüst eden 
skandaldan tabiidir ki; siz de haberdarsı -
nız.. . Eğer bu skandalın sebebi, yalnız 

Hırvat asilzadesi Prenses Şİlna ile kemancı 
çingene Femandez'in gizli kapalı bir sevİf· 
mesinden ibaret kalsaydı; bunu örtbas et
mek mümkün olacaktı. Ve çıkan dediko • 
dular da, hiç ıüphesiz ki bir müddet sonra 
unutulacaktı. 

Fakat.. maalesef böyle olmadı. Prenses 
Şima; dört gün evvel kendisinin ve zevci
nin bütün kıymetli mücevherlerini topla • 
yarak, bu çingene itıkı ile kaçb. 

Bütün zab•~a.. ve hatta, asker kuvvetle
rini harekete getirdik. Kaçanların izlerini, 
pek güçlükle bulabildik. Şiddetli bir takip 
ile, ele reçirmek istedik. Lakin, bunları 
tam yakalıyacağunız bir anda, Osmanlı 

hududunda kaybettik. 

Takip müfrezesi kwnandanlanndan biri
nin raporuna nazaran, firariler, Tatlıca ci
varlarında bir noktadan; pek cesurane bir 
tekilde hududu geçmifler; hatti, arkala
rından atılan kurıunlara bile ehemmiyet 
vermemiılerdir. 

Bu meselede, ber ne kadar Habsburg 
hanedanına temas eden bir cihet yok İse 
de, Prenses Şimanın çok muhterem zevci, 
Prens Nikola Manoloviçin mevkiinin e • 
hemmiyeıi hasebile; bu hadiseden, gerek 
haımetlü İmparator ve imparatoriçe haz • 
retleri ve gerek memleketimizin bütün a

Çehresinde çok derin bir endife ve 
teessür vardı. 

İstanbula geleli, aradan henüz bir 
kaç ay geçmiışti. Memleketin -.. hü • 
kumetin hususiyetleri hakkında henüz 
kafi derecede malumat edinememifti. 
Hatta ; padi,ah Abdülhamid hMJrm • 

da bile - işittiği sözlerle • bizat vuku 
bulan mülakatlarında hlaıl ettiii inti
ba' ve kanaat, henüz tebellür edeme • 
mişti. Onun için fimdi sefirin dbna .. 
ğında iki sual baf göstermifti: 

- Acaba.. doğruca saraya aiteeın, 
meseleyi zati fManeye mi arzel1e111 ••• 

Yoksa; Babıali ye giderek rf!Rllf!ll hü
kumete mi müracaat eylesem. 

Demişti. 

Zeki diplomat, be, on dalrib ba IU

allerin üzerinde durduktan eama. ni. 
hayet kararını vennitti. Elini "'Mallm 

yanındaki ipin kordonuna qptm•f; 
zili Çekmişti. içeri giren uf&ia. amba
sının derhal hazırlanmasını emNtmİf" 

ti. Arabaya biner binmez de: 
- Yıldız Sarayına .•• 

Emrini vermişti. 

O gün, bir pazartesi günil idi. Yd • 
dız sarayL derin bir sükunet içinde i· 
di. Sefir, Abdülhamid'den (eureti hu
susiye} de kabulünü rica eder etmez, 
kendisi derhal (Çit Kö,kü) ne davet 
edilmiş; biraz sonra da kötldin arka
sındaki kış bahçesine açılan kapıdan 
içeri, Abdülhamid girmişti~ 

Abdülhamid sikin bir tebe.iimle 
silzadeleri, son derecede müteessir ve sefire ilerlemiş: 

Kayıyor .. mütemadiyen o derin boş
luk içinde kayıyordu. Vakit vakit; o
muzları, dizleri taşlara çarpıyor .. göz
lerinden yaş gelecek kadar ıztırap his
settiği halde, dişlerini sıkıyor; taham
mül gösteriyordu. 

6 - Harabe. 7 - Katar, mart. 8 - Un, [Dün gece saat alh raddelerinde Ki • 
Halep. 9 - Viran, kari, 1 O - Amet, o, ğıthane civarında müıabede olunan ve mü
kek. tcaddit silahlarla mücehhez olduklan an-

muztariptirler. - Ekselans!.. Bu ziyaretiniz. beıV 

Diyebilirim ki; ıu anda Viyananın bü- çok memnun etti. Buyurunuz, oturu• 
tün kibar mahafili çok derin bir matem 
içindedir. Nazır, üç saat evvel saraya gitti· 
ği halde, daha hali avdet etmemiıtir. Ve 
size fU mek~ubu yazarak, Hırvat aıilza • 
delerinden ve nezaretimiz kalemi mahsus 
katiplerinden Kont Alfred Jovanoviç va • 

Nihayet, birdenbire ayakları yere 
çarpmı ş.. dizlerinin üstüne kapanmış
tı . .. F r>kat derhal fırlayıp ayağa kalk
mış .. belinden çözdüğü ipi, üç defa sa-

Yukarıdan aıağlya: 

l - Davul, kova. 2 - iş, hanım. 3 -
Liyakat, re. 4 - Ekin, rahat. 5 - Taran. 
6 - Cami, o. 7 - iliklemek. 6 - Mi, 
ap - ak. 9 - İkram, re. 1 O - Elektrik. 

laıılan biri açık kestane rengi ve diğeri de 
hurma durusu aılara rakip olan meçhul iki 
ıahsın Maslak taraflanna geçerek, orada
ki Arnavut çobanlar nezdinde ihtifa eyle
dikleri mevsukan istihbar kılınmıt olmağ-

nuz. 

Demişti. Ve kendisi de, orta masa· 
sının yanında duran genif bir koltuğ' 
yerleşmişti, 

(Arkua var) 
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Hava Yollan 

ğünden: 
Umum Müdürlü-

Hava Yollan Devlet işletme idaresince, Sivil Pilot, uçuş ma
kiniati gibi hizmetler için yetiştirilmek üzere 16 genç hizmete alı
nacaklardır. Bunlar bir müddet idarenin münasip göreceği işlerde 
takirt veya memur namzedi olarak çalışhktan sonra kabiliyeti gö
riilenJerin tahsilleri Avrupada ikmal ettirilecektir. Bunlann pkirt 
olarak çalıştıktan müddetçe, yiyecek ve giyecekleri idarece temin 
olunacağı gibi kendilerine bir liraya kadar gündelik de verilecektir. 

Kabul şartlan şunlardır. 
1 - Pilot olmak isteyenlerin Llse, Uçuş makinisti olacaldann 

da Orta veya Sanayi mektebi mezunlan olmalan. 
2 - Havacılığa müsait bir sıhhatte olduklannın resmi bir 

hey' eti sıhhiye raporu ile tevsikı. 
3 - Yirmiden büyük ve otuzdan küçük yafta olmalan. 
.f - Devlet hizmetine girmelerine mini olacak hiçbir halleri 

~~m~L . 
5 - idare hesabına Avrupada bulunduktan müddetin en az 

altı misli idarenin münasip göreceği ücretle idare hizmetinde çalı
facaklannı milbeyyin bir katibi adil senedi vermeleri. 

6 - Tiirk olmalan. 
Bu ıeraiti haiz olanla.rdan İngilizce, Almanca, veya Fransızca 

bilenler tercih edilecektir. isteyenlerin 25/7 /9~ tarihine kadar re
simleri ve diğer vesikalariyle birlikte Ankarada Hava Yollan ida
resine müracaatlan. "1529,, "3676,, 
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Sayfa 11 

Hava Okulları Komutanlığından: 
Hava Okullan Talimabnm S6 ıncı maddesinde yazılı prtlan haiz istekli. 

ler: 
Dilek ki.ğıdı ve veaiblan ile Temmuz ba,langıcmdan Ağustos sonuna 

kadar Okula bat vuranlar okulun bulunduğu yerin dlfında bulunanlar dilek 
kiğıtlan ile veaikalarlDI posta ile okula gönderirler ve aJacaldarı kar~ılığa gö-

re hareket ederler. 
Madde 86 - Hava Okulları Gedikli kısmına girme prtlan tunlardır : 

A - Türk olacak. 
B - Orta mektep ,<Lise sekizinci ıınıfo tahsilini bitirmit en az 1 7 en 

çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukt!l ve UÇUf itlerinde lrullanılmaja elveritli 

olduğuna dair mütehassıslarıtaman olan bir hutanedıen ııhhat he· 
yeti raporu almak. 
Dışarıda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik fUbelerine müracaat muayeneye r,ön • 
derileceklerdir. Tam teskilit\ı sıhhi hey'et bulunan yerlerde o yerin 

en büyük kumandanına müracaatla muayeneye gönderilirler. 
D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir suretle suçlu ve mahkum olma-

dığına dair bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden veya polis i· 
mirliğinden tasdikli vesika göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular: Gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 18• 

yılı kanun mucibince muamele göreceklerini mektebi bitirdiklerin • 
de 12 yıl müddetle hava gedikli erbat olarak vazife eöreceklerini 
teahhüt etmek. • 

F - Mektepçe yapılacalc seçme imtihanında kazanmak. 

H - istekli adedi çok veya imt iham kazananlar alınacak mıktardan faz· 
la olursa bunların içinden riyeziye bilgileri daha iyi ve yabancı dil 
bilenler yenlenir. Hava mektepleri okuyuculan askeri liseler okuyu 
cuları gibi yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders için lazım olan· 
lar parasız verilir. 

V - Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaffakiyetle bi
tirenler arasında kabiliy€'llcrine göre uçucu makinist telsiz fotoğraf-

, çı atış ve bombardımancıhğa ayrılırlar. u3576l) 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin ebniştir. 

3. ncU Keflde 11 Temmuz 936 dad1r • 

Büyük ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Aynca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır •.. 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
Müskirat Fabrikalan için prtnamelcri mucibince 169 ldiam metre mikiln 

sandıklık tahta pazarlıkla satın a1macaktır. Pazarhk 15/7 /936 çarfUll>a aü• 
nü saat 15 de yapılacağından isteklilerin o/o 7,5 muvakkat aiivenme parala. 

riyle birlikte Kabata"1a Levazım ve Mübayaat Şubesindelri Alım satım Ko-
misyonuna müracaat etmeleri. ((3'2'56» 

* * idaremiz ihtiyacı için 50 ton mazot farlnamesi mucibince 10/Vll/936 
tarihine nutlayan Cuma günü saat 15 de pazubkla satın alJDacaktır. Ver • 
mek isteyenlerin prtnameaini görmek üzere her gün ve pazarlık için de la• 

yin olunan gÜn ve saatte % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte levazım ve mü
bayaat fUbesi Müdürlüğündeki ahm Komisyonuna müracaatlan. (3436) 

lstanbul Milli Emlak MüdürIÜğünden: 
Mercanda Harbiye caddeıinde Zemin kabnda 24 dükün Te caddede sekiz 

mağaza birinci, ikinci katlarda 44 oda ve üıt katta bir tançaR bulunan ki
gır 26 ili 42 No.lı Caferiye Hanı namile anılan hanın hazineye ait 480 pay• 
da 38 payı parası pefİn ve sırf nakit verilmek tartile 6781 Altı Bin Yedi Yüz 
Seksen Bir lira bedel üzerinden 16/7 /936 Pertenbe günü saat on iki buçuk· 
ta kapalı zarf usulile satılacaktır. isteklilerin 509 liralık muvakkat teminat 
mektuplarile teklifnamelerini yevmü mezkUrda saat on bir buçuğa kadar ko-
misyon batkanlığına vermeleri. (R.) (3670) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca mevcut listesi mucibince alınacak kırtasiye lnazımı münaka· 

saya konulmuttur. Bu listeyi almak ve münakasaya girme farllarmı anlamak 
için 5/7 /936 tarihinden itibaren azami bir hafta zarfında yeni po•tahane 
arkasında kain Türkiye hanında birinci kattaki mezkur Banlmnın lc?vazım 
dairesine müracaat edilmesi ilin olunur. u3772» 

Hava Okulları Komutanlığından: 
Hava Okulları için 126 lira ücretle bir mimar almaaaldv. 
Şerait aşağıda yazılıdır. Ücretlerine gösterecekleri iktidar Te liyikate göre 

ve talimat veçhile iki senede bir 7.am yapacaktır. bteldilerin istida ve dİ· 
ğer evrakı ile beraber Eakitehir Hava Okullan Komutanhima müracaal et• 

meleri lazımdır. 
1 - Türk olmak. 

2 - Diploması bulunmak. 
3 - Askerliğini bitirmiş olmak. 
4 - Hüsnü hal varakası ve sıhhat raporu almak. 
5 - iki sene hizmeti teahhüt edeceğine dair Notedikce musaddak ıeaet 

.:..;z_ . .._1ı ....... 1_s ..... 16......,_1s ....... 1_9 ....... «....._2_1.....,4_6~J vermek. e<3577>J 
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Üsküdar ikinci ıulh hukuk mahkemesin· 
~en: 

1 temmuz 936 tarihli Son Posta gaze -
~etinin 9 uncu sahifesinde Üsküdar ikinci 
sulh hukuk hakimliğinden gönderilen ilan• 
daki muhterik Anadolu demiryolu hiaae 
le.netlerinin numaraları 11rasında 44012 
numaranın da yazılması lazım geldiği hal· 
de sehven unutulmuı olduğundan tavzih 
olunur. 

SPOUOJUl.R • 
saha1.:1a 
çi kmaz.dan 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye müteh ... 111 

Pazardan maada hergün 8 • 6 
Divanyolu (104) No. Telefon: 22398 
Tel Kandilli 38 • Beylerbeyi 48 

&on ""ta •tbaaeı 
N .. ri)rat Müdürü: Selim Rqıp 

Şabipleriı A Ebem. & &... H. Lüdi 

SON POSTA 

.. I _________ _ 

JUVANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabit renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegane zararsız 

ve tanınmış sıhht saç boyasıdır. 

-·-·. 
·~Yi ~K~N ~Yi 
QiÇ~R· 

QANKAYA' 
YATJRILAN PAQA ~Yi 

E:KiLMi~ TO~UM GiBi V~Rif1liDiQ. 

, ~OlANTS( DANr ONi~ 
.KARAKeY PALAS ALALCMCi MAN 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanlığından: 

1 

Tıp Fakültesinin 5. ci sınıf talebelerinin kamp YuiJetled ...... 
miştir. ·Bu talebelerin kamplan 2 Temmuz 9a8 tarihinde ~ · 
Hemen kampta talim taburu Komutanlığına bq vurmaları Din-. •• 

·nıs. 
~~----~~--~~---------------------------· 

• • 
]I 

Frengi ve Belsotoklutundan muhafaza eden en moesstr 1JAtıbr. 

Venüs Ruju: 
Gayet cazib renklerile kullananlan 

hayretlere dü~rür ve 24 aat dudaklarda 

sabit kalır. 

Ven .. s Kremi: 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremlerinin İ• 

çinde en pyanı emniyet ve itimad olllDl• 

dır. 

Ven üs Pudrası: INGİLlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul Şık ve kibar familyalaruı raibetini ka

~ ~---------·~ zanan, narin ve nazik cildlileri tetbir eden 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrılarını T E S K 1 N 
ve izale eder. 

Her eczanede er•ıına& 

yüksek eveafta epiz pudradır. 

Venüs Rimeli: 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören kirpik· 

ler kalblere ok gibi saplanır. 

Beyoğlunda tanınmıt ve maruf Kari· 

man, N. Tarika, Şark Merkez ıtriyat ve tu· 

hafiye mağazalarında satılır. 

Deposu: Nureddin Evliya:zade kimyevi 
ecza ve alat ve ıtriyat ticarethanesi, İs • 
tanbul - Bahçekapı. 

-- . . 
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oğlu'nda KadıköyUnde, Oskndar- Bahreslncle 
da, ve Adalarda, komisyonla "alı- Y 
şacak ve iyi teminat verebll~ek iaclei aıbhat edea 
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