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A iSTE SOKAK UHAREBELERi 
6 ölü, 500 yarall var! 
10,500 faşist ve komünist gece garısı 
çarpışt,lar, nihayet polis kıt' aları ve 

asker de işe karıştı 
................................ _ ......................... .. 

Kanlı müsademeler Hatayın Anayasası 
sa b ha kadar devam etti Eksperler komitesi 

Komünistlerin vücuda getirdikleri otuza yakın 
barikattan sonuncusu asker ve polis kıt'alan 

tarafından sabahın vedisinde . zaptedildi 

Fran cıa~cı tllŞ stlerle Konu1n7stlerin bundan evvel yaptıkları sokalı:: muharbelcrindcıı bir inbba, 
ve Komünialerin lideri Torez 

~an:), 17 (Hususi) - Burada, uzun/ kaıtlı bir çarpışma ile patlak venniştir. 
1lluddetten beri için için devam eden Bütün Fransada büyük bir heyecan u .. 
F-aşist .. Komünist mücadelesi nihayet .<Devamı 10 uncu sayfada) 

·Fransada " Türk Dünkü asansör 
ca su uyum, diyen fa cia sı: Bi.r kadın 

b'r serseri ağır yaralandı 
Bin bir maceradan sonra Albncı kata çıkan asansör 

mesaisini tatil etti 
B. Menemencioğlu geliyor 

Cenevrede bir tebliğ 
neşredildi 

Cenevre, 1 7 - Anadolu Ajansıma. 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Eksperler komitesi aşağtdakı tebliği 
n~retmiştir: 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Tayyareci Lindberg 
bugün geliyor 

J 

ld.are işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kur!.!~ 

Muhlerem misafirimiz Ankarada 

Atatürk B. An teneskoyu 
bir buçuk saat 

nezdlerinde alıkoydular 
Hariciye Vekili tarafından veri1en ziyafette samimi 

nutuklar söylendi. Türk .. Rumen dostluğundan 
hararetle bahsedildi 

Ankara, 17 (Hususi) - Bugün 
şehrimize gelen muhterem misafiri
miz Romanya Dış Bakanı Bay Anto
nesko parlak bir sureti karşılanmış
tır. Türk ve Rumen Hariciye Vekil
Ierinin karşılarunaları gayet samimi 
olmuştur. Madam Antoneskoya muh 

telif buketler verilmiştir . 
Muhterem m isafirlerimiz kendile

rine tahsis edilen Ankara Palas oteli 
ne giderlerken istasyon iç ve dıı~ında 
toplanacak halk tarafından şiddetle 
alkışlamışlardır. 

(Devamı 12 inci sayfada) 

Çanakkale zaferinin 
25 İnci yıldönümü 

25 sene evvel bugün Türkün sinesi dünyanın en 
büyük deniz devletlerini durdurmuş, mağliip 

etmiş ve ric'ate mecbur bırakınıştı 

Buna rağmen hala bugün " Çanakkaleyi islesegdik 
geçerdik!, iddiaları tekrarlanıp duruyor 

nihayet yakalandı ve bozuldu ve birinci kata Lindberg ve zevcesi S - 18 Mart günü F ransıziann Bu ve zırhlısı batarken 
Meşhur tayyareci Lindberg, yanın- Bugün, harbi umuınSdeki en büyük vetli devlet1erinden olan 2 mağrur dül 

saçmalamıya başladı düşerek parçalandı 
be Frans~ gazetelerin'in verd~.kleri ha· Dün ~at 1 ~,:m. sırala:ında Banka-
t ··rlere gore Şubatın son gunlerind~ lar caddesındekı Nışastacıyan hanında 
~iU~semburg şehrinde polis ~ir ~erseri- feci bir asa.~sör kazası olmuştur. Oda 

Sakalamıştır. Bu adamın ısmı: Hen- başı Roben ın karısı 40 yaşlarında Ka-
~Dcvanu 12 inci sayfada) (Devamı 10 wıcu sayfada) 

Tüyler ürpertici bir tramvay kazası 
Bir skerimizin ölümüne 

sebebiyet veren 
'Vatman linç ediliyordu 

d ~Ün akşam saat 17,!10 de Harbiye
c el bır emirher neferinin ölümile neti
k e en en tüyler ürpertici bir tramvay 
lt a~ası olmuştur. Hadise mahallinde 
aptıg· ırn hk'k .. k kil ız ta ı ata gore va ,a şu şe-
de c . . ereyan etmıştır: 

lu 1 alimden dönen yedek sübay oku
S rı1~n topçu bölüğü tam Harbiyede 
.. ış ı t I k 
~eld· ... ramvay arının d ura mahalline 
le ı~ı ı:arnan bölüğün arkasından ge
h n Şış]j - Tünel arabası durak ma-

alJind ı-l'et en ·> metre kadar geride Hida-
tada sokağının önünde durmuştur. Q. 

Zaten tramvaydan inecek olan 
(Devamı 12 inci sa~·iada) V atman Hüseyin 

da zevcesi olduğu halde bugün mem- zaferlerimizden birinin yıldönümüdür. manımız Çanakkaleye sald,rmışlardı. 
leketimizden geçecek tir, Tayyareci 25 sene evvel bugün dünyanın en kuv (Devamı 10 uncu sayfada) 

(Devamı 12 inci sayfada) =========================:::ı:ıı:a:::ıı::::ı-

Anadoluda 
Hala Yunan 
Esiri varmtş 

Üsera kampından kaçflğını 
söyliyen bir açıkgöz Yu
nanistanda dolandırmadık 

k öy hırakmamış 
Atinada çıkan Akropolis gazetesi ya 

zıyor: 

Patrastan bildirildiğine göre birçok 
isimler kullanmakta olan tuha! bir do 

(Devamı 12 inci sayfada) 
.... ·-········-············································ r ~ 

Cevapları neşre başlıyoruz 
( Gönül işleri ) sütununu idare 
eden ( T eyze ) nin açtığı anket 

büyük alaka uyandırdı 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri nedir? 

Her cevap gönderene hediye 
verilecektir. Gevabınızla beraber 

reaminizi de yollıyabilirsiniz. 
10 u•au A yfadaki tafsilatı ob yunuz ı 

l2u~~~ 
Eğer sizin ise, lutfen bizi haberdar ediniz. Size 

hoşunuza gidecek bir hediye verece~z 

~ Son Posta okuyucuları a.rasında , termekte, içinden tek bir simayı ay ır~ 
bir eğlence tertip etti: m~tayız. . . 

Hergün - :tırin bir semtinde kalaba. . Dıkkat edıniz: Bu seçılen siroa belki 
lık bir halk ikitlesini gösteren bir fo- ,sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan 
toğraf çektiriyoruz. Bu fotoğrafı bita· .Yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 
r.aflı~ında şüphe olmıyan bir zata gös- (Devamı 3 üncü sayfada) 



•-------------- --

2 Sayfa -
Hergün 

lUuhiain Din~en 

Resimli Makale: 

SON POSTA:~~ 

ll Bir hAdisenin manasını •• ll 

Geçen bir yolcu gönnü§, polise 
haber vemıiş, polis yavruyu alarak 
Düşkünler evine götürmüş, anne ise 
yavrunun ayrılık acısına dayanamı. 
yarak arkadan gitmiş, sütnine ola -
rak Düşkünler evine girmiş .. 

Biz büyüyünce anne1erimizi ba · 
zan kırdığımız, bazan ihmal etiiği -
miz olur, fakat o son nefesini ver • 
diği dakikaya kadar bizim en sami • 
mi dostumuz, en hayırhall arkadaşı
mız, garazsız ve ivazsız bir koruyu • 
cumuzdur. 

Londrada çıkan London Opinion 
yazıyor: 

Bahriye rneklehinde talebeler im· 
tihan olurlarken donanmanın en bü
yük sima.sı, bahriye birinci lordu da 
hazır bulunmu~tur. Lord talebeler· 
den zeki gördüğü bir tanesine ~u aua
li aormu~tur: 

- İngiliz bahriye tarihinin en bü
yük üç şahsiyeti kimlerdir} 

Çocuk derhal cevap vermi~tir: 
- Orak, Nelson. 
Ve biraz kekeledikten aonra, ilive 

etmi~tir: 

- Affederainiz, aizin isminizi unut
tum, bir de aiz 1 

Son icat saatler 

-

Mart 1& 

Sözün Kısası 
Tanrı 
Hepimizi korusun/ 

E.Talu---1 

- Amanın ı. Hala, hatıriayıp göz 
önüne getirdikçe, tüylerim diken diken' 
oluyor. 

- Nen var, derdment? Bir kaza ml 
atiattın} Yoksa feci bir manzaraya mi 
şahit oldun} 

- Hayır: Ne o, ne o. Fransız gaz e• 
telerinde bir havadis okudum. 

-Ne imiş bakalım? 
- Franııada, bilmem hangi ~eh1rde 

bir hayvan panayın oluyormuş. Pa " 
zarın kurulduğu meydan mahşer gibi 
kalabalıkmış. Ortaya, satmak için bit. 
sürü öküz getirmişler. Ben diyeyim 

ı 

elli, sen di yüzl 
-Sonra? 
- Sonrası: Ahali güzel güzel alıt 

verişi ile meşgul olup dururken hay ~ 
vanlar birdenbire kudurup da, kala • 
balığın içine yürya etmezler mi? 
-EyH 
Eysi bu: Ortalık ana baba günün• 

dönmüş. Ezilen kim, korkudan bayılal( 
kim, göbeğinin hizasına boynuz dar .} 
besini yiyip de barsakları dıtarıya dCS.: 
külen kim}. Yalnız hastaneye yatı ~ 
rılmak mecburiyelinde bulunanları" 
sayısı yirmiyi geçmiş. 

- ZavalJılar 1 
-Ya? Düşün bir kere iki yüz ökü• 

zün bir den kudurup da pertav edi • 
şini 1. 

-Feci şey, Derdmentl 
- Değil mi? Hususile ki biz, bazen 

bir tek öküzün bile sakin sakin karşı -
mızda oturmasına tahammül edemiyoo 
ruz. 

- Tan rı hepimizi o türlüaünden de~ 
ı 

bu türlüsünden de uzak bulundursun, 
Derdmentl 

- Arnini 

-
Biliyor muaunuz ? 

1 
1 - Kazimir ismile hangi memle " 

kette, kaç kral hüküm sürmii§tür? . 
2 - Kabrera adası nerededir, eskı • 

den bu ada kımler tarafından ve ne 
diye kullanılırdı? , 

3 - Meşhur İtalyan alimi Galil~e 
nerede doğmuş, kaç yaşında, nasıl bın 
vaziyette ölmüştür? 

(Cevaplan Yarın) 

* 

L--------------------------------------------------------
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T ra bl usta I talyanın • 
siyasetin· anlattı 

Sulh siyasetinden bahseden 
memleketimin imparatorluk 

Duçe: 
• J 

az mı nın 
------------------------

"Benim seyahatim 
bir delilidir, diyor 

Trrıblus, 17 (fransız telgrafı) -ıyalizminin h edeflerini anlatacaktır. Bu ı şöyle demiştir: 
Bay Musolini bugün hükumet sarayı nutkun telsizle ltalyaya aksettirilmesi İtalya sulh iat iyor 
önünde toplanan on binlerce yerliye için hususi tertibat alınmıştır. «Telaş uyandırmakta olan bu tees-
hitap ederek İtalyanın Müslüman ale· Trablus, 17 (fransız telgrafı) süfe şayan h ücum ve bu bapta ortaya 
mine karşı takip ettiği dostluk siyaseti- Bay Musalin i Tunustan Mısıra kadar yayılmakta olan tarihi sabit fikırler or· 
ni anlatmı~tır. Bay Musolini'nin nutku bütün T rab! us -sahilini kat'eden 1800 talı~a itimadsızlık saçma~ ve . sulh u 
bir tercüman tarafından Arapçaya çev kilometrelik asfalt yolun sonuncu nok tehlıkeye sokacak mahıyettedır. Be
rilmiş ve şiddetle alkışlanmıştır. Bay tasına gittiği .ıbililtizam sadece küçücük ııim seyahatim, İtalyanın imparatorluk 
Musolini'nin nutkunu dinleyenler ara· bir müfreze tarafından karşılanmıştır. azminin bir delilidir. Bütün erkek mil
sında bir çok da yerli kadın vardı. Hep· Bu müfreze Mareşal Balbo·nun yerli· letlerde bu azim vardır ve istikbalde 
si de çarşaflı veya peştemallı idi. Bun· lerden teşkil ettiği bir alaya mensup· bu azme sahip olacaklardır. İtalya, 
lardan bazıları: tu. Askerlerin başlarında bir çeşit ke· sulh halinde yaşamağa hazır olan bü-

-- Hoş geldin, manasma olarak: fiye, arkalarında kırmızı yelek vardı, tün milletlerle sulh içinde yaşamak is 
-El, El Tai diyorlardı. Ara sıra da kumandanları İtalyandı. tiyor. İtalyan milleti, sulhu istiyor, 

aynen İtalyanca Duçe kelimesini telaf.. B. Musolini'nin nutku çünkü ifa edeceği muslihane bir vazi-
fuz ediyorlardı. Trablusgarp 17 - B. Musolini, fesi vardır.ı) 

ArapçaYl anladıklarını iddia eden· yeriilere hitaben bir nutuk söylemiş ve 
1erin sözlerine göre içlerinde Bay Mu- ezcümle demiştir ki: 
solini'yi aslana ve güneşe benzetenler ((İtalya bayrağı, Çugün Akdenizden 
de vardı. Kufra vahesine kadar dalgalanıyor. 

Musolini bugün de aöyliyecek Herkes, bu hayrağa hürmet edecektir. 
Tra:blus, 17 (Fransız telgrafı) - Duçe, kendisinin Libya seyahatine 

Bay Musolini ltalyan m~lletine hitahen rnüteaUik bazı ecnebi gazetelerde çı· 
bir nutuk söyliyerek İtalyan emper- kan haberlerden bahsederek bilhassa 

Geçit resmi 
Roma 17 (A.A.) - Trab!u$ garp

tan bildirildiğine göre, B. Musolini, 
Prens Karamanlı'nın tazimatını kabul 
ettikten sonra Arap süvarileri ve mu
hariplerinin geçit resminde hazır bu· 

lunmuş ve bilahare halkın alkışiarı a
rasında viiayet konağına gitmiştir. 

Hatayın Anayasası 
(Baştarafı 1 inci snyiadn) 

İskenderun Sancağının statusünü ve 
teşkilatı esasiye kanununu hazırlama
ğa memur edilmiş olan eksperler kom; 
tcsi, bugün birinci toplantı devresinin 
son içtimaını yapmıştır . 

Komite, ı 7 Marta kadar yaptığı top 
lantılarda, konseyin 2 7 Kanunusal'Mdc 
tasvip ettiği rapor esasları dahilind~ 
B~y Menemencioğlu tarafından tevdi 
edılen Sancak statüsü projesınin ve bu 
statünün esasları hakkında Fransız aza 
Bay de Caix tarafından verilen metnin 
tetkikini bitirm~tir. 

Komitenin talebi uzerine, \'e teknis 
yenierin işbirliği ile İngiliz aza Sır Dun 
net. Sancağın gayri askeri hale ifrağı 
meselesi hakkında, Halandalı aza Dr. 
Kelie,•yn de ekalliyetlerin rejimi hak
kında muhtıralar hazırlanuşlardır. 

Komitenin talebi üzerine, komite a
zalarına fıkirlerini bildirmek üzere, ra 
portör, Mil:letler Cemiye!inın Sancak· 
taki müşahitler heyetini Ccnevreye ça 
ğırmıştır. Müşahitler, bilhassa Bnhır, 
Elakrad ve Basit nahiyelerı meselesi. 
halkın muhtelif unsurlarının kullan • 
dıkları dil meselesi, Sancağın a.'Skeri 
vaziyetı ve İskenderun limanı rejim~ 
hakkında mahallinde topladıkları ma
lı1matı korniteye bildirmiştir. 

Diğer .taraftan, eksperle!· komıtenin 
talebi üzerine, Milletler Ceıniyetı sck 
retcrliğinin salahiyettar servisler., cko 
nomik, finansal, posta, transi~, ekalli· 
yetler ve gayri askeri meseleleri hak
kında teknik etütler hazırlamıştır. 

Komite, yeniden 9 Nisanda toplan· 
maya karar vermiştir. Komite, arııi za 
manda, lüzumu takdirinde korniteye 
mütemmim izahat ver,mek üzere rnüşa 
hitlerin yeniden Cençvreye çağırılına 
larını da kararlaştımuştır. 

• Fransada vuka 
bulan son hadisenin 
hazin mi n ası 

Yazan: Selim Ra gıp 

F ransada Halk Cephesi hükiıme· 

ti iktidar mevkiin.:! geldi gele .. 
li her an patlak ,•ermesinden korku· 
lan dahili ihtilal her ne kadar duyu· 
lan endişeleri boşa Çl'kardı ise de ef. 
karı umumiyey~ de l:Yir türıLi 'tcskin 
edemedi. Çünkü, bu hükümet, Sosya· 
list, Radikal ve I<"f~Ünis'tlı2rden hit; 
birinin esas programını benimscmiyor· 
du: amma, her rneselede, bu partilerin 
görüşlerini nazarı dikkatten uzak tut
muyordu. Bu hal, hükıimetin icraall Ü· 
zerinde, bilhassa Komümstlerln, fıili 
bir mürakabe tesis etmelerı neticesini 
doğurdu. Ve bitaraf görünmeye çalışan 
Sosyalist Blum'un harekatını, her gün 
bir parça daha zaafa uğrattı. Ateş Haç
hlar denilen ve son zamand1 «Fransız 
Sosyal Partisi» ismini alan Miralay 
(Laroque) Larokun, Klüside bir toıj .. 
lantı yapan fırkasına Fransız komünist 
leri tarafından yapılan taarruz, işte bu 
zaaftan kuvvet almış bir cürcttır. Nihai 
biU1nçosu, nümayişçilerdc:1 80, p:>listen 
15 7, seyyar muhafıziardan 84 kişinin 
yaralanması ve beş kişin:n ölümü ile 
ifade olunan bu arbede, bu gidişle 
Fransanın da, ya nizarnı içtunai.'ye av· 
deti, yahut ta anarşiye karışması gibi 
şıkların ikisinden birini intihap etme· 
si Iüzumu kat'isini doğuracakt·r. Filva 
ki cLaroque» un f1rkası bır I'aşist fır
kasıdır. Azasının azim ckseriyeti harp 

LO rf 1 a r Ka ma ra S 1 n da 1• ta 1 y ı· da Bay Menemencioğlu gcHyor göıınüş kimselerdir. Teşkilatı tnma· aYa Span ya m"n askerı·dı"r. Bı"r emrile bütün aza se Cenevre, 17 ( A.A.) - Anadolu Ajan "' . 

ka rş 1 Ş lt d d tl 1 b 1 h ll gönüllü m es e ı esi sının husus i muhabiri bildir~yor: freı"lrebebrerhaab1ei~.e t=~~;:~c a~~e~~oz~b~!~;~ e 1 1 r U C U m Bay Nurnan Menemencioglu bu ge· 

Fransa, Ingiltere nezdinde ce Ankaraya rnütcveccihen buradan lmıaal, ~~n ~=~z:~~!ı, ~:~:~O:~.~~:ı~riA~~: 
hareket etmiştir. Bay Necmeddin Sa- J 

Kenderbori baş peskoposu hükumetten izahat istedi ve: de teşebbüsatta bulundu dık ile Türk heyetinin diğer aza~ı cu- nimsemi~ ve askerileşmiş teşkilatın 15ğ 
"Ad. b b d ·k· ·· ·· b" k ı·"' Id d d" ma günü hareket edecektir. vına dair neşrolunan kanun neticesin-ısa a a a 1 1 gun suren ır at ıam yapı 1, e 1 Londra, 17 (A.A.) - Havas Ajansı de, kendisini bir bayir cemiyeti ha1ine 

Londra 17 (A.A.) - Lordlar Ka· sayısı bir kaç bin tahmin edilmekte· muhabiri bildiriyor: koyan ve ismini cAteş Haçlılaı" dan 
ınarasında, Canterbury baş peskoposu, dir.)l Fransa hükumetinin İspanyaya gön Bu resim kimindir? «Fransız Sosyal Partisi» n~ tebdıl eden 
Adı ababa'da Mareşal Craziani'ye ya- Buna cevap veren Lord Plymouth, derilmekte olan İtalyan btalarm ... İn- (Ba Jarafı 1 ind sayfada) bu fırkanın, Klü.şide yap~tğı toplanlı, 
pılan suikasttan sonra çıkan hadiseler Cranhorne'un 8 martta Avam knmara- gilterenin nazarı dikkatiıl, celbettiği Meseie basit: Seçilen resm!n sahib ida .. alelade mutat bir sıyasi içtin1adan baş 
ı_ kk d h k bildirilmektedir. Söylcnildiğıne göre, rem:ze müracaat ettiği zaman kendısi· ka birşey değildi. Bu münasebetle blr na ın a ü um etten tahilat istiye· sında verdig~ i mal u mat haricinde hü- ı d ı· · · İ 

son zaman ar a spanyay:ı yenıaen • ne üç lint"•k bir hediye takdim edile- ku\rvet tezahürü yapmak iste.ven Ko· tek demi!ttir ki: k"' t h" b" h b 1 ed•w• · ·· k · "h ı· ·ı 
T umc e ıç ır a er ge m ıgını soy· talyan as erı ı raç edilmiştir. ngı te- cektir. Yukarıda gördüğünüz fotoğraf münistler, bunu vesile bilerek bir ri. 

H Bana ge1en haberlere göre, l n ~U· !emiş ve demiştir ki: re hükumeti bu sevkiyattan haberda:· dün Köprüde çekilmiş tir. Çc:hresi çizgi vayete göre ( 3)' bir ri vayete gör d~ ı o 
bat gecesinde ve onu takip eden iki !(Büyük karışıklıklar olduğu ve bu olmadığını beyan etmiştir. dahiline alınmış olan \'C bunun biiyli- bin kadar bir me\·cutla topıantı yerin· 
gün zarfında um•mi bir katliam ya· esnada İtalyan askerlerinin yerli halka Bununla beraber İngiltere, Cebellt· tülmüş şekli ayrıca yuvarlak içinde den çıkan kimselere tecavi.i~ ctmi-, ve 
Pılmı~tır. Bomba, a1ev makineleri, tü- karşı çok sert hareket ettik1eri mu· tanktakı deniz kuvvetlerine b\.4 hu • göı:.terilcn bayan, matbaamıza ınüraca· tecavüze uğrayanları himaye etmek is· 
fek ve rovolverlerle müsellah siyah hakkaktır. Bir çok kimseler öldiirül- susta tahkikat yapmaları hakkında ta- at ederse hcdiyesi derhal takdim edi- teyen poli~ de. bu sırada taarruıa uğ. 
gömlekliler yerli mahallelerde dolaşa~ müş ve azim hasarat yapılmıştır. Hü- limat verdiğini bildirmiştir. Hiikumet lecektir. ramışhr. Meselenin chemmıyet. ne ya 
tak yerli evlere ateş vermişler ve ateş- kurnet bu hadiselere çok teessüf eder. Cebelittarık makamatının raporunu a· . ralılarıo mikdarında. ne de kaydolu-

lır a'maz bu hususta bir karar ittihaz Tapu ve kadastroda tasfıye ··ı·· k" ~ d ten kaçmak isteyenleri de kurşunla fakat bu hadiselere sebep olan vak'a· 

1 

nan o u sayısının az veya ço ıugun n .. 
öldürmüşlerdir. Bu suretle ölenlerin yı da teessüfle karşılarız.ıı ed~ektir. . Ankara, 17 {Hususi) - Tapu ve dır. Meselenin ehemmiyeti, Fransada-

Iyi haber alan mahfeller, Ispanya .. .. .. V.. . ki dahili siyasi vaziyetin ifade ettiği 
dan gelen ılk malılmatın menf. mahı- k~~astro umum ~-udurlugu, yenı teş- manzaradadır. Bu manzara, öyle bu· ------...... ----------···------------...... ----Belçikanın Londrada talebe 

Bitaraflığı Almanya aleyhine 
I<ral müzakerelerde bu'un
ın , k Üzere Londra ya gidiyor 

Londra 17 (A.A.)-- Salahiyettar 
membadan öğrenildiğine göre, Belçika 
Kralı önümüzdeki hafta hidayetinde 
Belçikanın bitaraflığı hakkında Ingil
tere hükumetile müzakerelerde bulun
ınak üzere gayri resmi olarak Londra· 
Yı ziyaret edecektir. 

Dcgrclle yaralandı 

Bı üksel, 1 7 (A.A.} - Rexistlerin li· 
der: M. Leon Degrelle, dün ak~are Ber 
chem'de yapılan miting esnasınd~, b!r 
~ahıs tarafından atılan bir bıra borcıa 
ğulln isabeti:le yaralanmıştır. 

Di!beck'te yapılan ikincı bir miting 
de diğer bir nümayişçi, M. Leor. Deg
~elle'in üzerine yakıcı bir mayı atmış· 
tr, 

Mısır ta hvi11eri 

nümayişler yaptı 
Talebeler sefir~n Önünde: 
'' Kahrolsun faşizm,. d.ye 

bağırdılar 

Londra, I 7 (A.A.) - Alman se· 
firi Von R1bbentrop, Almanya hüku
meti narnma bir 'kaç kitap hediye et· 
rnek üzere tarihi tetkikler enstitüsüne 
g:~tii;,ri sırada binanın önünde toplanan 
bir talebe grupu tarafından düşmanca 
tezahi.iratla karşılanmıştır. 

Oldukça ~iddetli bir yağmun-ı rağ· 
men ellerinde 4bayraklar ve levhalar 
bulunan talebeler, sefiri enstitünün ö
nünde beklemekte idiler. Bu levhalar
da şu ibareler yazılı idi: 

((Alman talebderi toplanma kamp
larında ·bulunuyorlarH 

ccAlmanyada tazy~k altınd:ı yaşa· 
yan muharrir ve münevverler iç!n hür

. Kahire ) 7 (A.A.) - Yüzde :~ fa- riyet.)) 
~lı ve ikramiyeli Mısır Kredi F onsiye 1 Sefir arabadan indiği zaman ta le be 
tahvillerinin dünkü çekilişinc!e: 1 tarafından itilip kakılmlştır. Ve ou es-

] C)(}'J • h .11 • d ('') '' •w~ nada nümayişçiler: 
• ,) seneııı ta vt erın en ,, ., .. ıoJ K h 1 f · f · 1 ··ı ·· ·· nu, 50 ()()() cc a ro sun aşızm, aşızm aı turu 
arn · · • h d" d" b - 1 d ma ve ıyor.ıı ıye agırmı~ ar· ır. 

yettc olduğunu bildirmektedirer. kılat kanununa gore, memurlan ara- lutlarla kaplıdır ki hiç tt! ıy! manaya • 
s•nda tasfiyeye devam etmekte-dir. almamaz. Buna bir çare buiunmazsa, 

Barsclo
1 
n
7

u(nAbAom) hardım.am. Şimdiye kadar G.) yaşına yakın me· 
Barsclon, . . - Asılcrın 1:w l f" ·ı k .. d kom~usu olan İ:;panyanın fec. akıbeti, 

. d"" B 1 1. b mur arın tas ıye suretı e te au e sev· demokrasiye tapan Fransan:n layık ol. yarelerı1 un arse on ım3nını om - 1 d"l l . k 
1 1 ar ıman e . r. o.u \'~ .. varq b d tmıs. lerd·ı 7 ··ı·· 3'' j';!:' ı n e erı arar aştırı mıştır. Bu me- madıg~ı mukadder bir istikbal olabilir. 

lı vardır. Tayyareler, 3,000 metre ~yük mıı .. J:.ra V"!kında teb!iğat yapılacaktır. Selim RagT_. 

sekiikten uçuyordu. Bulut~r tayy~re- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
leri yarı yarıya örtüyordu. ı 1-1.:.:.5 s~ 

-
... tar t , :ibah 1 .1.\lilislerin taarruz:nrı 

Avila, 17 - Guadalajara cephesinde 
hükümet tayyarelerinin bomba dıma 
nma rağmen milisierin TrıJuqt•e'e kar 
şı yaptıkları mukabil taarruzlor. tarde. 
dilmiştir. Bu son günlerde 14 hükumet 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Dahiliye Vekili 
Diyarıbekire gitti 

Ankara 17 (A.A.) - Cenup ve 
Şark vilayetlerinde teftiş seyahati yap 
makta iken bir müddet evvel Ankaraya 
avdet etmiş olan Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya, 
teftişatını :itmam etmek üzere bu ak
şam saat 19 da Ankaradan Diyarıbc
kire hareket etmiştir. 

Iran Şehin;~hu"!ın 
yıldönümü 

Cezalar 
Meşhut suçlar kanunu ndi zabıta vak'alarını azaltmıştır. Halkın yıldı· 

rım mahkemesi adını verdiği meşhut suçlar mahkemesi adaleti en kısa 
-ımanda tatbik ettiği için bir muhabbet ve hürmet kazanmıştır. 

Adaletin sür'atle kendini göste~ mesi halk tabakaları arasında haklı 
b!r sevinç uyandırmıştır. Buna şüphe yok. Fakat bu kanunla beraber 
c€za kanunumuzun cezayn taalluk eden bazı maddeleri şiddctlcndirilmiş 
olsa rneşhut suçlar kanunu ilc ha fiflediğini gördüğümüz adi zabıta 
\'ak'alarının büsbütün azaldığını göreceğimiz rnuhakkaktır. 

Bilhassa sabıkalılara, serseriler e, kız kaçıranlara, ırz ve namusa teca. 
vüz edenlere \'e hırsıziara dair ol3 n cezai maddelerin müessir olacak §e· 
kilde şiddetlendirılmesı cemıyctin selamet ve emniyctı hesabına faydalı 
olacaktır. 

Beş keı e. on kere ayni cürmü i .. lcmiş insanların cemiyete zarar!ı ol • 
marnaları için onların ayni cürnıü tekrardan çekinecek kadar ağır ceza 
görmeleri lazımdır. Hafif cezaya karşı kanık~amış vaziyete girenlere 
ayni tedip vasıtasını kullanınokta n ne fayda hasıl olur. 

Hatta belediye suçlarında bile bu formül kabul edilmiştir. Bizde hile 
yapan bir sütçü bunu bir kere de yapsa, kırk kere de yap3a ayr.i cezayi 
yer. Fakat mesela Yunanistanda ceza cürınün tekerrürüne göre şiddetle· 
nır. O kadar ki sütüne hH\! yöpan sütçü üçüncü defasında dükkanından, 

1!) ı ı sen o i tahvii:erinden 21 !.07 ı 
tıu ra :>O.OOH fran!< ikramiye kazan
tnı J.rdır. 

Ankara 17 - Majeste ira n Şehin-
Sefir, soğukkanlılığını m uhafaza şahının yıldönümü m ünasebetile Iran 

etmiş, talebeler in arasından kendine 1 H ariciye Nazırı ile Tevfik Rüşti.i Aras ı 
bir yol açarak e nstitüye girmiştir. ara:;ında telgraflar teati edilmiştir. 

tezgahından mahrum edildıkten r. a~ka elinden esnaf tezkeresi ulın!r ve 
bir-daha dükkan, tezgah kuramaz. 

Radikal tedbirler Hk lı3.n!<'de korkunç görünür. Fakat bir cemıyctin 
hayatı, emniyeti ve sıhhati zayıf ve tesirsiz silahlarla nasıl müdafa3 
edilir? Bürhan C:ılıit 



'4 Sayfa 

Istanbul Umumi Meclisi dün top· yenidir ve tecrübe edilmelidir, demiş
lanmıştır. Polikliniklerde ve hastane- tr. 

SON 

T abiat bilgisi 
kitabı için 

müsabaka açıldı 

He şirin ve sevimli kliçUk artisl 

SHiRLEY TEMPLE 
BUyUklcr i~·in bir aşk romımı ve kOçUkl~r için uaz.iheli ve ..:evim li bir hıkAye olnn 

KIVIRCIK BAŞ 
'Fransızca sözlll filmine ba~lıyor. lliıveten : FOKS .lUR~ AL. Hnmiş: Bu 
rilmin devamıııca. SHiRLEY TEMPTE'in göriHınemiş fotograflnn hediyeten 
tevzi edile('cklir. Çoculdar için fiyall~tr: Halkon ve hususi ~5, dUhul!yc 40 kr. 

' 
lerin muhtelif laboratuvarlarında teda- Adalı Avni de, fakir ölçüsünün 
vi gören hal ve vakitleri yerinde has- kaldırılmasının lazım geldiğini söyle
talardan alınacak ücret talimatname· miştir. Halil Hilmi, :10 nisan n:H ta· 
si müzakere edilmiştir. Bu ücretler i- rihli bir talimatnarnede bu gibi hiz· 
çin bütçeye yirmi bin lira konmuştur. nıetler için hastanelerde ücret alınma
Talimatnameye fakirierin esasen Üc· sına dair kayıt olduğu halde bunun 
retsiz tedavi gördükleri, bununla· be- tatbik edilip edilmediğini, ediliyorsa 
raber asli maaşları (:-lO) liraya kadar ortada bir mesele olmadığını ileri stir
olan memurlardan da ücret alınm:ama- müştür. Sıhhiye Müdürü Ali Rıza, 

Kültür Bakanlığı <<Tabi at bilgisi» 
dersi kitabını müsabakaya koymuştur. 
Müsabaka müddeti 30 haziranda bite
cektir. Müsabakaya iştirak edenlerin 
yazdıkları eserler bir komisyon tara· 
fından incelenecek ve kabul edilen e· 
ser Türkiyedeki bütün ilk okullarda 
okutulacaktır. 

, T O R K ' te : Bugün matinelerden itibaren 
Iki bilyOk film birden 

OTEL 217 YEŞiL DOMiNO 
HANS ALBERS DANiELI.E DARRiEUX 

BRıGıTTE HORNEY MAURiCE ESCANDES 
Fevkulide meraklı ve lıeyecaolı film. Zevkli ve neş'eli Fnıoııızca büyülc film. 

SAVOY 

sı kaydı konulmuştur. hastanelerde tedavi edilen bazı hasta· 

Müsabaka zamanı ilk okul öğret
menlerinin ders zamanına tesadüf et
tiğinden· ilk okul öğretmenleri bu mü
sabakaya iştirak için kendilerinin boş 
oldukları yaz tatili aylarından istifade 
edebilmelerini teminen müsabaka miid 
detinin bir buçuk ay kadar uzatılına
sı için Bakanlıka müracaat etmeğe ka
-rar vermişlerdir. 

~ ........... , ........................ ~ 
~ ................................... .. 

Azadan lsmail Şevket, (:JO) lira lardan ücret alındığını, fakat bunu ye- Bu MELEK asli maaşı olan bir memurun fakir ad- ni tarifenin itmam edeceğini söyle sinemasanda 
dedildiği halde eline { 40) lira geçen miştir. aksam 

BÜTÜN KAUl~LARl~ ::>i~VECEGl ... BÜTÜN EHKEKLERlN BEÖENECEÖl 
NE.FIS- ZEVKLI - GÜZEL ve MERAKLI BIR FlLM: 

bir mütekaidin neden fakir addedilmi- Adalı Avni, şefkatİn büyük oldu
yerek ücrete tabi tutulduğunu söyli- ğunu, bundan dolayı Sıhhiye Müdürü
,Yerek itiraz etmiştir. nün eski talimatnarneyi bile unuttu-

İlk okulları alakadar eden bir kita
bın müsabakasını ilk okul öğretmen· 
lerinin iştirak edebilmesi için Bakan
lığın bu müracaatı nazarı itibara ala
cağı ümit edilmektedir. 

BiR KADlN Y ALANI Vali ve Belediye Reisi Muhittin ğunu, binaenaleyh biitçe encümeni
Üstündağ, buna cevap vererek hal ve nin teklifi vechile {:W) bin liranın 
vakitleri yerinde olmıyanlar hakkında bütçeye konmasına; fakat talimatna· 
meccanen hizmete devam edileceğini menin nisan devresinde daha etraflı 

konan kayda itiraz edildiği halde me- görüşülmesini ileri sürmüştür. Bu su- Müleferrik : 

Franı:;u.ca sözll). Baş rollerde 

LORETTA YOUNG FRANCHOT TONE 
Avnca Par:mıount dnnya haberleri gazetesi Yerlerinizi evvelden &ldırmız. 

eela: (30) lira maaşlı memurdan üc- retle (~0) bin lira bütçeye konmuş- Elektrik Şirketindeki fetkilrat 
ret alınmıyor da (:-ll) lira maaş alan tur. devam ediyor 

· Tel. 4086~8~~~~~~~~ 

_ memur ücrete tabidir diye bir müna: Hastanelerde doğan fakir çocukla- Elektrik şirketinde tetkikat ile meş-
kaşa kapısı açılıraa o vakit de (:-lJ) li. rının- kundak masraflarının da bütçe- gul olan Nafıa Vekaleti başmüfP.ttişi t · • Bir tabanca kazası Hu.uai otomobiller hakkında 

Po/iste: Şehir işleri: 

ra maa,lıyı ve arkasından ayni müta- nin melbusat, müteferrika fası\ların- Şefiğin riyaııetindeki heyet nafıa baş- Teşvik.iyede oturan mütekait Gene· takyidat 
lea ile (32), (33), (:m) lira gibi ma· dan temin e~il~es_i hakkında makama müfettişliğinde el'an çalışmaktadır ve ral Ali ihsanın 23 yaşındaki oğlu lzzet Hususi otomobillerin -büyük ve. 
aş alanlara sıra aeleceğini ve böylece salahiyet ~erılinıştır. henüz mesaisini bitirmemi~tir. Alınan evde tabaııcasını karı.hrırken taban • tra.mvay geçen caddelerde saatlerce dur 
ifin iki sene süreceğini söylemif ':'e: Bundan sonra bütçe umumi hey- j malumata göre, yapılan bu tahkikat ca patlamıf, çıkan kur~un baldırına ması seyrüseferi sekteye uğrattığın ~ 

- lcra mevknne eer~sti verilme- etile reye konularak kabul edilmi~tir. l ı;.irketin ll O voltluk cer~yanh yerlere saplanarak kalmı,tır. dan Seyrüsefer Müdürlüiü: bunlaruı! 
lidir. Biz, t-ıal ve vakti yerinde olmıyan Belediye ve Vilayet hususi idarf':sinin XO. 8.) volt, 220 vol~luk cereyaniı yer- Bı·r kamyon tram.,ayla çarpıfb büyük caddelerde bir saatten fazla durl 
hiç bir kimseyi ı!tıraba sevketmeyiz. H:li · yılı m. ali _bütçesi 11,15!J,921 __ 1ira- l 'ıere ı<o() voltluk cereyan verdı'a'ı etra-ı"J e Bebek h d · 1 22~ numa masını menetmiye karar vermistir. 
Bu tarifenin kusurunu görürsek, gene dır. Meclıa, nısanda toplanmak uzere fında ileri sürülen bir iddla etrafında attın a ışeyen • ; • 
buraya aelir, tadilini isteriz. Çünkü içtimaa nihayet vermiştir. devam etmekte-dir. ralı t~amv~y _a~abası ile Türk petro ı Çakiiköy Cinayeti hakkandaki 

İktıaat Velti}i , ... hTimize g~liyor ~irketıne aıt .l()()() numaralı kamyon karar Irisanda verilecak . 
Killtilr Işleri: Deniz işleri : lktısat Vekili Celal Bayar muhtelif çarpış~ışlar.dır. Kamyhon ve tr~amvay Çatalcanın Çakıl köyünden lemail. 
-T-• L- L- k ~hemmıyetlı surette asara ugramış, U" .. k . b k lll bu .,esı.:ain aa•acıb he•ealeri Yenikapi Limanının projesi mevzular etrafında ve bilhasım liman tramvay yolcularından lsmail yara _ mmuş ıza ~ ayı ya m_•t· .« ~ k 

kuvvetleadiriJecek ıslahatı üzerinde meıogul olmak iizere K f ' .. k zayı kızı ben alacagım f)) demif. Aıleeı, ı~ 
T .. lı: 1 • d h ) 1 k tetkik ediliyor bir hafta'-·a kadar fstanbula aelecektir. lan __ mı,ktır. ı_ amyonun şo oru a zı lsmaile değil, Aliye vermiş. Bun~n 

ur genç iğm e avacı ık a a a - C lat d . orta edı'lecek yolcu •alonu J " mutea ıp Jl..açmıstır. .. . l · ı h L-..:1 ... k~ 
~ını uyandırmak ve gençliği hava spo- a 8 a ın"' " - Uyutturucu madieler inhiaannın b 'b w ... ı t uzerıne smaı, usumet DC1J emeae " • 

n .. "!" · projesi ve maketini çizecek mi- yeni binası Cibalide ir oto üs aga~ara çarp 1 yulmu~. (<Ümmüs,'ün m_emelerini ke~J runa tqvik etmek için öğretmenierin Y 

mar liman utnum mudürlüğü tarafın· Dördüncü vakıf hanın altkatını i- ~ Dün Cibalide bir otobüs kazası ol • aeceaim, Aliyi de büsbütün öldürece· el biriiiile çalışmalarını temin hmıu· Y e 
aunda Kültür Bakanlığından li.elcre dan önümüzdeki hafta içinde seçilecek gal eden uyu,turucu maddel~r inhisar mu,, bir yolcu yaralanmıştır. Keres - ğim In 

d ve derhal işe b~lanacaktır. idaresi mayıs ayı içinde liman umum tecilerden· Eyübe hareket eden 3266 Demi •. Kızın memelerini keserile" ve orta okullara bir tamim gön eril - 1 · 
h L iman umum müdürlüaünün Cala- ı müdiir üğünün Calata ya ta~ınması ü- numaralı otobüs Cibaliden geçerken mi,, ama delikaniıyı sol memesi iw miştir. Bu tamim<le talebeye avacı - e 1 d 

ta.daki Merkez rıhtım hanına taşınması zerine Liman hanına naklolunacaktır. o"nu"ne birdenbire :ı çocuk çıkmtf, şo· tünden bıçaklayıp, kanlar . içerisin e 
lık atkı telkin edilmesi, Türk Kuşu şu- Af d T h d b ld 

iııleri 15 marttan~ 15 nisana tehir edil- . yon eposu için de op ane e ir för çocuklara çarpmamak için direk ~ yere sermiş, Ö ürmÜf. . 
belerine yazılmak isteyen talehenin T bına tutulmuştur. Vakıf ha nın bodru- . f . . e aöaır Istanbul Ağır · ceza hakyerındeı 
t 'k 1 sı der• h · · d T" k mi~tir. d k' k. sıypnu yan tara a çevırmış, v e Y • .. • .. • • • • l e~vı o unma ~ arıcın e ur mun a ı afyonların buraya na lıne ıla O t .b .. "n ön tarafa rnuddeıumumıhk, bu ıddıa · ıle açı all 
Luııu derslerine n.itmelı: iste· yen •al•be- Yenikapıda inşası mukarrer limanın b 1 

1 

ra çarpmı~tır. o o usu d d 
• Y •· • · aş anmı!'ltır. d . So avanın durufmaııın a suçun taan~; 
Ye eu"hulet aösterilme....: ve bu oı'bı' l"'· projesi profesör Vağner tarafından ha- H t' hi.'- . ı. k parralanmış, yolculardan a terzı • .. I . l d'V ... 1 . .. k f aı· 

e '" e ... ava e ıKeaıne Jı(arfl orunma ~ mut e ı~ en ıgını ı erı surere , sm 
lebeye ·karne verilerek ba•ka y•rl•rde zırlanmıştır. Proje lktısat Vekaleti ta- k l l tiridi yaralanmıstır. ı· l k 1335 d " la 

Y " ~ urs arı açı ıyor ·- _ ___ _ ın ası masını, anca ogunl ı 

vakit geçirmelerine mani olunması bil- rabndan tetkik olunduğundan Vağner Hava tehlikesine karşı korunm:l ça- h kk dak" olduğu yolunda kayıt bulunduğunda~~ 
dirilmektedir. bu huaueta izahatvermek üzere Anka· relerini bütün halkımıza göstermek Rapor sahtekirliğa a 1" 1 cezasının hapse çevrilmesini istedı .. 

MuaJJimler zamlarını Eyluldea raya çağrılmıştır. üzere açılan kurslara bu sene de devam tahkikat devam ediyor Kendisine bu suçu iflerken yardım et1 

itiharea alacaldar Liman ıallhatı ptojesi 15 Nisanda edilecektir. lstanbulda ve kazala.rda Adli tıb isleri umum müdürlüğü ~ekten suçlu Kamili-n de beraeti iste~ 
gelecek yakında memurlar için kurslar açııa - ba k" 'b' Rai.f hakkında, sahte rapor gınde bulundu. Kıdem zammı alan 770 muallim 

9:36 Eylülünden itibaren zamma istih-

kak kesbettiklerinden Eylülden itiba
ren bugüne kadar teraküm eden zam-

larını bütçenin taııarruf kısmındau ala 
~klardır. 

Yeniden 400 öğretmenin zamlan 
da Bakaniıkça taavip edilmiştir. Liste-

nin buıünle1'de Kültür Direktörliiğ\ine 
gelmeei bekl~nmektedir. 

Önümüzde~i ıt:ne için de 2HJ öğ
retmenin kıclem zammı için bir liste 

hazırlanmaktadır. Bu liste de Ve!dilete 
ıönderilecektir. 

, 

Toplantılar : 

. . 
Buciin Emfnönu Halkul Merkez salo

nuncia Müseler miman Kemal Altan tara
fından saat on ~kiZde klblk mlmar!miz 
ilakkında bir konferans verllecek n eserl~:r 
projeksiyonla ~österüecektir. 

Atkeri m6tekaitler cemiyeti . 
konıreai 

Umum Mutelı:aidini Askeriye Cemlyeti 
Genel 5ekreterüilnden: Cemlyetlmiıin sene
Jik mÜtad kongresı 4/Niaan/937 pazar tümi 
şaat 13 de umumi merkez binasında toplana
caktır. CemJyette kayıUı olan ve ~meı yşsa
sının ıa cl maddesi muclblnee son sene al
datJnı dahi tesviye etmı. bulunan lıanın 
flühul varablarlle _zıtroıunaıı saaııe le!rlf
lut rkıa ~unur. 

Ll'manda yapılacak ıslihat üzerine caktır. Kurslarda tatbikata ail maske- ş altı! d l tahkikat, daha 14 nisan saat 11 de müdafaa ya~ l ·~ .. . . mese esm en yapı an I 
.. Jan lnaı'lterenı'n Cı'p tezoa·hı mu"hen- ler e dıger aletler aelmıştır. Hava teh- b' . M"dd . m .. ı muavini pı acaktır. • • • · · . ıtmemıstır. u eıumu -·. . • .....•.. , ......... 

] .... lıkeıııne karşı korunma komısyonu bu Sabrı' tah. kı'kata devam etmekte, muh-
diııleri avan projelerini niııanın .> in- hafta toplanarak kursun açılacağı yer- t l' f :f d 1 1 kt d 
de Londradan buraya yollıyacaklardır. I · b' e ı ı a e er ama a ır. 

er.ı tesı ıt edecektir. Bir kurs da Halk- Bu arada hakkında adli tıb mecli- ==-=--=-..,..,.-...-----= ..... -="' 
Liman umum müdürlüğü bu proje Ü -

zerinde işleyecek, müteakiben hazırlı

yacağı esas projeyi de tekrar Londraya 
aönderecektir. 

Gip tezgahı mühendisleri tarafındım 
l;manda yapılan sondaj ameliyelerine 
oevam olunmaktadır. 

Osküdar Şilebi demirini taradı 

Geçen sene Zonguldakta battıktan 
sonra çıkarılan Üsküdar şitebi İktısat 
Vekaleti havuzlarında 75 bin lira sar· 
fediler~k ta~ir "edilmıştir. 'T a'mir eıı • 

na;ında geminin bir çok aksarnı yeui
lenmi\ltir. Gemi evvelki gün havuz -

<lan çıkarılmış, faKat gene evvelki ge· 
ceki fırtınada demirini tarayarak yeni 

yapılmakta olan Gazi Köprüsü inşa -

atının üzerine düşmüştür. Mamafih 
mühim bir hasara uğramamıştır. 

Bir: remi karaya oturdu 

Dün . limanımızdan transit ~c:en 

(Bükref). vapuru Ye~ilköy qçıklarında 
k~ raya .oturmuştur. Buaün kurtarılma 
ameliyaine batlanacaktu.' ·- . 

evınde açılacaktır . . d V l d Yevmt, Slyasl. Havadls n Halk p1etetl 
· sınce delı olma ıgı yo un a rapor ve-

fİn/tJersilede: rildiği halde, ha~ katip tarafından de- Yerebatan, Çatalçe~me sokakt zs. 

Bir Parialı profesör konlerana 
Yerecek 

liliğine dair ııahte rapor tanzim edildi- l----~-ı_s_T_A=N~B~U=L=-~ 
iıi tahkikat mevzuu olan ve ağır ceza· i Gazete!llizde çıka~ yazı ~e 
da duruşması yapılan 5,000 lira ihtilas' resimlerin bütün hakları 
suçlusu Beyoğlu belediyesi sabık tah- mahfuz ve gaıetemize aittir. Paris tıp fakültesi profesörlerinden 

Dr. DebrC Istanbul Üniversitesinde 
konferans vermek üzere rektörlükçe 
şehrimize davd edilmiştir. Profesör 
21 Mart ve 24 Mart günleri akşam sa 
at 1 i de iki konferans verecektir. Kon
feransiara tıb fakülteııi son sömestr 
talebelerinin gitmesi mecburidir. Di -
ğer t~lebe için ve hariçten iııteyenler 
icin konferanıılar serbest olacaktır. 

sildan Nadr ·'Ahmed in de ifadesi alın
mıştır. Diğer taraftan, adli tıb men
suplanndan bazılarımn da malumat
Iarına müracaat olunmuştur. 

Baş katip Raifin, 'kendisinin abli 
tıb meclisinden verilen ve mevkufun 
d~!i elmadığına mütedair hakiki rapo
ru ağır cezaya yolladığını, sahte ra
porun, bu· raporla değiştirilmelt üzere 

--·· · · · · ' · · ' · · · ·~~hi~ '~·;y~t~c;t~ ·- müessese haricinde ortaya konulmuf 
Tepebatı olacağını müdafaa yollu söyledtjini ......... '''"•""' 

ıahiPTi~lhıt dram ltıtıuında yazmı,tık. Baş katip, tekrar tekrar i-
18-3-937 fa<lesi almırk~n de, inkarda ısrarla dur 

akşanı saat 20.30 da muştur. 

O M i T Müddeiumumilik tahkikahnın ne 

• ~ fransız tiyatr<UU 
Operet kuımında 

Akşılm saat 20,30 da 

SA Z C A-Z 

zaman biteceği daha belli değildir. Ne
ticeınin alınmasından ve Adiiye Ve
kaletine bildirilmesinden sonra, oradan 
lelecek ifara aöre icap eden kanuni 
ID~JMt.!-y..,•laee.ktır~· ,.,.-_ ,. 

ABONE . FIATLARI 

&C NDİ 

Abone bedeli pe1indir. Adret 
değiştirmek 21 kunqtur. 

Gelen euralı •m peni,..S. 
liGtilardan mwuliy« .,.,.,... 
Cevap için mektuplara 1 O turutl\J) 

Pul ilavesi lAzımdır. 

Petta kutusu: 741 İstanbul 
Telıraf: Son Pos~ 
Telefo• : 20203 
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MEMLEKET HABERLERI 

Pertekte ilk bal o 
l,kiya korkusundan bir kilometre uzağa gidemiyen 

halk şimdi huzur ve sükfın icinde yaşıyor 

Perteğjn göriinÜ§Ü 

Pertek (Hususi) - Halkevınin açılı-ı yalar yüzünden mahrukatlarını b:le t tnünasebetile kaymykarn Sabr. Ver tedarik için dağa gidemezler, bahçe -
t ernın himayıesinl:ie yerılen balo bu- lerindeki yaş meyva ağaçlarını kescre/. 
l~da pek iyi bir tesir uyandırmı§, ad- J<:ışın yskariardı Cumhuriyet hükfı -
~~re erkanı, muallimler, Perteğin yer- metinın go~ıerdıg. esa~Jı alftka yüzün
~~eı:i ailelerile hep bır arad~ Halk~vi~- den şi~d .. mrad r,s•!'.~ fevkalader.ir. 
g. geç vakte kadar- pek eglcncelı bı:- Ha)k buyu'!. ı~, :t.ı...L ıçınde yaşam9.k-
ece ~eçırmişlerdir. ta ve hükümenı. ~-osterdı~'l ..<laka kar -

h llertek suları, meyva bahçeleri ve şııjrsında minnet ve ~Ükı..tn bisler~nl 
f ~va ının güzelliği ile Tunceli kazaları izhar etmektedir. 

Diyarıbekir tarihi 
Yazdırı/dı 
Diyarıbekir ( Hususi ) - Hususi 

idare, mülkiye müfettişlerinden Basri 
Fon yara şehrin umumi tarihini yazdır
mıştır. Iki büyük cild tutan Diyarıbe
kir tarihinin yazılması ve tab'ı için 
( 4300) lira sarfedilmiştir. 

Diyarıbekiri dört yandan ihata eden 
büyük surun tarihi kıymeti ölçülemi
yecek kadar yüksektir. Bundan bir kaç 
sene evvel yıkılmasına teşebbiis edil -
miş ve mühim kuvvetler üç ay çalış • 
tıkları halde yalnız bir burcu yıkama
mışlardır. Hadiseye muttali olan Kül
tür. Bakanlığı şiddetli bir emirle surla
rın muhafazasını ve taşına dahi zarar 
getirilmemesini istemiş ve değer itiba
rile paha biçilmez sur yıkılınaktan an
cak bu suretle kurtulmuştur. 

lzmit tarihi de hazırlanıyor 
İzmit (Hususi) - lzmit Halkevi 

reisliğine, kağıt ve karton fabrikası 
müdiirü Mehmet Ali Kağıtçı seçilmiş
tir. Evin hazırladığı İzmit tarihi yakın 
bir zamanda ellerde ve kütüphanelerde 
bulunmuş olacaktır. 

Halkevi içtimai yardım şubesinin 
teşebbüsü ile fzmitteki bütün doktor
lar, dişçiler kendilerine tahsis edilecek 
bir binada fakir halkı bedava muayene 
ve :tedavi edeceklerdir. Bunun için; 
poliklinik tesis edilecektir. 
-----...... 1 ··-- ••• ·-· • ' ~ ..... ,.Ç.ındE> müstesna bir ehemmiyeti · haiz- Kasabamızın idarecileri d" halka 

"'Ir EI" · 20 " tasını mucip olabilecek bir hay~t ve ı_ • azıze kilometre mesafede o - kenditerini sevdirmi-c bulur.maktadır- ı k 
!*ll ı._ b -ı var ı uyandunuştır. 

~ 
. ~sa amız yazları Elazizin sayfi - lar. Kaymakam Sabri Verkem neza-

esı Pertek yeni rejimin sayesinde ay -
.. vazüesini de görür. Kam!lcn keti ve isabetli hareketlerı"le herke~ın; V Urk 1 ~ dınlıga ve medeniyete doğru sür'atli 

t o fln kasıı ba halkı evvelce Per - h .. rm etin· · · · k d 
~~t~n Öir kilometre uzağa ı:!idemezdi. u ı ve sevgısım azanınış, Per- a ımlarla ileriiyen şarkın en güzel ka-
\jorg· •· b ı'"' f tekte şarktaki bütün kasabaların gıp. za1arından biridir. 
a ~UZW~m~umurartMa~ ~~~~~~~~~=-~--~~~-~=~~=====~===~ ~ teşvik edilerek dağa çıkmış cşld. -

P~iü'iiiı üe;,iş·nıik//aiiia 
inşaat yapılıyor 

~ Palu (Hususi) - Yollar açılmış, 
h er tarafa nakliyat 9aşlamıştır. Palu 
, e Eltıziz hududunda bulunan Murat 
$'U'Yu üzerindeki köprü yeniden ve da
~nıklı bir şekilde yaptırılacaktır. Bu 
4~s..ehir arasındaki şoseye taş döşene· 
~ tır. Yeni teşkil olunc.n Karakoçan 
t;~sı ile Palu arasındaki yollar inşa 
t ı ecek, telgraf ve posta muhaberatı 
~:Oin olunacak, kaza merkezinde hü
~ lltnet binaları inşa edilecek ve sıhhi
lı ~ 

1 
teşkilatı yapılacaktır. Göçmenierin 

tı u lınduğu ve kaza merkezinin oraya 
~:kıedileceği söylenen Kovancılar kö
~~~ne demir borularla su t~sisatı ve ye .. 
•Cidcad~e1er yaptırılacaktır. Yakında bu
~U a bır de nümunelik meyva çiftliği 

tu lacaktır. 

-Muşta Umumi 
Metrôk, Fakat 

Hapishane olabilecek 
nıuazzam bir bina var 

~~ıhhi durum iyidir. Bir müddetten- .,.... - ' 
tıı ı devam eden saigın hastalık dur - 'Muştaki metrtik binanın ö nden ve arkadan gorünüşü 
~t·u~. Muş (Hususi) - Şark Jllerıinde nenin bugünkü metruk ve harap vazi-

tııı oy üler muntazam surette tarlala- arazisi .münbit ibir mahalde genel bir yeti gene eski ıhaşmetini muhafaza et
'te 

1 ~krnektedirler. Yakında buraya fen ceza evinin yapılması mütasavvır bu- mektedir. ~hre 'beş kilometre mesa-
tıltsıhhat heyetleri gelerek köylülerin lunduğu haber aJınmaktadnı. Van, ağrı, f h · 

11lli e<le bulunan bu astane binası doğu 1\>e f va~tyeti 1~ "ll'f~ş'ijar olacak~ -zir~ ı "Erzu,rum, Erzincant T unceJi, Bingöl, · 
~tı ennı ıplaha yapı1acak, tolium1u~- EI'aziz, Diyarıbekir, Mardin, Siirt ille- cihetinden Karnıçayıı .şimal cebhesin-
ttıı ~ ve hayvan neslinin ıslahı için da- rine müsav:i mesafede merkezi bit va- d.en Karasu nehri batı cihetinden Çc-
~ık ve t:ohurnluk dağıtılacaktır. · ziyette bulunan Muşta böy]e bir umu- virme ve Çekin kaynak suları, cenup 

ttır ~Çen sonba'h{\rda nehirden şelale mi hapishane yapılırsa matlup olan cihetinden de Çerkin tepeler~nd~ ~ı "':. 
ktıe~ıle akıtıla~~k s~dan elektrik tesi- faydalar ta~am.~n t~min edilmiş olur. kan çok temiz sularla ve çok _geniş 
lıftn Urulması ıçın bır heyet ge1erek ça:: Muşun dortyuz kılometre murabba- münbit. ve düz arazile çevrilmiştir. 
~ll ~tı. Su mühendislerinden mürek- ındaki altın ovası meşhurdur. Ovanın Gündengüne inkişaf eden ve isffi;.
.ele u heyet bir iki hafta sonra tekrar kuvvei inbatiyesi de emsalsizdir. Har- hali de çok parlak bulunan Mu~ta böy
~lekte~ ayni ame1iyeye başlıyacaktır. bıumumiden evvel on üç bin madeni le bir hapisane yapılması hükumetçe 
~e t~k tesisatı bir kaç kazayı idar~ altın paraya yapılan ve ciheti askeri- çizilmiş olan programa çok uygun dü-

te nıükemmeliyette olacaktır. yeye ait bulunan muhteşem bir hasta~ şecektir. 

Sayfa 5 

İngiltere ve İsviçre T rak-ya 
balı almak istiyorlar 

Trakyada {en ni kovanlar 

Edirne (Hususi) - Bütün şartlar 
Trakyanın ekonomik kalkınmasını ko
Jaylaştırmıştır. Ziraat bankasının bu 
sene yeniden kuruduğu 4 7 ve açmak 
üzere olduğu 1 O ki, topu fi7 tarım kre
di kooperatifi köylüyü teiecilerden kur· 
taracaktır. 

Hepsi 8:i e varacak olan bu koope -
l'atifler hususi bir organ altında sımsı
kı teftişe ve sağlama bağlanacak ve 
......... 1.11. 1 ••• 1' 1 •••••••••• -

bunları bu sene en az üç, dört tane sa
tış kooperatifi takip edecektir. 

Edirnenin terkedilmiş konserve fab
rikasını da Ziraat Vekaleti veyahut 
sebze ve meyva kooperatifi kurtara -
caktır. 

Arıcılık, tavukçuluk ve tavşancılık 
da düzgün bir planla ve teknik altında 
üretilmektedir. Bu sene bir kaç bin ye
nı arı kovanı yapılıyor. Bir yandan hal· 
kın kendi hazırlıkları, bir yandan da 
ziraat bankasının açtığı bir yıllık kredi 
umumi meclisierin bu maksatlar için 

Adaspor ıalip koyduğu döner sermaye bu işlere hız 
936 Kocneli spor bölgesi futbol şampiyonu f 1 

Ada körnesi finalistleri olan Gençay ve .~da vermiştir. ngiltere ve sviçre gibi mem-
spor takımlnrı bir karşılaşma yapmışlardu. Jeketler Türkofisi vasıtasile Trak· 
Maç İstanbul futbol ajanlığından gönderilim ya malını istemiş ve bunun üzerine bu 
hakem Şazlnin idaresinde yapılmış ve Ada 
sporun 1-3 gnlebes! lle netıceıenmiştlr. memleketler müstahsil ile temasa ge· 

Sakarya köprusü inşaatı tirilmiş ve teşvik olunmuştur. Ziraat 
Adapazarı {Hususil - Havaların açılması bankası geçen sene olduğu gibi bu se· 

üzerine hali ınşada bulunan Sakarya köprü-
sündekl çalışmaya hız verilmiştir. ne de koyun sahiplerine 200 bin lira 

~likesirde futbol ~açları kredi vermiştir. Yeni mandralara da· 
Balikesir Idmnn gücü ne Idrnan blrlif;l n-ıha çok hız ve kıymet ·ı kt' 

rasındn bir maç yapılın~tı. Maçı büyiık bir . . . . v~rı ece ı~. 
kıılabalık takip etmiştir. Maçı İdman r;ücü Ceza evı tamamıle çıftçı ve ışleyen bır 
3-2 kazanml§tır. . kuvvet olarak çalı~ıyor. Burada yakın-

Kıı kaçıra~ı imam da halıcılık şubesi de açılaraktır 
Bursa < Hususi ) - Seyitahat köyünde . . - · 

imamlık yapan Yenişehirli Mehmet köy hal- Sıhhat ışlerı 
kından Aslnnın kızı Sclimeyı kandırarak Sıhhat işleri de iyi bir düzendedir. 
kaçırmıştır. Hadise zabıta tarafından haber dört vilayetimizde de sıtma mücadelesi 
alınmış, Mehmet ynkalanarnk müddelumu- . 1 . 
mll!~e teslim edilmiştir. vardır Bu ışler bu yı bırnz daha geniş-

Karacabeyde ineklere banyoluk lcyecek ve planlı yürüyecektir. Göç -
yaptırıhyor menler şen, ne~'eli ve çalışkandır. Ve-

Bursa (Hususiı - Karacabey harnsına, ·ı d l ·ı · · 
Hannan çörek:l1 mevkiinde lneklere mtı.hsus tı en yar ım vasıta arı e ıyı tutunmuş-
bir fennt banyoluk yapılacaktır. lar ve pek çoğu müstahsil hale gelmis

Dursa beledi~·esi imdat çantaları yaptırdı lerdir. Cecen sene~in planında ola~ 
Bursa <Husust) - Ani vak'alara yetişrnek inı;aatın ~k .. 1 k b' 

için belediye tarafından lld imdat çantası ; . pe . azı mustesna o ara ıt -
hazırlanmıştır. mıştır. T ahrır arazi, kadastro komis-

Bahkesirde bir samte jandarma yonları hararetle çalışıyorlar. Maliye 
Çavuşu vakalandı V k .. l · b k · 

Balıkeslrde Palas ~tellnde kendisine jan- e a etı u omısyonların adedini bu 
darma baş çavuşu süsünü veren İsmail ıs- yıl arttırmaktadır. Toprak kanunu 
minde bir adam yakalnnmıştır. Arlıavi'li o- köylüyü ve toprağa muhtaç olan çift-
Inn bu adam otelde blr kaç kişinin elblsele- · · k · d' · · B hak 
rini çalmıştır. Kendisinin jandarma mesle- çıyı ço sevın ırmıştır. u ımdan 
ltUe uzaktnn, yakından alAkası olmadı~ı ıın- artık topraklar verimli olacak ve bu, 
laşılmıştır. hem devlet hazinesine, nem de .Y_mumi 

Sındırgıda bir cinayet k d' 1 k 
Sındırgının Gölcük nahiyesine bağlı De- i tısa ıyatımızın güre mesine ço ya-

deburun köyünden Mehmet Allnin karısı Ha- rayacaktır. Hem 'göçmenlere, hem' hal. 
r_ılfe çalışmak ü~ere tarlay.a gltmi§, Fakat ka, hem de çiftçiye muhtaç olduğu to· 
bir dana dönmemiştir. Kadın arandığı n- humluklar son ~lkbahara malisus r.Jı"ııit• 
man )'Ol kenarıpda cesedi bulunmuş, ve taş.. :ı-• 
la kafnsına vurularak öldürüldüğü anlaşıl- li olarak verilmektedir. 
mıştır. Bu sene köy çocuklarının cılız ve 

Ziraat Bankası Samsunda 
taksitte tütün kurutma 

yerleri yaptlrıyor 
Samsun (Hususi) - Tütün kurot· 

ma yerlerinin mevcut olmamasından 
tütüncülerimiz şikayetçidir Ziraat ban
kası bu dert ile alakadar olmuş ve Ma.
den, Canik, Dere kazalarında halka 
yedi taksitle ödenmek üzere fenni ku
rutma ye~leri yaptırmağa karar ver -
miştir. 

Tütün piyasası iyidir. Dizi dengi sa
tışı sona ermiş demet satışı hararetli 
bir safhaya girmiştir. Satışlar kilo ba
şına 17;) - 27:> kuruş arasındadır. 

Dörtyol ve Payasta iktisadi 
tetkikat 

Dörtyol (Hususi) - Seyhan valisi 
Tevfik Hadi, lktısat Vekaleti memu -

tyorgun olanlarına 20 yerde azat oha
ları açılacak ve bunlar da kilo kazana
rak köylerine sağlam döndürülecelder
dir. 

Gazeteleri~ 
::-=--- Okurken 

CUMHURİYET- Suriye falcıla-
rı. 

- İşleri fala kaldı desene!. 
HABER - Affet, vaktım yoktu lu 

sa yazamadım. 
- Affet, vaktim yokt•ı yazını oku 

yamadım. 

HABER - Mahalle kahvesinde 
- Kaç mektepliyc nstgeldın'? 
SON TELGRAF - Güneş batar-

ken. 

%~ 'Yaradılış itibarile şair 
U.Yuınduı- Hasan Bt!y ... 

... Mesela ilkbaharda, çi 
çek f1Çan ağaç'ıtırın güzP.Ilı
ği, . 

-Hele adanuı eşsiz men 
tabına bayılınamak müm • 
kün mü? 

Hasan Bey _. }Ie1e gün. rin müdürü, Adana ziraat mektebi mü-, 
den güne bakımsı7Jıktan lia 'dürü Rahmi •. hudut muhafaza ku-ı 
rap olan Boğazın. (gurubu mandanı buraya gelmişler, Payasa ka
nu) s~yretmeğe ha'ngi yü • dar da giderek iktısadi vaziyeti tetkik 
rck. dayanır a.ziıimt.. etmişlerdir. . 

- Dıkkat ct. ilk kelime dlisersc 
manası hoşunuza gitmez! • 

KURUN - Keçi ctlerınc vurula
cak damga. 

- Ya\·aş söyle! Kasapiarm vurek· 
lerine inmesin. 
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Birinci Murat Geliboluya geçtikten sonra ka.rdeşi için Gelibolu 
ile Malkarada, kendi adına da lpsaladn birer cami in§a ettirmişti. 
Bilahare meşhur Çandarlılı Hayrettin Paşanın lznikte yaptırdığı 
cami güzel san'atlanmıza öz biçimin ilk yeni örneğini teşkil eder. 

Yazan: Mimar Kemal Altan 

-1-

Selçuk esederinden: İspartanın At:ıb ey adı verilen Agnıs nahiyesiıule Erto
kw, medre sesi ve türbesi 

Türk mimarisinin parlak d~vri, Türk }eridir. Kapısı, üzerinde kemer teşkiliı 
Selçukilerio Anadoluda yaydıkları kıy , tiyle beraber mihrap .şeklinde bır niş o
metli eserlerle b~lai". Selçukilerin, 1!:- ,lup içerisi k~e tesirini hafifleten İs
mir Süleymandan son Sultan Alaettin talaktit kabartma oymalarla zinetlidir. 
Keyku:bada kadar ik~ buçuk asra yakın Niş altına gelen kapı üstü kemerinin 
bir devamı vardır. Inkırazlan (hicr:i dış tertibatındaki biribirine, zivana ek 
700) tarihine rastlar. suretile geçme olan üzengi taşlan fev-

Selçukiler arkasından, Kayseri.. Niğ- kalade itinalı yapılmıştır. Selçuk tar
de havalisiyle Konya payitahtını elde zındaki eski hanla-r ve medreseler, de· 
eden Karamanhlar olmuştu. Ayni za· virlerine mahsus medeni ihtiyaçlara 
manda Konyanın garbi ve cenubi kı- kar§ı koyan en kıymetli mimari eser· 
sımlarile beraber şimdiki isparta vila lerdi. Dündar Bey medresesinin avlu· 
yeti olan kadim Pesidya kıfası, gene su içinde bulunan karşılıklı sıra sütun 
ilanı istiklal €den Selçuk beyleri idare lann başlıklarında mücessem cçifte ka 
ediyordu. Başşehir, Ulubur;u olmak ü- rnkuş• resmi mahkuktur. 
zere Karaağaç, Yalvaç, Burdur, Ağrosi, Canlı şekillere kar§ı taassup bağla . 
Eğirdir ve Antalyaya kada:- olan yerler rından lbir dereceye kadar kurtulan Sel 
cHamilbeyliği• havzasına dahild:. Ha çukiler, mimari eserlerinin bır çoğun
mit oğullarından Feleküdd:n Dündar da bilhassa carslan, karta:• gibi kuv
Beyin oturduğu Eğirdir şehdne cFele vetli malılukların alagorik tasvirleri · 
küddin• adı verilmişti. Eğlrdir şehrin- ni tezyinat olarak kullanmı§lardır. 
de DündarBeye ait güzel bır san'at e- Medreselerin ortasında da:ma mermer 
seri mevcuttur. Bu eser Selçuk hüküm bir havuz bulunur. Bu havuzun, üstü· 
darı II inci Gıyasettin zamanında (hic ne tesadüf eden ve şakuli istikametin· 
ri 632 tarihinde) ilk defa han olarak de bulunan tepesi açık bir kubbeden 
yapılmıştı. Bilalıara Dündar Bey tara havuz sularına vuran sema renklerilc 
!~ndan (701) de medreseye çevrilmiş· cilmi heyeb tatbikatı yapıhrdı. Havu-
tır. zun vazifesi budur. 
. Medresenin ortası açık, etraf· kapal· Haniara gelince, ekserlyn büyük ti-
şekildeki pH1nında, o köye bakan ön ilc ca ret yolları üzerinde bulunan bu bi
iki yan kısmında talebe odalan arka yü naların d~ beden duvarları - haric: te 
ze tesadüf eden kısımda da üç büyük cavüze kar.şı koymak düşüncesile - ga
dershane vardır. yet sağlam malzeme ile mazbut ve muh 

Çok san'atli görülen, esas antresi yü kem yapılmıştır. Hatta bunlar icabın -
zünün mermerden işlenmi~ süs motif· da askeri (kışla) vazifesim de görür· 

, CÖNÜL iSLEI<i. 
~orta halil 61r 
All~nin geliri •• , 
Aldığım mektupların çoğunda ter 

. sadüf ettiğim bir cümle vard1ı· 1ti 
beni daima müşkülita düşürür. Ali .. 
kadar kendilerinin Imlddi vaziyeLle
ri hakkında, muhakemeye yardımı 
olur düşünces1Je, maJOmat verirler
ken: 

- . Gelirim veya kazancım orta 
ham bir aileye yeti.§ir, derler. 

Bu öyle bir tabirdir ki kullananın 
hayal ~viyesine göre değişir, yük-
sek tahsil görmüş, vey-. işi dolayı -
sile ihtiyaçlan ile teması az, Uıh!!i!li 

kısa birisinin ihtiyaçları çok farklı· 
dır. Raknm söyliyelim: Ayda otuz 
kırk lira bir aileyi orta halli savdı
rabileccği gibi, 300, 400 lira da ;da. 
mm vaziyetine göre ayni şey! ifade 
eder. Bazılarına göre sinema, tiy:lt
ro, balo, sayliye bir ihtiyaçtır. ba -

zıtanna göre ise sefahat sayıhr, aile 
bütçes.iflde yeri yoktur. 

Tibette bir duvar yapıcısına da 
yapıcı derler, Arnerikada da, fakat 
birincisinin bütün gayeşi pirinç la • 
pasinı bulabilmektedir, ikincisi ak -
şam banyosunu yapmak, raydosunu 
dinlemek, tiyatrosuna gitmek i5ter. 
Bazı ahvalde küçUcük bir de oto • 
mobili vardır. 

Hayat yuvasını kuran genç, ke~ 
disinin ve müstakbel e§irun irfan se
viyesini gelir seviyesi ile k.ar§ıiaş • 
tırmalı, hükmünü ona göre- vemıe· 
lidir. 

* Ankarada Yenişehirde Bay cH. 
T.ıı ye: 

Kendinize e\'vela başka bir iş te
darik ediniz, teşebbüsü ondan son -
raya bırakınız, evlenm'! teşebbü -
sünün memuriyeti sarstığı yerde is
tikbal, korku içinde aşk, gizlı izdi • 
vaçta rahat yoKtur. 

TEYZE 

SON P'OS1"A 

manası 

ör Arnod~ (ic.'m 

-y dı-,! ~e • nca' mı ş) um -
Vl> c:itede tıl\! rl<1en'n yapı 1• hakkın -
da bir konfPrcıns vcr'yornıu~. Konfe -
rans biraz uzamış. Konferam .. m uıadı
ğını anlıyan rektör. Profesöre: 

r t ıJ 
~ 

r 

- Artık yeter, sesini kes! D.. C h Kumandasını v€nniş. Fakat bu ku ~ un Ağır eza akyerinde suçluların muhakemesindell 
mandanın veriliş şekli bir tuhaf: sonra bu davanın balalmasına başlandı 

D
. Sus!b _ a B' h d .

1 
1936 Sonbaharın da, bazı kimseler posta edilip götürüldügw ünü gördÜJil)) 

ıye agırm mış. ır a erne ı e h-''-k .. · · ' 
haber göndermemiş. Yahut kendisi .~ ında el albndan komunıatl~ tah- dedi. Şahit Faruk da, <hna da ortal•~ 
kürsüye gidip, profesörü aşağı çekme· rıkatında bulunmakta? tahkikatına süpürttüler. lşimi bitirip dönerkent 
miş. Sadece al'kışlamış. başlanmış, bunlardan bır kısmı Sultan Va.sıfın ayağını sarılı gördüm.>> Sali-

Profesör de bu alkışın; Ahmet ikinci sulh ceza hakyerine gön- hi de, bana tube müdürü Nurinin odJr 
- Artık yeter. derilerek, hakim Salahattİn Demirelli aında dayak yediğini söyledi. Beni dt 
Manasma geldiğini aniayıp konfe - tarafından tevkif edilmişti. Ondan merkez memuru Nuri dövdü.» yold 

rans;n yarısında s~s~u~ ?lmuş. sonra tah'kikatın derinleştirilip aenifle- da ifade verdi. 1 
Larm balla kesıldı~mı duymuştum ıtilmeai, iatintak daireaine havale edil-

amma, alkL§la _kesildiğim de şimdi m~. müstantiklik, tuçluları seçenler~ Dr. Hikmet Kıvıkım, muayene !" 
duydum. Buna ~fın rektörce kesilmesi de ağır cezaya vermitti. porlarına dair aöz aöyllyerek, za~ 
demek daha dogru olacak. 1 t b 1 A. hak . de d- doktoru tarafından verilen rapor1d 

Ç 
.. nk- be · lb'ld'ğ' • an u gır ceza yerın , un, . 
u u nım ı ı ı m, al kış· b d be 1 kt r ---- Şe- bır iz bile görülmediii --l.1:nde olcN' 

_ Devam et! u uruf~a f anaea ı. ~ • . ~ ~ 

T 
,__ ı t habettin Zeki Kemal F eyzi Şü'krü gu halde, adlı ye doktorlan raporla 

- CAıar a. , • • , • 'h 1 . . . bahl 
- Hay yaşıyasın, biraz daha söyle! İhsan, Salahattin, Nazım Hikmet, Hik- nın sarı _o masa bılC:• bır ızden 
Manalarma gelirdi. met Kıvılcım mevkuf olarak getirildi· bulunduaunu ve bır adli tıb rapo,., 
Meğer yanlış biliyormuşum bilg' · ler. Celse açıldı. Evveke tevkif olu- nun da dövüldükleri iddialarmı ciaiii 

benimkinden kat kat ziyade ol~r. ün~s~ nanlardan Kadir, Süleyman, Bekir, kuvvetle teyit ettiğini ortaya attı. s• 
ve:site rektörünün s~y:sin~e ~~~~~ın Hasan Basri •. ~ustafa Refik, aonra- lar arasındaki tenakuslara dokund1J~ 
dogru. ~anasını çok şukur şımdı og _ dan müstantık1ıkçe aalıverilmişlerdi. Duru,manın devamı, bu dav~ci • 
renebildım. Bunlardan Mustafa Refikten ha.fka suçluların sabıkaları olup olmadıgınif 

Bugünden tezi yok, eski bilg:mi bir hepsi gelmişti. sorulması için, 24 mart saat 10 na IIJ: 
kenara atıp: yeni bilgime göre amel e- M t f R fk l s·· rakıldı. 
deceğim: us a a e ı , evve ce H ureyya 

Tiyatroda hoşuma giden parçaları paşa)• fabrikasında müstahdemmif. Kumbaraci yokuşu cinayeti 
kat'iyyen alkışlamıyacağım. Hocuma Sonradan başka bir yere gitmiş. Ken· • • • • • 
gitmiyenleri de tekrarlamama ları: kı • disine tcbliğat yapılamamıf. T ebliğat faalleri tevkif edildller 
sa kesmeleri için elimin bütün hızile yapılması ve ondan sonra du~aya Kumbaracı yokuşunda Abdull ... 
alkışlıyacağım. batlanılması kararla~tırıldı. Duruşma- öldürmekten ~uçlu Ömerle Bekir, ci. 
Kapı karşı komşumun bed sesli ka - ya, 3 nisan Cumarteai günü saat 10 da müddeiumunıiliğe getirilmişler, aleyi 

rısı şarkı söylemiye başlar başlamaz. başlanacaktır. lerinde bu Sl..ÇU önceden ta.sarlıyar.l 
ben de bizim evden alkışa başlayıp Bu suçlular aleyhinde geçen son müştereken işledikleri teklinde da4 
şarkısını yarıda bıraktıracağım. bah rd k'ba · · T k 1a 1 1 w "i~ Sokakta bir ağız kavgası mı a a ta ı ta gırışı ır en, ara rın· açı mış ve dördüncü müstantik ige ~ 

P
encere i a 

1 
: var; da C<hücreı> ler tesis ettikleri, kahve- rilmişlerdir. Müstantiklik, auçlul 

y Ç p } d •• .. d d L_ •• k • L!f • • _ Susun ayıptır! :r e masa us~~n e uran şa~~ uze- sorguya çe mış, tev.ıu etmıştır. 

Demiyeceğim. Kavga edenleri alkış- r~ne ~azet~ ~~gıdı koyarak , 1ş.ar~~leş- Nüfus cüzdaniarındaki kayıtl.,. 
lıyacağım .. Tabii onlar cia susac-aklar.ı t~klerı, ukibrıtın var mı? ıı gıbı sozle- göre, suçlulardan Ömer 28 yaşıncl" 

Hele kaynanarn konuşmak için ağ _ rı parola olarak kullanıp tanıştıkları ve d Bek' . ') l d d ha )lt 
Z lt d

. · h · kald 1 d I .. .. ır. ır ıse, - yaşın an a 
ını açmıya ye €n ı mı, emen bende ı mm ar a rastge e yanyana yuru- "k .. • 

de alkış başlıyacak ve bu yüzden yen iki yabancı gibi adım atarken giz- çu tur. • .. -' 
kaynanamın konuşmasına vakit bırak- }iden gizliye konuştukları vesaire, ta- ............... ·-·-·········----···-·-··· 
madan · · k • · sesını esecegım. kibat mevzuunun bir kısmını teşkil e· 

Ne o, sayın okuyucum bu yazımı ı dı'y d 
lk ı Ö 

or u. 
a ış ıyor musun. yle ise burada ke· 
siyorum. Suç.lulann açtığı dava 

İl\ISET d ll • .......................................... - .............. _ Bu davanın rüyetinden sonra bu Mevsimin m(\dellerin e 
lerdi. suçlulardan bir kısmının bazı polis 

Hanlar içerisinde yolcu ikametıne mensupları aleyhine işkence yaptıkla
mahsus sedirli, ocaklı od:dar, hamam, rı iddiaaile açtıktan davaya bakılmış
mescit ve ayrıca cesim kemer H ahır la. tır. 
rı, mağazaları mevcuttu. Davacılar, Dr. Hikmet Kıvılcım, 

.. "!t. . . Eczacı Vaaıf ve Salahidir. Dava ettik-
Turk Selçuk san atı; kendı devrıoden 1 · d ı· b' · · be ,__k üd' .. 

K 
. k erı e po ıs ınncı şu saıoı m u-

sonra aramanlılarla bırts tm dağınık .. '. . . . 
küçük beylikl elinde kalmak! b ru Nurı, muavını Sadullah, komıser 

er a cra E ll h S · H '' ·· Al ' R ber özlülüğünü asla kaybctmemi.. mru a , aım, usnu, ı ıza ve 
temiz, en seçilmiş unsurlarile Os~a~~ Nihaddır. Bunlardan Nuri, Sadullah, 
Türklerine eriştiği zaman cGiııcl san· Saim, Nihad hakyerine gelmemişler
atlerimizi• muhtar kılan yeni bir ku- di. Ayni hakyerinde komünistlik tah
ruluş devri açmıştır. Orhangazi, ilk rikatından duruşmaları yapılan üç da
Bursayı aldığı zaman mimarimize ye vacı, mevkuf olarak hazırdılar. 
ni bir düzen verilrneğe başlanmıştı. 

Geliboluya, Gazi Süleyman Pa~dan Dünkü celsede Sarnalyada oturan 
sonra (mih1di 1361 tarihınde) birinci Liitfü, Haydarpaşa liae!inden Reba, 
Muradın k~mandasında Türklerin bü- Tarabyada oturan Huan, Fen Fakw
yük bir istila ordusu geçmişti. Birine! tesi talebesinden Faruk, .-hit oı.rak 
Muradın, Geliholuya geçmeden evvel dinleni'ldiler. Bunlar hakkın<~. da 19.1J. 
ilk üssülharekesi, Lapseki sahilinde bu yılı nitanının 15 inde, komünittlik tah 
lunnn (Çardak) şehri idi. Çıhar bk) rilt&tile ilKili olup olmadıkları aokt.~ 
ın kurulmasmdan dolayı Çarcıak adı dan ahk k 1 
kalmıştı. Burada ilk menzil binası ola sın t i at yapa mıf, sonra IUÇ it-

~medikleri neticeline varılmıt, ..ı..e. 
rak tarihi bir kervansaray mevcuttur. 
Çardakta, Ece Yakup Beye ait (hicri rilmitler • 
867 taritıli) bir cami vardır. Fatihle Şahit Lütfii, ifaduinde Eaaiyet 
beraber Midilli . adasının uptında bu. Müciürlüjünde alıkonutcluiu .-e Wr 
luna~ Ece Yak~p ~yin, inş:ı eU.ir~ş aralık Sallıhiyi yorıun vaziyette ~e
oldugu bu canu aynı zamanda Mıdıln- riv• -h-~!LL~- • H'L t' .ı_ 

• ~ • • -~..., •'" .. Aıi&ICniJI, ıame an ... yere 
nın ıapt_ı taribine rastaadJgı ıçın ~ aüçlükle a ak butı .. ını "...IIU.a n 
hur Amiral Ba.rbarosun babas~ olduğu • • Y .. 1_ •... 10·--.•• • 

) 

hatıra gelebilir. Birinçi Murat Gelibo Hikmetıa ,.he müdurunun od•tıiMia . 
l~y~. geçtikten sonra ,ilkin. kard~i Ga· 40 • 50 _k~ ~~ yere yabl»f Yui- til& ~ 
ıı Suleyman Paşa için Gelıbolu ıle Ma )'ette töriDe ilittııinden, fakat •be- Rallan kol1u rop, korlaJ lti1 bii~ 
alkarad~ kendi adına da lpsalad:ı bi- bini kat•iyetle katiremediiiDdea ı.ıı. IÜ kendi parçasmclaJı yapılılUt ;,1 
rer cami inşa ettinnişti. · eetti. bir tiyoDJL ile beyu kadifedell Y o' 

Osmanlı tarihinde flk Sadı-nzam olan · b' -ıd ibarettir ıconarırı .--11 
Rumelide bu" "k 1 k Se Şahit Retıa, kendiaine Müdüriyet- .~ lT au en • -eıriJPI"" 

yu savaş ar yapara · __.._ıL - - .. . . ..;_.:.ı b'l kl kadar dildi.-.. -.~ 
Umik ,gibi mühim bir şehri zabteden t~ oıuwaJL .. •~pu~tü.klerını, o IÜD birin· ,~~.-en 1 .~ ere . , toiP""'" 
meşh~r Çandarb Hayrettin Pa§anın cı tube, uç~ncı• kıaı~ .. ~~r!d~ndan tır. Sentor -~endi ~zderı 1' 
(hicrı 77~ tarihinde) İznik şehrinde in geçerken bır pıtırdı ıtıttıgmı, bır kapı taşlı.dır. Etegın yalnız arkası diı;teı' 
şa ettirdiği cami, güzel san'atlerimizdc aralağından bir beyazlık farkettijini, şaiı kısmında klo§tU!'. Bu sene de ,-

ı öz biçimin ilk yeni örneğini teşkiı eder. bunun bir yeri eerılmıt bir adam olup kadar dar ve düz inen eteklef~ 

1 
Bundan soıı:a Bur~ i~e Edirnede bir olmadığını anlıyamadığını anlattı. tarz kloş veya godelere çok rastlB 
çok kıyınetJı eserlerımı~ IJra-lanmıştır. Şahit Hasan. «yalnız Salibiıılıı ıacbr. 



18 Mart -
istanbuldan Tahrana 

Huduttan itibaren ilk 
büyük şehir: Kermanşab 

·lranda yeni ve eski evler - Şirinin kasn- Kar fırtınaları 
içinde gömlekle dolaşan adam - Kermanşahta 

IStanbullu bir otelci 
Ya:ıran: lbrahlm HoJI 

- 7 
Eskiden İranda, evler umumiyetle 

kıbleY'e nazırdı. Daima uzun me~al~ 
bir bahçenin ortasında inşs edılirdi. 
~üksek divarlarla çevrili bahçenin or
tasında muhakkak surette bir havuz 
~Ulunur ve havuzun etra!ma da çiçekl 
diki1irdi. 

Sonra yer, yer de dallan aşağıya ka 
Ciar sarkan ,.e ismine Bidi Mecnun 
:(ın~nun süğüdü) denil~ ağaçlar sı
talanırdı. 
Şimdi ise Tahranda ve sair İran şe

~irlerinde evler daha ziyatle aparlman 
~linde yapılıyor ve caddeye çıkıyor. 
lrani 0 yüksek divarlar tarihe kan§ -
tnaktadır. 
Kasrı Şirinde işte biz de böyle bi: 

Vilayet konağına girdik. Valı bir ~sk~ 
ti kumandandı. Biziere çay getirttL 
1\.rkadasımın hikayesini anlattım. Der 
\lini söyledim. Bu delikanlı, isk:rnı: : 
~bir ucuna ilişmiş boynu bükük bızı 

. 
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Kabahat ölende 
Ingiltere ve Fransada 

o tom o bil altında ezilenlerin 
yüzde doksanl suçlu .. 
İngiltere otomobil klübi.i tarafından 

geçen yıt vukua gelen yol kazaları hak 
kında bir istatistik neşredilıniştir. 

Bu istatistikten anla~ldığına göre ka 
zaya kurban gwrenlerin yüzde doksanı 
ihtiyatsızlık et.miş'lerdir. Geriye kalan 
yüzde 4() kazada kabahat şoförlerindir. 
Bunların yedisi fazla sür'at, ı si nce
mili biri de sar~luk yüzünden ka-
zaya sebep olmuşlardır. . 

Fransız otomobil klübü de Ingiliz -
lerden örnek alarak Fransız yollarm
da ıbir inceleme y.apmı§tır. Vardığı ne 
ticeye göre yaya yürüyen~er o a;ınd:.ı 
ıialgınlık veya ihtiyatsızlık yapanlar -
dan yüzde doksanı ihtiyar, yüzde onu 
gençtir. 

Fransız otomobil klübü bu ıtetkikın
den netice olarak yaşlı insanlann 20 
inci asırda cari olan yol kaidelerini öğ
renemedüderini çıkamıaktadır. 

Fran da carip bir mubakeme 
Geçenlerde Fransada bir yol kazası 

o'lmuştu: 20 - 30 otomobilden müteşe.k 
kil bir cenaze alayı geçerken Bay Bı
lingd isminde bir zat otomobillerin a· 
rasından karşı kaldınma :fırlamak iste 
miş, ilk otomobilin şoförü bu aceleci 
adamı çiğnememek için şiddetli bir 
fren yapmış, arkadan gelen otGmob!
lin şoförü ise önündekin~n birdenbire 
dur:acağmı bilmediği için bütiin şidde 
tile öndeki otomobilin ç.arourluğuna 
v:uımuş, bu sarsıntı esnasınd!i da oto-

ingilierede lik maçJan 
Sanderland, Şampiyon 
olmaktan ümidini kesti 

Tipi ve kara rağmen maçlan büyük bir kalababk takip 
ediyor. Lik maÇlan dokuz hafta sonra nibayetlenecek 

~liyordu. Kumandan, cidden nazik saret göstereen bizlere tuhaf bir sınt
\re çelebi bir tavırla: ma, içlerinde yan takdir, yan şa..'lltın-

mobilin :içjndeki bir yolcunun kafası İıtıiltere ~& maç lannclaıa 1nr prö.nüı 

ca~ ~rarakk pa~!a~ı:;tı. !Bu had;- İngilterede ~ar, yağmur ve fırtına- Liltte şampiyon olmak ümidini kesen - Haklısınız ve efendinin askerlik lık hisleri okunan soğuktan kızamıış 
~tınek üzere TahTana gittiğine inanı- gözlerile bakıyorlardı. 
l'orum ama.. lakin emir böyle. Fakat Açılan yol, ancak ibir otomobil geçe
~irşey yapabilirsiniz.. Bu:rnda bir tanıdı cek kadardı. o kadar ki, karşı taraftan 
tınız var ını? Varsa iş kolayla.}lf. O bir otomobil, otobüs gelse, meşhur hi-
2lt, arkadaşmıza, Tahrana vanr var - üyedeki inatçı keçiler gibi, içlerinden 
!1\az ahzı asker şubesine müracaat ede birinin, ~ kenannda gi)runerek 
t~ne dair kefil olur. Biz de delikanlı yükseltilmiş olan kar duvarlanncıan 
Yt serbest bırakınz.. dedi. birine gömülmesi icap ediyor veyahu.t 

senm m _ a. emesı uç gun evel yapı - )ara rağmen iik maçları yaptlmı~ ve bu Sanderiand bütün kuvvetile Kral ku~ 
nuştır. Haık:im kazaya sebep olan oto- nlarda 1nı b' tanesı sahanın pasını kazarımak için gayret sadetmek bil' f" .. k" -k b' t oyu n ya z ır 
mo :ın ~o orune uçu ır ceza, o .o- çok bozuk olmasından do~ayı tehir ed::l tedir. 

::o~~~n a:a:da~ gfek ~etıı: miştir. Lik maçlannın otuz üçüncü haf Jotenbam 
u daıse~e ımlb. n azır ~t.o an )'O! ·tası oyunları bittiğine göre 9 hafta son 

cuya agır ır a:za vemuş ır. ra Hk o un1arı da !bitmiş olacaktır. 2 
Fransız gazeteten : · Y • 

Aslon ViJia 
2 

- Bu hüküm ihtiyatsız yolcular.:ı Arsenal Leeds Unıted 

1\iülfıkat bitmişti. Bizim Kasn Şi - ta gerisin geriye giderek, ik: araban!n 
linde tanıdığımız yoktu. llinaenaleyh geçeceği kadar geniş bir ~·:_r ~bul~s! 
Çaresiz, delikanlı arkadaş t:1htelhıfız lazım geliyordu. Bundan otum !iOforu 
'I'ahrana kadar gidecekti. müz ve bizler, bildiğimiz büLün duala-

ders olmalıdır. diyorlar. -:ı- 3 

Köpekler için 
Gaz maskesi Valinin odasmdan çıktık Kapıda tı- n okuyarak, her sıkışık zamanda oldu 

-" ~ı perdahlı tüfekli bir jandarma ne- gu· gibi, bu sefer de yüce Tant-.ıyt im-
L Son üç dört aene --~ri bcldiyordu. Bizi gö!ür görmez, dada ~ğırarak eyarab diyorduk, karşı ----~·· 
L ~- • zarfmda Avru.,_ 1JU:Yurunuz1 dedi. taraftan bir otomobil gönde:-ınc .... • 

Dört kişilik otomobilimi7.e bu sefer Yüksekliği 22-40 metre olan ve yolu- iabrikalan asker ve 
}'ln.ınuzda bir de jandarma olarak at- muzun en tehlikeli (zira Kerman.~ah - siviller için milyon· 
ltdık. tan itibaren döne döne çıktığ!m,.z dağ· larca gaz ml'ltkeai 

lier birimiT. bir korkunun esir idik. dan bu sefer döne döne inecektik~ mm yapıp satmışlardır 
~Üdlir yoldaşım, bankasına vaktiyle takası olan Eset dağlarının eleginde Avrupanm karıfJk 
l'etişemediğinden endişede, genç arka saklanmış bulunan köy kahvesind~ ne vaziyeti bunların i~ 
~, bu tabtelhıfız sevkin nereye ka- fis kokulu İran pirincinden yapılmı!5 et lerini hayti kazanç
tla.r süııeceğini bilemediği :çin korku- li plav ve tavuğun altından henü, a- Iı hale getirmiştir. 
~. ben mahalli maksuda bir an evve: hnmı~: 'yumurtalarla __ öğl·e· yemeğimi.zi 

~ Fabrikalar geceleri ttişememek koıtrusunda idim. Ve ni- yedikten sonra, şoforumut. 'kar zıncır-
L_ d t k ,_ de çalışmak sureti)( ·~:Yet hepimiz yolda tipi yüzünden 23 lerini tekerleklere dola ı, e ·rar yo"' 
l'olcusrle birlikte kayıplara kanşarı o- düzüldük. insanlarla .. berabe_r 
tobiisiin Rkıbetine uğrayJvermekten ta K . 1 ı.. atlar ve kopekler •· 

l Yüce Tanrı duamızı ermanşa la "' . d ad-anlyorduk. ' , -L 1 t . t· çın e gaz ve m 
(:o_ • • • • • • kilometre kalaya kadar 1~'ü.JU e mış ;.. . ınu-
~vgı tanhinın en platomk~ E'n ıdeal . . .. .. .. de pro:ektÖ'"Ü an de geçırmeyen 

~~- tnenkıbcsini yaratan Şit ın m daha Zıra, bırkdlen obnl~md~z Ve 1·ht~vars:z he- keler yapmaktadır· 
'ııctıa dıran ışı ar e ır ı. •.; · · • 
L harabeleri duran ka:srını ve Fer-

1 
. . . ~ d· birer .revvnh! .. » fır- lar . 

llQ.>Jı ·ı· . t ··t ı· k . pırnıun agzın an ~ d d ı_. 'd h ' <la~ n sevgı ısıne aze su ge ırme ıçın 1 Ş r· .. te "beli gözlerL dilsma- Resim Lon ra a uır serg1 e teş ı r 
"· g arasından külüngü' ile kazdığı ka- ladhı. 0 

orunt. cerou bira7. kkldcn. birnz edilmis olan .bu nevi maakelerdt!n son 
''«.lı - d"k K s· · 1 nı emen seç ı v . • 
'"-1 gor u ten sonra, asn . ın ne en da mihnetten kısı'lmış sesite... •Ley . sistem bir köpek maskesini göster-
,. ı dık k . . . w d 
ş . · . landa lar dedi. mektedir. ıBu mas e 1çerısı yapagı an 

ttla~hırde? ~u:-k!aş~lı daha b_ır. s~at ol- Bunlar, İran - İngiliz nef: ~irketinin mamut yumuşak bir 'kumaş kaplı olup 
sa. ı~tı kı, tıpın m _ılk ~at_:rcıs. o.an ve petrol, benzin taşıyan husu~t rnuar. - göz Hi k cam1arı parçalanmaz nev'in-
1,,~agı andıran bır ruzgarla karşı1aş- Leviand markalt benzin kamvor. . V d k.. kt · d k 11 
~~~· Üzerinde ceviz -yuvarıasan:z, düul ~ zlam·d· ·Çaresiz durduk Bi!" ik~ C!er; git dendır. e o_r u ~pel erın le n,_~nı· 
"-\Q id k ı h H f ı arı 1 ı. · ' lan ınaskelerın aynı o up on ann uıraz l( g ece o an meş ur ane ıye -• lik Yol açtık. Ve ejderha:ar yanımız· _ . . . -''-l' . ... . 
ernıanşah şosesi Mlizurya batakhğı -1 · . . daha ıslah edılmı:;; Şı::x: ıdır. SNgıde 

tıı dan sıyrılarak geçtıler. k la 'lk k··~t. b d h a~dırıyor. Sağnağın savurduğu kaı·ı• Bunlardan bir tan~sini. üzerinde y:ı maske ta ı n 1 _ • o~ un a~ oş-
~ant.Ueri otomooillıniziıı adeta yolu k k b" go-mle'k avaiftnd~ kıs.ı lanmamış, beş kışı zorla maskeyı hay-
•ıu k . . . ~ ası açı ır • ~ t:o• • • l d' 
iç- esıyor, camlannı .kesıf bır bugu t lo ağzmd pipo, !>irisi .<>ürüyor vana ta'kabılmı~ ~r u. 
._ _ın?e bırakıyor. Bir-zermanlar ke.viHi pansa· n ·- kt ad na ken hu adam•n Köpek meraklıları bu m askenin i-
~Ytfli rh rd bd>" .. bo~ du. ız sogu an o r . , 
Jatıan . cnıu ~an. . ~!'al~r, 1~a~- sanki yazın futbol ha'kcmti~i edermiş cadındım pek memnun olmu,!ard:r. 
l'aL. bır cana\ ar gıbı_ hıı ı1ttl~ı çı."aıa r'b' ivini. i merakımızı tahrik eltı. Ve K- 'lderinin berhalde buna alı~acagı-

··"'' tıplaya zıplııya .b1z yolcuıarmı sü gı 1 g • ş · ke · .. op_:- k d" 1 
liikt - - bunun, Kerman!iah petrol şır tl mu. nı soyleme te rr er. 

emege ugmşıyordu dürü bir İngiliz olduğunu öğrı::ndık_ ·----------------
~~e:u idi ki, Bağdalfa milbalağa edi!- istanbul saatiyle 15' B ura saatilc :b 
tl( 

101
• sandığımız spğı.ı'k hakikaten b~ buçukta Kermanşaha ulaşt1k. Hudut -zt' şıddeti He kendisini göstermi.~ti. tan itibaren ilk büyük şehır burada 

~:~· bazan . ~öz alabildiğine uzana.n başlıyordu. İran şehirlerine has olan .o 
eu ~eryası JÇtnden UÇUyor, bazan. bır tipik manzara burada da vardL 0 ~cl\1:' 
laın k güı:ıe.şin sıcağiyle eriyen kar - ler ki, içinde olduğunuz halde, daha 
l'o 

111 
v.Ucude getirdiği sellerden geçi - hala varoşlarında bulunduğunuzu sa -"it\ bazan da, kümelenm;'l çarnuriara nırsımz. İki taraflı söğütlcrlE: bezeli .şo 

tııi · nmamak için türlü türlü mancv- seden geçerken, hay\-,m ıarına odun 
Çttt Y<ıpan şoförümüzün ayrı bir ge- yüklü köylüleri arkada bır:ıkır bırak
t~r . 1 makinesini sürm2ğe \a;·~tığını maz birden size yol vermek jçin dirse
~ct·L '()rduk. Yolda, kar arı küreyen be ğine kadar beyaz eldivenli elın: kaldı
~ ~e arnelelcı-i, otomobit\mizı görii..""! rnz:ı i.şaret memurile karşiurşırsmız. 
cl t etnen kenara çekili)•or, \'C günler· Ist.anb ullu bir Rumun :şlettiğ~ bir o.. 
l'tlın;ej:rü.seferin munkati olduğu bu telin önünde durduk. İstanbuldan ge· 

United klübü sahasında ~·e kar altın 
,da yapılan lbu maçta Arsenal takımı • 
,mn merkez muhacinıi ve sağ açığı Hk 
<iakikalarda iki gol yapa·ermişler ve 
,devreyi 2 _ O galip bitiımişlerdır. 

İkinci devrede Arsenal biri penalu
'dan olmak üzere iki sayı daha yapmış, 
've Ünited de buna üç gol iie mukahe1eo 
ederek oyun bu suretle 4 - 3 nihayet 
lenm~tir. 
, Arsenal bu galibiyelten sonra liktc 
en başa geçmiştir. Uzun haftalardan be 
.ri lik liderliği yapan Karlton taktmı 
,Arsenal ile ayni puvanda olmakla be 
,raber gol adedi farkı yüzunden ikinci 
vaziyettedir. 

Bu maçta 25000 seyirci bulunmuş -
tur. 

Portsmuth 
3 

Sanderiand 
2 

İngiltere lik şa.mpiyonluğunu elinde 
tutan Sanderland takımı Iikte altmc~ 
vaz.iyette olan Portsmuth -ıakımile yap 
tığı maçı 3 - ı kaybetmiştir. 

Bu maçta 24000 kişi bulunmuştur. 
Sanderland -bu .mağlubiyeti do1ayısi

le likte sekizinci vaziyete düşmüştür. 

ır 
f 

()kuyucu!arımızın 
Sorgu.'arına 
Cevaptarım ız 

hmir Alsancak Kemal HHpsenç: 
Sorgularımza ce\·aplc.rımızdu·: 

ı - Bu meselede h&kkmız yok 
değil.. Fakat gayri müb<.dillerin yap
tıkian toplantılardan da anlıyoruz 
ki, meselenin müşkül taraflan pek 
çoktur. Ergeç hükiımetin bunu da 
kökünden halledeceğine şüphemiz 
olmadığı için, size de bekleme tav
siye ederiz. 

2 - Ru:>yadaki tahriri nlifus bit
miş, fakat henüz kat'i bir !st~listik 
çı'karılm:.mıştır. Sırası g<!!ince g!l -
zetemizde bu hususta mallımat ve· 
:receği7.. 

İngiltere Hkinde en çok tanınmış o· 
ian bu iki tak1mın maçı büyük bir ala, 
b uyandırmıştır. Her tarafta büyüi) 
kar ve :tipi olmasına rağmen bu takm( 
ilanndan biri olarak geçmiş ve maçt~ 
lrmdan biri olarak geçmiş ve maçta 
36000 ıkişi bulunmuştur. Birinci dev· 
reyi 2 - 1 'r.otenham galip bitirmiştir1 
ikinci de\Tede daha hakim bır vaıiyct 
alan Aston Villa bir gol yaparak hen 
bcrliği temin etmiştir. 

Sekiz klüp 
Turnuvası28 
Marlfa başlıyor 
Milli küme maçlan dalayısile bu :k~ 

me ha-ricinde kalan sekiz k1übün top ~ 
lanarak kendi vaz1yetleri hakkında ba 
p kararlar a1dıklannı evelee yazmış·· 
tlk. Yaptıklan toplantıda aralanndaki 
maçlann fiks'türünü tanzim eden klü~ 
ler bu müsabakatann tatbikı için de Üf 
kişiden mürekkep bir komite seçmiş 
ler<li. 

Komite azaları Taksim ve Şeref s1.a~ 
larına bt1 maç1ar için müracaat etmi~1 

ıler ,~e tlün akŞam bu maçlan Şeref sta· 
(Devamı tt inci sayfadar 

muhasibi Cemale: 
- Mektubunuzu ba~tan sona k.ı~ 

dar okuduk. Hadise anlattığım?. şe -
ki!de ise, hakkınız yok değiL Ancak 
biıim vazifemiz yalnız bir taraf: de· 
ğil, iki taı·afı da dinliyerek y<:ızmak
tır. Daha evvel bu muhakeme mü .. 
nasebct.ile tedbir almalltz gerek de
ğil mrydi? .. Maamafih yapacağmız 
şey bir istida ile Üsküdar snlh cC?.a 
hakimliğine baş ,.ulimak \-e tebliğat 
yapılmadığını, vaziyelin anlattığını~ 
~ekilde olduğunu bildirmektir. 

* İnegblde Asri kasap Recep Eltv 
ta ı·: 

akadan geçmek gibi biiyük bir ce diğimiz.i öğrenen ot~lci Servenı birçok 

yolcular göre, göre kanıksarruş olma -
sına rağmen, gen~ bariz bir heyecanla 
bizleri karşıladı. Istanbuldan haberler 
sordu. Kt'lnsını Yunanistan:ı tebdili ha 
vaya gönderdiğini söyledi, ve adeta ço 
cuk gibi .sevinerek, bize İstanbuldan 
geHrltiği türkçe ve rumca plakları çal 
dı. Hele kendisine nefis Sipahi Ocağı 
sigaralanndan birkaç tane ,.erdi~imız 
zaman memnuniyetinden ağ;:! kulakla 
rına vardı. Derin bir nefesle içine çek
tiği dumanlan yava~ yava~. zevkıne ka 
na kana dışanya verirken cİstanbul 
baş'ka. .. dedi.. .. Orada başka bir hayat 
var ... • Ve h.!Dnetçiler.ine emirleı ~·c
rerek en iyi odalarını bizlere ayırttı. * Lüleburgaz D. D. 'l. ikinci ~u be 

- Tıemyiz her halele mzum gör 
ınü ştü.r ki, böyle bir karn \'~ı-miş · 
tit·. Sabrediniz. Yakmda \'azıye~ tc· 
bellüı· f>l'i ince bizi dP tuıbeı daı· edi • 
n ız. 



Sigorta ile beraber akla gelen isim: Lloyd 

Tebessümden yarınki 
havaya kadar her şeyi 
sigorta ettirebilirsiniz 

Ll oy d' un m üzesını ziyaret ederseniz Napo/gonun 
hayatını, Dük dö Vindsor'un evlenmemesi ihtimalini, 
harp tehlikesini, büyük maç günlerine ait havayı sigor
ta ettiren/ere ait bir çok mukavele suretleri görürsünüz 

Lond::ada Tower . Harbi umwril için _ 
Bridge civarında de Titanik vapuru· 
'J'ower Streette ki.\· nun •batması Lloyd'a 
çük bir kahve var- tamam 20 milyon do 
dı. 1689 senesinde lara patlamış. 
bu kahveyi Edvard 1 9 1 -4 senesinde 
Lloyd namında bir Lyon şehrinde bü-
adam satın al~ ve yük bir sergi kuru-
az zaman içinde de, lacak idi... Serginin 
bütün gemiciler bu idare meclisi reisi 
kahvede toplanma - hemen Londraya 
ğa başlamışlardı. Ge gclmi§ ve L1oyda 
miciler bu kahvede müTacaat ederek sor 
muhtelif oyunlar ginin bütün ihtimal 
tertip ederek boş v~ lere rağmen vaktin 
kitlerini geçirirler ~ de açılabileceğine 
di. En çok sevdikle- dair bir sigorta ak· 
ri oyun filan liman detmiş. 
dan kalkan filan va cBütün ihtimalle· 
purun ne gün ve re rağmen» kaydı 
hangi saatte Londra (L1oyd) u düşündür 
ya varacağı hakkın müş. Cümle tndil e~ 
da bahse girişmekti. dilrniş, fakat bu se-
Bu bahi<; işi gün geç fer içine charp teh.. 
tikçe ehemmiyetin: likesi:ı. kelimeleri o 
arttırdı ve eğlence kulmuş. 
olmaktan çıkarak Ve yazın harp baş 
ciddi bir mesele ha 7ar başlamaz meclisi 
lini aldı. Gözü açık idare reisi Londra· 
kimseler bu bahisle ya koşmu~ ve (Lloy 
ri daha esaslı şekil· ddan: 500,000 dolar 
)ere soktular ve bun almış. 
ları tahriren tesbit * 
eylemeğe başladı • Kanadada dağ-
lar.·· muş olan beşizierin 

Bu hadiselerin cc her b iri 250,000 do 

Pantellarga adası meselesi ile 

italyan- ingiliz harbine 
doğru mu gidiyoruz? 

• Qç . ihtimal _var : 
ı. Ya ltalya hükumeti ı 2 • Ya Ingiltere bu 

adayı tahkim etmek- ı adayı b ir d e n b ir e 
ten vazgeçecek ı zaptedecek 

3 - Yahut ta senelerden .. 
beri beklenen harp 
ltu yüzden çıkacak 

reyan ettiği tarih • la:ra sigorta edilmi§ 
ten ~bir kaç sene son tir!.. bıgtıız ıazete Ye mecmualan hep bu meaele ile mqpl rJJ 1 

ra, yani 1720 sene.. * Bugün dünya siyasetlin in dönüm kilometredir. Bu mesafeler meselA C~· pazarlığa g~ecek ve Y~~ bir ~~ıf 
sinde Lloyd kum - Vaktile Londrada noktası ne Bay (Hitler) in teslihatın- belüttarık boğazına nisbetle epey bu- §eyl~r koparmak m~abılınde 1 l 
panyası kuruldu. çok büyük bir da ne 'tspanya harbinin karı§ık safa • yüktür. Fakat bugünkü vesaitl har • tahkımi kararını gerı alacaktır, 
Bu kumpanya şim- Tebuaümiıaü , e baeaklarıııı aiıom .ttareıı yangın olmuş. Bu hatındadır. Bu dönüm noktası (Pan .. biye gözönüne getirilecek ol~sa, İtal- Zaten (Musolini) nin, şu on beş 1~ 
di dünyanın en m~ı aiaem• yıldıı:ı Marleıı Oitrih yangında ölenlerin tellarya) adasında ve ~dan;n vaziye~~ yanın :antellaryada ya.pac~gı tayya:e nelik i~are~i esnasın:da .bu taTzda ba aJ 
him bahri sigorta kumpanyası olmuş- hatırası için Londra kules~nin ~anına hakkında Bay (Musolim) nın verecegı karargahları, oraya. k~)acagı en aş~gı reketinın bır kaç mıs~lı vardı~. Fa}( al· 
tur. Dahili nizanınarnesi k ral taralın- çok yüksek bir abide dikilmiş. Abide· kaıardadır. 40 kilometre menz,ıllı topl~r, denıze (P antellarya) meselesı ne şekılde n • 
dan bile tasd ik edilmiştir. nin civarında mağazaları bulunan tüc- Zaten dünyanın sulh. ve harp mese· dökece~i (mayin) la~la İ~gılız ~onan: }edilirse edilsi~, şim?.ilik o ~al za~~ıı, 

Halen Lloydun §Öhreti her tarafı car ve esnaf bunun başlarına yıkılına - leleri senelerden beri ıtalyanın elinde ması içın bu mesafeyı aşagı .!uk~n ~e nma kadar bızce dunya sıyasetı .. , 
kaplamış :bulunmaktadır. Ve bu kum • sına karşı kendilerini sigorta ettirmiş· bulunmaktadır. Nitekim bundan çilmez bir hale koymak mu~'kundur. yukarıda da söylediğimiz üzere, do 1 
panya §imdi insan hayatından gayri ler ... Bu sigorta mukavelenamesi elfın iki sene evel Habeş harbini 2• Şu halde İngiliz ana vata~ fılosu, Ak· nüm noktasını teşkil etmktedir. .. 
her şeyi sigorta etmektedir. mer'i bulunmakta imiş. çan 0 oldu. Habeş harbi ise, o- denizde en büyük istinatgfıhı olan ~a~- İngilizler bu meselenin zuhurU ~~ 

Mesela Marlene Dietrıchin tebessü - . * ~. . kuyucularımızın pekata hatırlıyacak - ta adasından bir harp zı:hurunda ıstı- rine İtalyanlarla ( efendice itilaf) P':r 
mül Lueen Mary'nin ilk seferı. Al- Lloyd bır kumpanya rleg!ldır. Lloyd 'ları üzere harbi umumidenberi zuhur fade ederniyecek demektır. kanlarının bir hayli güç olduğunU bl 
manya ile Fransa arasında harp tehli - hüsnü şöhrete malik ~umpanyal~r. ve eden en tehlikeli hadiselerden biri idi İşte (Pantellarya) adasının tahkimi· daha tecrübe etmiş oluyorlar. 
keleri, Joe Louis - Schmeling maçmda şahıslar tarafından vucuda getırılen ve bu hadise yüzünden Avrupa bir kaç ne karar verilmekle ortaya çıkmq olan .~ h kk k lan 1>iJ 
hav"""ı ,.. ı ı · b. f'l · , · b' b' likt· ı B ı Ll d' maz • . k . . . b k d ühim. • Dıger taraftan mu a a o l• .., .. n uze o acagı, ır ı mın ge.ı- ır ır ır... un ar oy un · defa birbirine karışmak bır aç defa mesele Ingiltere ıçın u a ar m , .. . ... d 11 'ni ](O 
ri, sabık ngiltere kralının evlenme ih- har olduğu kolaylıklardan istifade ct- yeni bir umumi harp z~huru tehlike· bu kadar hayati bir meseledir, çünkü şey de bugun yerı yuzİnun ·ıet e erı rtıe'i ' 
t' ı· w· bled d 1 1. t · k ed' ı . 1 .k. b'.l" larını sallıya sal ıya gı ereye d·•• 
ıma ı, ım on a yapı aca.ı> enıs me t ır er. . k h leri kendini göstermişti. bu suretle Akdenız you ı ıye o un- dan okuvabilecek bir tek mi.llet ol .,.i 

maçlarmda yağmur tehlikest, irat ver· Lloyd denızlerde sefere çı an er . . İ .. k. t' d . ·· 1 o1 ibare · · f 
1 

• d al . • 
1

,. • . ahi Şımdı gene talya h u ume 1 urup muş 0 uyor. gu~ 0 milletin de İtalyanlardan 
gısınin az alanmıyacagı, çay an ı · gemı hakkında tam bır ma umaLa s P dururken bir (P antellarya) adası me- İngiltere ise böyle bir şey.~ taharn - buİundug~udur. ı 
nacak gümrük resminin çoğalmıyaca - bulunmaktadı~. . . selesi ıkardı. mül edemez. Buna tahammul etmek . . ,. . de-' 
iı yaptığı i.§ler meyanmdadır. Lloyda dahıl olmak ıçın 2500 dolar· ç . . . d k İ 'ltere için hem bir buçuk Fakat hız gene, tarıhi misaUerın eS' 

Lloyd kumpanyasına şimdi 150 sc.n- lık bir duhuliye ücreti vermek ve nak- Bay Musalım Trablusg~ıp se.ya. a ~~e 'a:V~m eden Avrupa hakim.iye- laletile zannediyoruz, ki İngnıer e·t 
dika dahil bulunmaktadır. den 250,000 dolara sahip bulunmak hatine .~a~l~madan e~~e\ay~·~rel:~ t.isı~r hem de İngiliz imparatorluğUlı- ilanihaye meydan okunamaz. Bu 11lrii'• 

* HizımdıT. . . . danın uzerınde ecne ı olduğuna d:n ~az geçmek demektir. dan okumanın mütemadiyen telter pi' 
Geçen sene Lloyda bır adam mü · Lloydun muazzam bınasının ıçınde rı~ın .uçması memnu . . . . . ha ati meselelerde ve tevalisi biraz da elinde meş~Je,bt~ 

racaat etmiş ve Kralın ölümüne luırşı bir «fena havadisler dairesi• vardır. daır bır karar çıkarttı. B~ ka- lngılızler gıbı . Y 1 rut fıçılarının yanında dolaşmaga 
sigorta edilmesini talep etmiş ... Kum- Ok, ortasında bir vapurda rardan mak~at ne olduğu malumdur. sabır ve sebatları, ınat ve .~srar ~r. ına-
panya ~men adam hakkında tahkl.knt ) anukısun y· Asya ve '-'ahut İtalya bu adayı bir mevkii müstahkem him olan bir millet için boyle bır şeye zer. S " l mau S•tlıJ 

yangın çı nca ve a • o1 • • M" t h . A d ? u ey 
yaptırmış ve şu neticeyi elde etmi~. Bu Afri·kada bir ihtilal patlak verdiği za- haline koymağa azmetmışt~r. us a • ım~an var mı ır. 
adam büyük ve renkli mensucat fab· man yahut bir tayyarc kazası olduğu kem mevkiterin üzerinde ıse yabancı Ingilteren-in, şimdiye kadar ~ay~t H 
rikası sahibi imiş. Kral öldcği.t. laktiı·· vaki~ velhasıl mühim ve fena bir ha - tayyare uçamaz. mücadelesine giriştiği her hangı bır " enüz 
de bir çokları siyahlar giyeceklerinden vadis ahndıö-ı taktirde holde bulunan Vakıa bir bakıma Musolini bu karan millete karşı ergec ihrazı 7afer etme · 
fabrikasında işler azalacak imiş.. Ve çıngırak çal;ağa başlar ... Herkes hole biisbütün de keyfi bir surette ~ttihaz diğinin tarihte bir misli yoktur. k ıı" 
buna karşı sigartah olmak is•.:yonnıı~. koşar ve havadisi öğrenir... etmiş değildir. Bu, daha ziyade Ingil . Şu halde bu (Pantellarya) rrıeselesi Orta oyununun son a\' * nundan bir ay kadi'ır evvei kumpan. tcrenin donanmasını takviye katarına ne olac:ak, ne qibi akibctler tevlit lusu Aliden aldığıJIIIı 

Lloydun mükernme; bir müzesi var- yaya bir adam müracaat eder v~ der bir nevi mukabcledir. edecek suali tabii o!anıı~ hatıra geli -
dır: Bt.rada şimdıyc karlar yapılan şa- ki: Fakat bu mukabelc çok kuvvetlidiı·, yor. mektup 
yanı dikkat mukavelenam~lcr hıfıe - - Bu sene İngilterenin ho.rbe g!rmi- çok meydan okumak mahiyetindedir, Bizce bunun üç türlü şekli halli O· ıdıJ• 
dilmektedir. Bu mukavetenamelE'rin ycccğine dair sigorta akdeylernek is - ayni zamanda İngilterenin milyarlaı· labilir. Ya İngilizler, ani bir kararla Kavuklu Aliden bir mektuP di>'ot 
içinde en ziyade şayanı dikkat olanı tivorum. Ne alacaksınız? sarfile takviye edeceği donanman.n bu adayı işgal ederler, (ki bu ihtimal Orta oyttnunun son kavuklusu 
Villiam Dorrington namında bir in~i- · Kumpanya müdürü dcrhal cevap kuvvetini de adeta hiçe indirmekl:r. çok zayıftır), ya İtalya aday~ tahkim ki: kırild~ 
liz çuha fabrikatorun un Napaleonun \ 'Cl ir: (Pantellarya) nın tahkimi ıle ayni kararını geri alır ve yahut ta ıtalya ilc ,1 Bazı kimselerin benim hak .rile1l 
ölümüne karşı kendi işini sigoı ta et - - Yüzde yedi buçuk! zamanda (Malta) adasının da kı) meti İngiltere arasında nihayet bir harp çı- öldü diye şayia çıkarmalarına rag tı1j)tı 
mesid.ir. Bu mu.'kavelenamede: c Na • Adam hemen mukaveleyi imza c:d "'r. sıfıra diliimüş addolunabilir. Çünku kar. Bize kalırsa en akla karip ihlı - t rtııı henüz ölmedirn. Hastaneden 8 d"' ne' 
poleonun ı 1 haziran 1813 tarihinden Sinema yıldızlarmın, sporcuların, (Malta), cPantellfırya) nın şnrkmd • mal ikincisidir. yani İtalyünın bu a<la· k n ,. " 
evvel ölmesi veya esir edilmesine knr- tm yarecilerin vapur süvarilermin ço- dır, İngiliz donanması Maltaya gıdP · yı tahkimden sarfı nazar etmcsıdir. iyileşmiş bir halde çıktı m. ya .. 

1 

rtı ı> 
şı sigorta yapmıştır» denilmekted!r. ğu sigortalıdırlar... bilmek için mutlak Sicilya ile (Pan · (Musolini) nin bu kararı daha zıya· ne orta oyunlarına başlıyacagı k~'·ıtSı.ı 

d · ' tk" • ) d k b Kn,·uklu Aliyi cübbesi ve . :ifl' Meğer fabrikatör Napaleonun ordu- Son sem~le-r için c smema san a ar- tellarya arasın an geçme mec u - de İngıltereye bır ıhtar maksadile ver- ·ı k d d .. ek hıÇ ş ... rl(1 
larına siyah çuha satamu!5! .. nu yü7. • ları ve yıldızlo.rı, sporculur sigortalan- riyetindedir. di~i hatıra gelmektc.!dir. ı e te rar mey an a gorm . . eviııo. 
den Napaleonun öliimünden tevellüt ma merakına düşmüşlerdir. Halbuki (Pantellarya) Sicilyadan İtalyan başvekili bu mi.ihim kararla hesiz bütün san'at muhipler ını .~ tfldıfl1 
edecek zararlardC!n kendisini knrn _ 1\!:"ıılen D•etrih bacaklarını sigorta topu yüz kilometre uzaktadır. Bu ada- İngilizlerin nazarı dikkatini c~lbehik - recektir. Orta oyununun son ~s 
mak istemiş... ( Devftmt 15 nci SJ\ytada ) nın Tunusa olan mesafesi de altmış ten sonra İngiltere ile belki yeniden uzun ömürler temenni ederiz. 

ölmediJ11!~ 



1 Tayyarecilik Bahisleri 

Sovyet tayyareciliği dün 
ne idi, bugün ne oldu ? 

5000 Harp tayyaresine sahip olan Ruslar bununla kalmıyarak senede 12,000 
motör yapabilecek fabrikalar kurdular 

. Rusyada tayyareellik ron senelerde 
hayretlere §ayan bir derecede, hatta 
diğer milletler için biraz da korkula .. 
cak mahiyette terakki etmi§ ve elyevm 
de bu terakki yolunda hummalı bir 
faaliyetle ça~ılmakta bulunulmuştur. 

Bu tera-kkinin ba§lıca saiki (Stalin) 
ve ona bu hususta müzahir olan Rua 
erkanıharbiyesidir. 
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Ruslar daha bundan ~ altı sene 
evvel, tayyareciliğin bir memleketin 
müdafaasında ifa edeceğt fevka1ade 
hizmetleri takdir etmişler ve (Stalin) 
malum olan beş senelik sanayi prog -
ramları meyanına tayyare fabrikaları 
ilidası programını da ilave eylemiştir. 

-
}<"akat Ruslar bu smetle, sanayii en 

müterakki olan garp milletleri derece~ 
sinde tayyareciliği inkişaf ettirmeğe 
karar verdikleri vakit, memleketlerin· 
de tayyarecilik sanayii pek iptidai bir 
halde idi. Ötede heride gelişi güzel bir 
kaç :fabrikaya sah~p bulunuyorlar, fa -
kat bu fabrikaları idare eden fen he -
yetlerinin de, fabrikalarda ~ahşan a • 
ınelenin de işe yanyacak tayyare vü • 
cuda getirmekten çok uzak oldukları 
görülüyordu. 

TayyarecUilde Rusyanın bu kadar 
geri kalmı§ olması (Stalin) in nazarı 
dikkatini celbedinoe, Rus diktatörii 
kendisine has olan biperva ve şedit 
kararlaJ1ile tayyareciliği tesise azmet 
ti ve derhal bunun esbabına teşebbüs 
t!yledi. 

Bu suretle -beş sene çalıştı ve bu be§ 
llelle zarlında Rusya, gere~ tayyare 
imali, gerek motör imali, gerek tayya
reel yetiştirmek hususlannda, miktar 
itibarlle Avrupa devletlerinin hepsinin 
fevkine çıkmış bulundu. 

Bugün Rusyanın (SOOO) i müteca
Viz harp tayyaresi vardır. Bunun dört
te •biri, yani takriben (1250) adedi doğ 
rudan doğruya Aksayı Şark ordusuna 
rnerbut bulunmakta, mütebakisi de, 
Yani ( .fOOO) i mütecaviz miktarı Rus • 
Yanın Avrupadaki buduUannın müda· 
faasına tahsis edilmlş bulunmaktadır. 
Vikıa bu tayyarelerin bir kısmı, Hk 

beş senelik programın mahsulü oldu~ 
iu için 1928 ila 1932 seneleri arasında 
Yapılm!§ bulunmaktadırlar. Bu itibar
la sistemleri biT dereceye kadar eski • 
dir ve İngiltere, Almanya, Fransa ve 
İtalyada yapılmış ve yapılmakta bu • 
lunın~ olan tayyarelere nisbetle ge • 
!'ek sür'at, gerek kuvvei harbiye iti • 
barj]e geıideditler. Fakat Rusların 
Yaptıkları fevkalade teşkilat ve bil • 
hassa yeti§tirdikleri çok kuvvetli fen 
heyetlel'inin gece gündüz mesaisi sa • 
Yesinde, sistemi e~ olan tayyare· 
lerden kabili tadil bulunanları pey .. 
derpey ıslah edilerek m yeni tayya • 
reıer haline getirilmekte, kabili tadil 
olnuyanlar da iptal olunarak yerler: -
tıe son sistem tayyareler ikame edil -
lnektedir. 

Bu son sistem tayyareler hakk1nda 
bir fikir Vet"ebi}mek için evsafmı kay-
dedelim. · 

~çen 1936 senesi mebadisınde or -
duda ifayi vazüeye başlamış bombar • 
dunan tayyareleri vardır, ki bunlar iki 
lllotörlü olup meşhur (Hispano - Sui· 
ta 12 Y) markalıdır ve kuvvetleri 
(.600) beygirdir. Bu tayyarelerin sür'a. 
t~ saatte -450 kilometredir, bPraberle -
~de (800) kilo bomba taşıyabilirler. 
b·a~neleri tam doTdurolduğu takdirde 
,_ılatevakkuf (2000) kilometre mesafe 
~~:atede-bilirler. 
. :Su tayyarelerden Ruslar gPçen sene 
1Ptidasında yüz tane imal edip orduya 
~aletm.işlerdı. Tayyareler orduda da 

1~r Çok .~·a.~ife ~çuşlarile t~crü?e edi • 
rek buyuk bır memnunıyetı mucip 

--

Sovyet tayyareleri 
~re vücuda getiren sanayie gelince 
bu, cidden son derecede dikk::ıt ve tak
dire şayan bir şekilde tesis edilnıiştır. 
Bu sanayi evvela tayyare gövdes:, sa
niyen motör, salisen yedek parça fab
rikalarından müteşekkild.ir. 

Fabrikalar Amerika, Avrupadau 
ceTbedilmiş çok muktedir mühendis
ler tarafından inşa ve techiz edilmiş ve 
bOlşevik hükumeti de bu bapta icap e
den nakdi fedakarlıkların hiç birinden 
çekinmemiş olduğundan, bu müessese
ler garp memleketlerindeki muadılle
rine bir çok cihetten faik bir derecede 
bulunmaktadırlar. Fabrikalar, gerek 
muhtemel düşman hücwnları, gerek 
mevaddı iptidaiye membaları nazarı 
itibara alınarak Rus hudutları içinde 
gayet makul bir taksime tabi tutularak 
muhtelif merkezlerde kurulmuşlardır. 

Rus hükumeti bir taraftan tayyal'e -
cilik sanayiine böyle fevkalade inki~af 
temin etmekle beraber diğer taraftan 
tayyareci yetiştirmek hususunda da 
çok ileri gitmiş ve çok muvaffak ol -
muştur. Filhakika iyi tayyareci, iyi pi
lot olmadıkça dünyanın en iyi tayya • 
relerinden bile her hangi bir ordu için 
istifadeye imkan yoktur. 

Bunu nazarı itibara alan (Stalin) 
memlekette vasi mikyasta tayyarecilik 
propagandası yaptırm~, bu suretle 
bugün Rusyada, bilhassa kadııı ve el'
kek gençlik arasında büyük bir tayya. 
redlik hevesi, hatta imanı (Mystique) 

bir geçit resminde 

uyandırmağa muvaffak olmuştur. 
Fabrikalar, yüksek mektepler, spor 

teşkilatı gibi gençliğin müçtemi bir 
halde bulunduğu her muhitte tayyare
cilik mektepleri ve idrnan yerleri tesis 
edilm~t'irı Buralarda tayyarecilik üç 
kısma ayrılmakta, birinci kısımda doğ
rudan doğruya pilot yeti.§tirilmekte, 
ikinci kısunda tayyaresiz motörle uç • 
ma taliroleri yaptırılmakta, üçüncü kl· 
sırnda da paraşüt tecrübelerile para
~ütçü yetiştirilmektedir. 

Bu suretle Rusyada, harp halinde 
ordu için istenildiği miktarda tayya -
reci tedarik etmek imkanları hazırlan
mış bulunmaktadır. 

Hülasa Rusya bugün tayyare fabri -
kalarının miktarı ve kudreti, tayyare
cilerinin kesreti, mevaddı iptidaiye , 
nin bolluğu sayesinde her hangi bir 
Avrupa memleketinden çok üstün bir 
vaziyette bulunmaktadır, ki Ruslar bir 
kaç sene daha bu tarzda çahştıkları 
takdirde tayyare noktai naıarından 
Avrupa için çok korkulacak bir kuvvet 
halini iktisap edeceklerdir. 

Rus tayyareciliğinin bu şayanı hay
ret terakkisi, her cihetten takip ve ta~ 
mika değer hayati bir mesele olduğu 
için diğer bir yaz~mızda gerek tayyare 
sanayii, gerek tayya~elerin miktar, 
kuvvet ve sistemleri, gerek pilot yetiş
tirme usulleri hakkında esaslı tafsilat 
vermeği roünasip görüyoruz. 

*** 
Türk kuşu filosu Ankarada 

, . 

nlınuştu. o vakittenberi bu n 'ardan 
ti~sıa:ı~. daha. bi.r hayli mikdar imal et 

lerı şuphesız ıse de bu ba!lta henüz 
~vrupa memleketlerinde kat'i maiu - , Şchrimizde, Izmir ve Bursada gösterJler yapanve halk tarafından §iddetıe 

at elde edilememiştir. alkışianan Türkkuşu filosu Ankarada parlak bl.r surette ~ar~ılanım~tır. Re • 
h Bö~ıe garp mcmleket1erinrlen herl sim filo kumandanı Zekinin Hava Kurumu Ba§kanı Fuat Bulcaya uçuşlar 
angı birile boy ölçüşet:ek surett~ tay- hakkında izahat verdiğini göstermektedir •. 

Sayfa 9 

Tarihi Telkikler : 

Müstemleke davası 
Alman müstemlekeciJiği nasıl başladı, hangi 

senelerde nereleri aldı, bugün ne halde ? 
Dört beş bin yıl önce Finikeliier, daha 

sonra eski Yunanlılarla Romalılar, bir 
çok müstemlekeler kurdular. Orta 
çağda müstemlekecilikle şöhret kaza • 
nan devletler Venedik ve Ceneviz 1 
cumhuriyetleridir. Fakat bunların 
maksatları daha ziyade, sadece kendi 
mallarını satmak ve yeni mal almak 
gibl~ticaret işlerine inhisar ettiğinden 
münasebette bulundukları memleket • 
ler için çok yıkıcı olmam~tır; yalnız 
Romayı bir çok noktalardan bugünkü 
müstemlekeci devletlerden fark.~ız bu
luruz. 

Eskiden müstemlekecilik Akdeniz 
etrafmdaki memleketlerde yapılıyor -
du. Fakat gemicilik, hele vapurculuk 
ilerledikçe başka kıt'a•lara yayıldı. 

O zamanlarda müstemlekeciliğin se- ' 
hebi, sanayii dlerliyeı4 memlcketıerin 
kendi mallarını sürecek pazar arama -
Jarı, kendilerinde bulunınıyan kıy -
metli malları başka memleketlerden 
ucuzca ternin etmekti. 

Orta çağda bu zarurct uzun bir te -
vakkuf devresi geçirdi. Avrupada ve 
Akdenize sahil olan diğer memleket -
lerde, büyük devletler değil, bir çok 
küçük hükumetler bulunuyordu. Kü
çük hüklımetlerin kudretleri de küçük 
olduğundan büyük memleketleri zap -
tedemiyorlardı. Orta çağda. büyük 
devlet vasfını en layık bir şekilde kn
zanan ve uzun zaman muhafaza eden 
de yalnız Osmanlı imparatorluğudur. 

Bugünkü müstemlekecilik eski müs
temlekeciliğe göre pek geniş ve müs -
temlekeler için müthiş surette yıkıcı
dır. Bugünün müstem1ekeciliğini do -
ğuran sebeplerden en mühimmi gene 
şüphesiz bazı Avrupa memlekct1erin
de sanayiin pek geni~lenıesi, nüfusun 
çoğalması. sanayi için lazım olan ip -
tidai maddelerin temininde uğranılan 
zorluklardır. Fakat buna bir şey daha 
çok yardım etmiş, belki de ayni dere
cede ehemmiyet arzetmiştir. O da Av
rupada on beşinci asırda başl•yan 
(protestanlık) dır. Katoliklerin yap • 
tıkları müthiş işkencelerden kurtul • 
mak istiyenler, Avrupadaki korkunç 
ve müstebit havadan kaçanlar hep ba~
ka kıt'alara gitmişlerdir. Amerikanın 
keşfi üzerine orada 'bulunan hesapsız 
servetle, servet membalarının Avru -
palılarır)l ihtiraslarını kamçıJanıalarr. 
esir ticareti, fildişi alış verişi gibi se -
hepler de mühimdir. 

Biitiin bu sebepler birleşmiş ve Av
nıpanın başlıca bir kaç devleti kendi • 
lerinden 30-40-50, hatta 100 misli bü
yük müstemlekeİere sahip olmuşlar, 
adeta dünyayı paylaşmışlardn·. 
Bunların arasında en geç kalanlar 

Al~anya lle İtalyadır. Çünkü Almanya 
ile Italyada milli birlik ve büyük bi -
rer devlet ancak 1 B 70 senelednde ku • 
rulm~tur. 

~ismark 

ve (Kameron) da Alman hakimiyeti 
kurulmu§ bulunuyordu. 

İngilizler oradaki zencileri kışkırt • 
tılaı · is van ettirdı!er, iakat zenciler ye .. 

' J 

nildBer. Almanlar 1i daha sıkı tut • 
tular ve İngilizlerle de hır muahede 
yaparak hakimiyetlerini tamtttlar. 

Prens Bismark böyle u zak memlc • 
ketlere asker göndermek, harpler aç· 
mak istemiyordu. Müstemleke işını da. 
ha ziyade hususi teşcbbüs 1ere bırak • 
mak fikrindeydi. Hatta bunun içindir 
ki 1884 de Rayhştagda §U .sözleri söylo
mişti : 

- «Bizim maksadımız oralarda yeni 
vilayetler kurmak değildir. 'I or rak is~ 
temiyoruz. Sadece ticaret yerleri arı
yoruz. Aı·zumuz bizim ticaret yaptığı• 
mız yerlere Avrupa h başka kuvvetle • 
rin müdahale etmemeleridir.» 

ı 885 de müstemlekeci Almanlar 
hakkında şöyle demişti: 

- eBunlar sadece tüccardıriar. İda·. 
reci, asker veya Prusya büklımetinin 
memuru değillerdir.• 

Bununla beraber aynıi yıl içinda 
Beriinde toplanan bir konferansta Av· 
rupanın müstemlekeci devletleri ara .. 
larında bir anlaşma yaptılar ve Afri .. 
kayı paylaştılar. 

Bir Alman müstemleke şirketi bu 
sırada şarld Afrikaya adamlar gür.der• 
di. Bunlar şarki Afrikadaki zenci ka. 
bile reislerine, boncuklar, camdan eş
ya, bronz veya bakırdan süsler ver .. 
rnek suretile birer muah~de yaptılar. 
Onlara Alman imparatorluğunun hi •· 
mayesini kabul ettirdiler. · 

Zengibar sultanı bunu protesto etti. 
Zencilerin, kendisinin tebaası olduğunu * iddia etti. Almanya bu sultana karşı 

1870 d F . beş zırhlı gönderdi. Esir ticaretilc uğ-
e ransa ımparatoru üçüncü . . . •. 

Napolyonun esaretile neticelf:'nen harp- ra§an AOrapllakr kda zetncı~~ı lSya~ e~ .ıt:· 
ten sonra Almanyada bir imparatorluk d~er. rta ı . ~rış ~.. m~n ev e ı, 
k ıd S . b' d b' k ·ı ı mustemlekecı şır'ketın yerhlerle har. uru u. anayı ır en ıre ço ı er e-ı . . . . · B' Al 
d. M ı k tt - ld . bcdebılmesı ıçın kredı açtı. ır man ı. em e e e sermaye çoga ı ve ıs- . - A 

1 t 'h l"t tt B ı·t lA hcyetı harbe başladı. Fakat maglup o-ı sa a ar ı. u mamu a a paıar a • d 1 B ·· . - t ı k • 
d u ar unun uzerıne mus em c ecı 

zım ı. . şirket·, sahip çıktığı yerlerdeki hakkını 
O zamana kadar Almanyadan hıcr~t Alman devletine terketti. Almanya 

edenler ~inıali Amerika ile Brezilyaya ( 1690) d oraya bir vali ve asker yot.-
giderlerdi. Çünkü Almanvanın hiç a . . . 

·· •- ı k · kt w ladı. Ayni zamanda Ingılızlerle ani. stı. mus~m e esı yo u. ı . 'b ı : · 
1 . · . .. kı devlet Zengı ar su tanının ara:t.ısı-
882 de bır şır~e.t Alma.nları mus • ni paylaştı. Sahil kısmını Almanya al-

temleke k~rma~ ı~ın. teşvıke başladı. dı. Nil nehrinin kaynaklarından olan 
Brern şeh!·ındekı bır tıc~ret evi 1863de büylik göller ınıntakası da İngilizlere 
garbi Afrıkada satış magazaları :ı~tı ve veriWi. Bununla beraber Almanlada 
kendisinin imparatorluk tarafından hi- yerlil<'r arasında uzun ve çetin harpler 
mayesini istedi. Almanya başve:kili oluyordu. Harpler 1898 yılına kadar 
prens Bismark (Kap) taki Alman kon~ ~ürdü. 
solosuna telgraf çekerek garbl Afrika
da Alman tüccarlarının işgal ettiği 
yerlerin Alman imparatorluğunun hi
mayesi altında olduğunu, bunun İngı· 
liziere aniatılmasını bildirdi. 

Böylece ilk Alman müstemlekesi ku
ruldu. 

1882 de bazı Alman tacirleri Afr • 
kanın garbındaki Gine sahılle,.inde bir 
zenci kralla bir muahede yaptıiar. Du 
kra·Ia kom~u kabile reisieri hücum e -
dince Alnlan imparatorluğunun hima. 
yesinıi istedi ve prens Bismaı k oraya 
bir harp gemisi gönderdi. Dah:ı sonra 
bir de komiser yolladı. 1884 de (Togo) 

Almanların Afrikadaki Togo ve Ku
mcron müstemlekelerinde de v:ıkıL ,.a .. 
kit isyanlar çıktı. Hükumet bul'ach: ki 
tüccarları korumak için askeı~ ,.e do
nanma gönderd;kçc taeirierin ye• 'eri
ni devlet kuvveti ve A 'man zab Leri
nin sıkı id :ıresi alıyordu. 

On dokuzuncu asrın nıc:-fından sonrn 
büyük bir i.st:hhik mem1eketi olan C: i
ni paylaşmak sıras ı gelmişti İngiitrre 
ve Fransanın Asyada büyük müstcmle 
keleri olduğu halde A.:mnnyanın hiç 
yoktu. 

(Devamı ıs in ci say{o~da ) 



10 Sayfa 

Çanakkale zaferinin 
25 inci yıldönümü 

25 sene rvvel bu gü;-Türkün sinesi dünya~ı~ en 
büyük deniz devletlerini durdurmuş, maglup 

etnıiş ve ric'ate mecbur bırakmıştı 

Çanakkalenin kuş bakışı krokisi 

(Ba~tarafı ı inci sayfada) ( bardımanda devam ey1~i. . . • 
Onlar, Çanakkale önünde bt!' görünii- cSaat biri 25 geçe, _Turk ıstı~~um : 
vem1ekle, birkaç menni savurmakla, ları kendilerini cansı~a~ne mudafaa. 
Türkleri ürkütiıp sindireceklerini ve ettr.kten sonra iskat edılmışlerdı. ~ltısı 
Boğazdan kollarını saliaya salıaya ~e- İngili-z ve dördü Fra~sız olmak uzer~ 
çeceklerini zanneyliyorlardı. Eğer In~ taarruza iştirak etmış ol:ın on gem_ı, 
giltere ve Fransa bu ümit!edn. sahai düşman mermilerile az çok hasara ug-
tah· kku'ka çıkarabilselerdi, harbi umu ramı.ştı. . . 
minın muk<ıdderatı büsbl'ttün baş~a cO Sl:I'ada cVanjans», c~rre~ıstı!.· 
mahiyet alır, itilaf devletierinin Is- cOsean», c~uviftSOr» ve ııMa]cstık» un 
tanbula ve binnetice Türkıyeye hakiın vanlı altı Ingiliz zırhl~sı, _harp ten. ~a~a 
olmaları sayesinde, umumi harp ?elkı ra uğrayan dığer alt.~ lngıhı gemısının 
sene nihayetine varmadan biter, Ingıl yerine kaim olmak uzeree hattı. harbe 
t.eıe ve Fransa büyük bir zafer }<azan- dahil oldular. 
mış olurlardı. Dört. gemi~en . i b~ re~ o,:aı_ı Fr:~~-~~ 

Fakat Çanakka1e hücumu başladık- filosu ıse1 Turk ıstıhkam.armı bu ı~;· 
tan daha bir iki saat sonra mağrur düş muvaffakıyetle (!) bombardıman ettıK 
man bu hayal ve ümitlerinin ne kadaı- ten sonra Boğazın dar yerind:r.. geçe
boş olduğunu pek acı ve pek kanlı su- ceği (?) sırada (Bouvet) zırh11sı sey· 
rerte tecrübe tımiş oldu. Kuvveth zırh yar bir mayına çarptı. Bu nı~y:n. zırn
lılarımn seri at~li toplari1e susturdum lının barut arnbarı yanında ınfılak et
zannettiği eski Türk topları onlarır. ik: tiği dhetle, bütün cephane ~teş al?ı 
büyük zırhlısını batırdı. Bit· .. zırhlı lar~ ve gemi 3 dakik_:ı.da ~O nıet.: ca en f~~~ 
da bir torpilimize çarpan: k uç da~ı~a bir derinlikte nabedlt o_~du. <>00, kış~. 
Içinde bütün mürettebatıyle dcnızıı~ den mürekkep olan muretteattan ı:;e 
dibine indi. Bu darbe o kadar müthii, yalnız 64 kişi kurtulabildL 

0 kadar gayri muntazır olmuştu, k~ cSaat ı yi 36 geçe, hattı harbc yeııı 
ı.tilaf devletleri harbin sonuna kadar giren İngiliz zırhlıları istihldimlan tek 
artık bir daha denız tarikiyle boğazları rar topa tuttular Ye istihkamlar da mu 
zorlamak cesaretim nefislerinde bula- kabelede bulundular. 
madılar. (Halbuki daha üç satır yukarıda 

Ondan sonra Boğazları karadan el- Türk istihkamatının iskat edildiği ya -
de elmek b'tediler, fakat Arıbumunda, zılmıştı- Mütercimin noluj . 
J\nafartalarda karşılarına Mustafa Ke· ,cAyni zamanda muavin gemilee ae 
mal çıktı. Pek büyük ha7.rrlıklarl;;., en Boğazdaki mayınları toplamakla de -

SON POSTA 

Pariste sokak 
muharebelerl 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

yandıran hadise etrafında topladığım 
malumatı ıbildrryorum: Kanlı vak'a Pa 
risin göbeğinde, Klişide olmuştur. 

Komiinistler toplanıyor 
Dün gece Albay dö Larak'un eski 

Ateş Salip Cemiyeti men:;upları, ~imdi 
ki Sosyal Fırkası, K1işideki sinema bı.
nasında toplanmışlardı. Polis te her ıh 
timale karşı tedbirler almıştı. Buna rağ 
men nereden ve nasıl toplandığı m::ı
lılm olmıyan bir komünist kalabalığı 
sinama binası önünde ve civarda git
tikçe kesafet peyda etmiş ve binlerce ki 
şiyi bulmuştur. 

Kanh müsademcJer 
Toplanan komünistler faşıstıe~· aley

hine atıp tutmağa başlamış!ar, kitie 
halinde sinema binasına hücuın etmiş
lerdir. Vaziyelin vahamel kesbettiğir.i 
gören polis derhal müdahale erierek nü 
tnayişçileri önlemek istemişse de mü
ınanaat karşısında heyecan daha ziya
de büyümüş. nihayet kanlı müsademe 
:..aşgöstermiştir. 

Kaldırım taşlan söltülüyor 
Nümayişçiler derhal yerlere yatarn~ 

kaldırım taş1arını sökmeğe \'e elierine 
geçirdikleri ağaç dallarını ve taşlar: po 
liserin üzerine yağdırmağa baslamışlar 
dır. 

Sihihlar patlıyor 
Müsademeler gi-ttikçe ~iddcilcnım~, 

bir aralık komünistlerden bırjnin att.
ğı bir el silahı yüzlerce s!lah sesı takip 
etmiştir. Bu vaziyet karşısınd;ı soğu}: 
kanlılığını muhafaza edem:yr, polisler 
de tabancalarına sarılmışlardır. Bunur. 
neticesi olarak sinema binasının önii ve 
civar hakiki bir muharebe mcydanı 
manzarası almıştır. 

Barikatlar kuruluyor 
Saatlerce devam eden bu kanlı çar

pışmalar civarda görülmemı~ bir her
cü merce sebebiyet vermi~tır. Bu ara· 
da komünistler polislerin hücumlarmı 
akim bırakmak için 30 za yak•n bari
kat kurmuşlardır. Gittikç~ vehamet 
kesbeden bu vaziyet karş!sında derht.l 
takviye kıtaatı gönderilmiştir. 

müthis vesaitle yaptıkları baskın hare vam ediyorlardı. . 
kctleri. bir avuç askerle, tarihin bir •Saat dördü 9 geçe c!rrezislil» zırhlı 
mislini daha kaydetmediği _bir maha .. sı yan yatmaya başladı ve 5 i SO gcçe 
ret ve cesaretle du.durdu. ıstanbul bu de galiba biı· mayına çarparal~ battı. 
~uretle ikinci ve üçüncü defa bir daha cSaat beşi beş f!eçe (Osean) zırhlı~ı 

Komünistler takviye kılaatının gel
mcsine rağmen bir müddet daha muka 
vernet etmişler ve ancak sabaha karşı 
polisin hücumları karşısında kurduk
ları barikatları tel'ketmek mecburiye
linde kalmLŞlardır. 

Barikatlar zaptediliyor 
A<.;kerle takviye edilen po!ıslcr sü -

vari kıtaatının yardımiyle komünist 
ler tarafından kurulan barikatiardan 
yiırmi üçünü sabahın yedisine doğru b! 
rer birer hücumla zaptetmeğ~ muvaf
fak olabilmişlerdir. 

kurtulmuş oldu. da bir mayına çarparak az zamanıla 
Dü~man'lanmız karada d:ı, denizde ol garkoldu. Bu iki gemi der:n sulara bat 

duğu gibi böyle ka~ari hezimete uğ- mışlardı \'e mürettebalb.n da düşm~· 
radıktan sonra artık Türk sinesile uğ- nın şiddetli ateşi altında kurtulabilmış 
raşmo.nın imkan haricind(! olduğunu lerdi. 
anladılar ve dört sene müddetle, ban- eBundan bo.şka cGo\va» zırhlıı;ı 
ren olduğu gibi herren d~ Çanakkale· cEnfleksibl» isminde İngBiz zırhlısı 
nin semtine uğrayamadılar. hem Türk mermilerinin, hem ae mayın 

Kuvvet karşısında geri çekiıl'n nü -
mayişçfler Enternasyonal marşını si)y 
liyerek dağılmı.şlardır. 

Ölenler ve yaralananlar 

Mart ıs 

• 

''Son Posta, -aın (Gönül lşl~ri) sütununu idare eden 

{Teyze) b tr Anket açıyor 

• Beğendiğiniz kadtn 
tipi nedir? 

Çehresi, tabiatİ, bilgi derecesi 

2. Beğendiğiniz erk e 

\ 

tipi nedir? 
Çehresi, tabiati, meslek ~e san"ati 

r 
Anketİ açan 

(Teyze) yi dinleyelim 
Gün geçmiyor ki kadın veya 

erkek okuyucuJanmdan fU meaJde 
mektuplar almıyayım: 

ıen~ kızlar birli.k~e yuva kura • 
cakları erkeğin nasıl olmasııu 

i5tiyorlar? Öyle ümit ediyorum ki 
<ıBek&nm, evlenmek istiyorum, 

Faka! muhayyelemde canlandırdı

iun 110i bir et bulamıyorum.)) 
Bu, muhayyelede canlandmlan 

et nasddır? Delikanlılar hayat -
larını birleıtirecekleri ceo.ç kızın, 

• M>tdujum suallere alacağım çe -
vapların aeticesi bize cençleria 
et seçmekteki dütüncelerini an • 
latacaiı P,i izdivaç yolımcla 
yanlıt istikamet tutanlara da fay· 
dalı olacaktır. 

L----------------------------~ 
Son Posta, (Teyze) nin sualleri~e ~e~lecek 

cev~plann liepsini yazacaga r•bi 
fteşredeceği her cevap sahibine bir de 

Hediye verecek 
veya bu hediyeyi adresine yotlayacaktw. 

Bundln nşka neticede ce,..br en çok beğeftilenlerdeft : 
Blrlnclge : 50 lira 
/Jdn~lg~ : 25 lira 
llçllncllge: 15 lira 

M ükifat verecektir. 
Cnaplar 80 kelimeyi ceçmiyec ek, ceçene .._ mild.. inclirilecektir 

Göoderilec:ek ıaıflana üaeriae ( Göaül İtleri Anket) keliınelerinı 

18 Mart Çanakkale z.afe.ri bahrisi ların darbesile çok hasara uğradıkla -
hakkında şimdiye kadar pe:< çok şey ya rından tamire mühtaç bir hab geldi· 
zılmışlır. Tarihin nadir kaydettiğ. bu ler. Bu tamir ise hayli uzun süreccğin
Türk zaferinin safahatını uzun uzadı .. den bu iki geminin bir müddet muat· 
ya okuyucularımıza bir daha nakilden tal kalması iktiza etmekted•r.• 

Kanlı müsademeİer esnasında şimdi 
ye kadar ölenlerin adedi ikis. polis ol
mak üzere atıyı bumuştur. Ağır ve ha-
fif olmak üzere yaralıların aded: SOO ü • =-~,_-=="" ____________ -====-=-==-==::::::ıc====-----:~ 

bulmaktadır. Bunlardan ii çü ağır . ol ·ı nistlerin sebebiyet v:rdiklerin. iddia terebilecek.leri kuvvetin fiili bir tccru 
mak üzere polislerden ı j 7, Cumhuri. etmektedirler. Ba.'ivekıl Blum ya ralıla besi telakki olunabilir. 

ise, düşmanlarımızın mağlüb.yeti üze- 16 Mart harbi hakkında mecmuad.a 
rinc kendi meomualarında, daha sıcağı çılkan şu kısa yazı, muharrir!nin a: zn 
sıcağına yazılm~ olan bir yazıyı ar- suna rağmen. mağlübiyetin pe~< acı oi
zetmcği daha münasip görüyoruz. Düş duğunu kendilerinin itiraftan ba~ka çe. 
man mağlubivetini, düşman ağzından re bulamadıklarını göstcnnektcdir. 
din1emek kad~r insanın f'ahtr ve guıu Çünkü daha öğle vakti Türk istih • 
runu, neşe ve sevincini arttıran şey az kamlarının iskat .. edildiği yazıldığt ~~ı 
bulunur. de, saat beşte Turk topla!ının ate~ı.e 

İlilistrasyon gazetesinin 27 Mart 917 iki zıı hhmn battığı. iki zırhn~m ~.arp 
tarihli nüshasında çıkmış olan bahset- ederoiyecek kadar harap oldugu soy • 
tiğimiz yazı şudur: lcnmektedir. • • . . 

cİnrriliz ve Fransız Amöralleri tnra· Bu sözlerde yalnız maglnb.yel ıtıra • 
fmda~, ihraç edilmiş kuvvetlerin ku- lı değil. ~aşkınlık _eseri ~e .v~rd.~r. . 
'mandnnlarının da iştiraki,,•lt:: aktedi} • Çanakkale bahrı ı.afcruııı1.m uzerın· 
mis olan bir meclisi harpt~ verilen 16 den ıs sene. geçti~i halde bu zafer hak 
ra; üzerine Çanakkale Boğ:.ızına taar- kında hala Ingıliz \'e Fran ıı bahriyu
ruz 18 Mrtta icra edildi. Bu taarru7. nu arasmda münakaşa devam elmekt~ 
hareketi pek ziyade şiddetlE? yapılmış:ı öir. . . . . . 

o:Sabah saat onu 4S geçe, (Köyr. E.i Fransız bahrıyelilerınden bır AmıraE 
zabcl). cEnfileksiph, cAgaınamemnon,. Keprat vardır ki bir~z da bunamış o 
ve cLord Nelson» ismindekı dört İngj- :ıan bu Amiral Çanakka~eyl behema1 
liz zırhlısı Kilidülbahrin ilerisindeki hal geçebileceklerini iddia etmektedir. 
Türk istihkfımlarını topa tuttular. Ay- İnt!\' irtle,rden de Anüral Usbonne He 
ni z.aoy,:uıda cTriyomf» ve cPrcnt; Core• Miralay Roger Keyes de kez:\ Çanak .. 
ismiı Jeki İngiliz zırhlıları eta Kefez kalenin cistese1erdi» geçilebıleceği id
bUl nuyle cDardanos• daki istihk<\mla- diasmôadır. 
rl' to')a tutmakta idiler. Bu ikl zırhlı, İngiliz ricalinden Çurçil de Ç::ınak 
Türk bataryalarındaki h~ıvarı topları kalenin zorlanabileceği kanaatını da: ... 
ile salıra toplarının gayet !}iddetli ate- mn izhar eder durur. 
~ine maruz kalmışlardı. İ~iliz ve Fransız deni·~.ciiPrinin bu 

cSaat 12 yi 22 geçe (Su fen) cGolva .. iddialarının, Çanakkale zaıerımızın 

cŞarlmayn» ve cBouvet" zırhlıların - kıymetini azaltmak değil, çoğallnıakta 
dan mö.rekkep Fransa fıı·ka; b:ıhriycsi olduğunda hiç şüphe yoktıır. 
rb.ha ileri giderek kısa me!)\itcden bom * * * 

yet muhafaza kıt'alart ve seyyar kıt'a- rı hastahanede ziyaret etmi~, bil~~s~.a Umumi grcv bek1eniyoı· 
lar clradından 64, bazılan ağ•r olma!~ yaralı bulunan kalemi mahsus mudu- Paris, 17 - Kabinede yalnız Clicb1 
üzere nümayişçilerden de 60 den faz· rü ile görüşmüştür. hadiseleri görüşülrnüştür. Yarın ~ç:ıı 
la yaralı \'ardır. Teessür ve heyec:aaı umumi bir greve intizar ediimekte<lit· 

k·ı· Maamafih grev, umumi hizmetlere ~ Ağır yaralılar uasında Başve ı ın Paris, 17 (Hususi) - Klışid~ Fıan-
kalemi mahsus şefi Blumel de ,·ardır. sız komünistlerinin sebebiyet verdik- m'il olmıyacaktır. 
Kendisi hastahaneye kald:rıiını~tır. leri hadiseden dolayı umumi biı· tees- Dün akş.amki mitin' 

~li~i Belediye reisi de muhte!~r y~r- sür ve azim bir heyecan vardır. Mira- Kesif biır halk kitlesi, bu akşBrnJct 
lerınden bereler almıştır. Tevk!I edı - lay dö Larokun fırkasına mensup aza- miting için, bayrağı matem aıameti o· 
lenlerin hakiki sayısı belli değildir. Ga nın t ~-ı t 1 nt ya b: . mukaı.. .. _ larak yarıya indirilmiş olan ClichY' be 'ld' •. . yap ri\. arı op a ı .ı ır- - -
zeteler 20 kişinin tevkif edı ıgını, le olmak üzere tertip olurwn mukabil Iediyesi binasının önünde lopianını.:: 
bunlardan bazılarının serbest bıraktı -' _ . . B · · da F · + teŞ~· 
d klannı vazmakt d numayişin, tahrik netıces~ olarak, kan- tır. u mıtıng esnasın aşıs. • 

ı (SOO) e ka ı~. (lO 000) lı bir arbede, daha doğrust; bir sokak küllerinin fiili ve tam bir surette dagı 
aq ' .. d ı h ı · d hük' • tılması talep olunacaktır. 

Gazetelerin verdiği maltimata gör~ ~uca e esi ali~e ~e mes~n e, . _ume 
sinema binasında toplanan eski Ateş tın zaafının da amıl oldugunt< ıdd.a e
Haçlıların adedi SOO dür. Buna karşıhk denler çoktur. En teŞkilatlı bir siyasi 
nümayiş yapan komünistler 10,000 tah fırka addolunan Ateş Haçltlar, Koroü
rnin edilmektedir. nistlere nazaran model bir Faşist fır
Klod Farerin harp filmi gösteriliTken kadır. Dalıilen askeri bir surette teşki-
Kanlı çarpışmalara sebebiyet veren latlandınlmıştır. Bir müddet evvel, bu 

sinema binasındaki toplanltda Klod Fa gibi fırkaJarın lağvı hakkında parlarneo 
rerin Harp ismindeki filmi gösterile- todan geçirilen kanun, bilh&ssa Fran -
cekti. Fakat karışıklıklar başlar başla sistlerle Miralay Larokun fırkasını is 
maz, Ate.ş Haçlılar polisin himayesin· tihdaf etmekte idi. Larok, Şurayi Dev
de salonu terketmişlerdir. lete başvurarak ve fırkasının ismini de 

Asniers'de de kanlı çarpışmalar oldu ğiştirerek faaliyetine son veriımesin~ 
Klişi'de çarpışmalar olurken ayni n mani olmuştu. Madrıde karşı cli'ranko .. 

manda Asniers'de de kanlı çarpışma - kuvvetlerinin yaptıkları taarruı: Fran
lar olm~. ı 3 k~ i yaralanmıştır. B ura sız Komünistlerinde derin bir asabiyet 
da birçok tevkifat yapılmıştır. uyandırmıştı. Klişi hadisesi, bu a~ab~-

Bay Blum lautahane4e yetin bir aksüllmeli ve Komünistlerin 
Ekseri gazeteler 'kar~ıkltklar=\ komü icabmda bir s<*a4c mücadelesınde gös-

Dünkü asansör 
· Faciası: Bir kadın 
Ağır yaralandı 

(Ba..:tarafı ı inci sayfada) 
~ ··re 

ıahet kızı Zaruhi alt kattan asaoso 
a· 

bin mis, altıncı kata geldiği zaınan k' 
. ı· 

sansörün hareketini idare eden ına .. 
sor 

neye ait bir d~mir kırılmış, asan 

b.. .. h · ı 1 k "k klP·teıı e-o utun ızı e a tı at yu se ,.. 

a•ağı kata düşmüştür. Asansör pa:~~ 
Z hi ııt•• 

lanmıtttr. İçinde bulunan ~r~ d 1dı 
iki ayağı kırılmıstlT. Zaruhı 101 . e . . h esııl 
sıbhi otomobilile Hasekı astatl 
bldırılmtfttr. Yaraları ağırdır. 

; 
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1 . Si() N P"'a ST A: 

• 
Kadınlar ve erkekler ne diyecekler, evde, sokakta, malıitede neler konuşulacak, 

davalar, polis haberleri ve okuyucu mektupları ne şekil alacak? 

Son günlerde keten, patiska ve A

merikun bezj fiatları yükselmiştir. Bu 

yüksetiş bilhassa patis'ka fiatlarında 

daha fazladır. Bir müddet evvel met -

d ilir derecede fiat yükselişi vardır. U
mumi yükseliş yüzde 20 kadardır. Da
hildeki bu fiat yükselişini fırsat b ilen 
İthalatçılar da getirdikleri malın üze· 
rine fazla kar koyarak satmağa başla

resi 10 kuruşa tedarik edilen hezlerin 
. .. _ mışlardır. Dahildeki iıat yükselişinin 

metresı bugun J ~ kuruştur eh b' · d · ·ı · · ı·-· · s e ı pıyasa a ıstenı en cıns ıp ıgın 

Amerikad3 posta 
Jnüvezzileri erkek -· 
;'llİi-

- Bizde oldu&tu 
gibi.. 

- Amerikada pos 
ta müvezzilerine k3 
pılar geç açılıyor · 
Dı ll§. 

- Bizde olduğu 
gibi. 

- Amerika bük\i 
llleti düşünmüş. ka
}lılann geç açılması 
nın önüne geçmek 
çaresini bulmuş!. 

- Bizde olduğu 
gibi .• 

- Müvezzileri gü 
!el, hem çok güzel 
ltıilardan seçecek -
Iniş. 

- Ah ... Bizde ol· 
Inadığı gibi! 

* Bizde de olsaydı, diye düşündüm ve 
olsaydı, bu yüzden vukua eelecek ha -
diseler birer biTer akhmdan geçti.. 
Şunun bwıun konuşacak!.an, :sanki 

konuşolmuş gibi kulağımda ~ınladı .. 
:Ve hepsini birer birer yazdım. 

* Genç kız jçini çekecek: 
- Ah güzel olsaydım .. 
Annesi soracak: 
-Çabuk koca mı bulurdun? 
- Kocayı ne yapacağım, posta mü-

\'ezzii olurdum. 

* Erkekler konuşacaklar: 
-Günde kaç mektup alıvorsun? 
-Bir tane. · 
- Acıdım sana! 
-Ya sen? 
-Dört tane! 
- Şayanı tebriksin! 

* - Bizim mahallenin posta müvezzii 
Earışm! 

- Bizim mahalleninki de esmer. 
- Ben sizin mahalleye taşınsam, 

&en de bizim mahalleye taşınsan.. Ben 
tsrnerierden h~lanırım da. 

--. Hakikaten iyi olur, ben de sarı
iinlardan boşlanımn. 

* Erkek koşa koşa gidiyordu, gene bir 
etkek yoluna çıktı: 

- Nereye koşuyorsun, vapura mı 
Yetiıjeceksin? 
r -:- Yok canım, postaneye mektup ye-
tştıreceğim. 

- Mektuplar kime? 
-Kendime! 
- Ne rnünasebet? 
-Ne münasebeti var mı? Posta 

Dlüvezziinin hiç olmazsa günde iki de
ri kapıma gelmesini istiyorum. 

* 
1 
Posta müvezı:ii kapıyı ~ldı. Saçları 

• tın s.rısı, cözleri deniz mavi$i ve vü
tUdu billur ~nginde idi~ 

- 8ıy size bir mektup var. 
~;~1 mektubu alırken posta müvez • 
~ de ..wıe bir mektup dc)tmlı: 

- Bu mektup ta benden tiu! 

* ~ Gene ayni yerue mi ~ll§ıyoi'IU .. 

- llayır, ktif• ettim. 
- Ş\mdi p.e ile IIMfcWaünüı? 

ıııH7::_ lviındi oturuyor, pôsta müvez .. 
--..uıı mektup ptinnaiJli bekliyönım. 

* ~~~günlerde gene Bay Oımanm 
.... ı.uıaen yanına varılmıyor. 

ttı-;:- Tabii kibirlenir.. Günde sekiz 
eııtup alıyoımuş. 

It.pı çalındı: * 
~- lUrıcıjun sana zahmet olmasını 

Pıyı ben açanm. 
-Yok olmaz, ben açacağun. ".\ 

Yazan: iMSET 

- Yok olmaz, ben açacağım. 
- Yok olmaz, ben açacağım. 
O, onun eteğinden çekti, öteki, onun 

eteğinden çekti.. Ve güçbela kapı açıl
dı. 

Erkek - Affedersiniz biraz bek!et-
tik. 
Kadın - Bekledin amma zarar yok. 
Erkek - Ayıp, ne diyorsun. 
Kadın- Sen karışma. 
Erkek - Bari mektubu alayım. 
Kadın - Ben alacağım. 

Tabii kibirlenir pnde sekiz 
mektup abyonmı~ 

Kan koca saçsaça, başbaşa gelirler. 
Erkek dayak yer, ~ı yarılır. 

Dedikoducu komşular sorarlar. 
- Adamcağızın haii nedir? 
- Ne olacak, müvezzizede. 

* Mahallenin bütün erkekleri evlerı -
nin pencerelerine çıkmışlardır: 

-Ne oluyor? 
Diye sormaym .. Ne olacak müvezzi 

mektup dağıtıyordur. 

* Ev sahipleri dua ederler: 
- Allah vere de bu sene en güzel 

müvezıii bizim mahalleye veraeler, 
biz de ev leri n kirasım bir misli' arttır· 
sak! 

* Gazetelerde §U tarzda kari mektup • 
lan çıkar: 

cMüvezzllerin soka'k kapılanndan 
mektupları bırakıp gitmeleri. Mektup 
alanlar için çok güçlüklere sebep ol • 
dujundan badema müveızilerin evle
rin içine girip mektupları mektup sa
hiplerine kendi odalannda vermeleri 
hakkında posta idaresinin nazarı dik -
katini celbederiz.• 

* Kadınlar arasında: 

c İmza» 
cOn bin ki§!• 

- Kocan gene senin öteden beriden 

mektup a1mana kı
Pamuk ipliğinden mamul havlu, istenildiği zaman derhat bulunamama• 

bez, Eanila ve saire üzerinde de hisse- .sıdır. 
zıyor mu? 

- Bilakıs mem - Sınai vaziyetimiz hakkmda ı lzmit tutun piyasaSI açtldı 
nun bile oluyor. Ba lefk"k t f l 
na mektup geldikçe '1 a yapı IJOr zmit (Hususi) - Tütün piyasası 
yüzü gülüyor. Ticaret odası bizde sanayi nevileri. açılmıştir. Piyasa fimdili.k 42 ku;; * bunların ipridai maddeler balummdan tur. 
· Polis haberleri , ihtiyaçlan, aendik mesaileri. ve ka-~--------------. 
§Öyle olacak : ı __ ı... k ed' Sana . iSTANBUL zanç annı tQ.Oıt ~tme t ır. yı 
Ayın on dokuzu : birJ'v• • '-~L~ı_· Ha'~ A .ı__ __ .ı Ticaret VB ZaL.:- D--..... 1 B -n yirnı· dört ıgı umumı &aDDI ut n~410t\D IUI'II IRili~ 

ugu l dö .. . _..J___ .. bt !L: 
tane postll müvcz - nunce bcaret OQiUl umumı &atıut 17/3/837 
zii kaybolrnu~'tur. Cevat Nizami ile tema11 ederek bera- 1-----"'"FIA""'!""""'TLAil--------1 
Ayın yirmisil berce çahşılacaktır. Netic~ ehemmiyet- t--.,...---==-~~-------1 

.A~ Yukan Bugün yetmiş ta. le beklenmektedir. C l.N S l 
"ne posta rnüvezz'ii K. P. 
kaybolmuşt.ur. Demlr fiatları Buldar yumuşak ' ıs 
Ayın yi rm~ biri: Çivi tacirleri dün sabah yeniden ti- !~!ay sert ! ;;•s 

K. P. 
'21 
625 
430 
4 32,5 
423 
000 

l2 15 

Bugün oosta tev- od . Ça ...... A_ ·-. t ,~- .. caret asma başvurdular. Yenı nark •....u 4 ..... 
zıa ına çıMın rnuvez . KJsır san 4 n ,s 
zilerden hic biri av- tesbıt olunmadığından fabrikalar pi - x~emı 14 20 

det etmeffiişlerdir. yasaya çivi çıkarmamaktadır. Pjyasa- Kendir tohumu 11 !S 

Polis izlerini ara - da bu yüzden çivi buhranı son haddi ~?;~ ~arayau S: S40 
S2 

s.oo 
39(» 

maktadır. 
1 

bulmu~. bir çok yerlerde inşaat dur .. Zerdeva derısı ~ * muştur. Ba.nsar derist ~ 
Mahkemelerde: Tm:J deı1s1 500 
Bugün açılan sekiz yüz yirmi talak Demir fiatlarının yüluelişinden ma- GELEN 

540 

davasının hepsi de kadınlar tarafın _ deni sanayi ziyadeaile mütessir ohn~ t-=Bu=td-=-=a=-y-=-- -====- ===--00--'t-OD---1 
dan açılmıştır. Ve hepsi de mahkeme- tur. ÇaYdar ~ • 
de, kocalarının posta müvezı.ilerine Arpa '16 • 
iliını aşk ettiklerini gözledie .gördükle- ~--••••••••••••.. Kepek ıs • 
rini söyJcrni .. lenlir. ! stanbul Borsası kapanı~ un 4S • 

v Y Mmr 00 • * fiatları 17 - 3 - 1937 Btılgur B • 
c Yürü yavrum yürü:. Mercimek 15 • 

PA BALA& cKonyalım yürü» Ynpak 2 • 

c .•••••••••••••••••••• ~ 

Şarkısı gene moda olacak, fuk:ü şu 
tarzda söylenecek: 

cYürü yavrum yürü• 
cMüvczzi yürü» 
cMüvezziin birb 
«Aldı da kaçtı beni• 
cHaniyada benim elli dirhem xe:; -

tarıem.

cMün~uiden başkasını istemem• 
cMüvezzi yürü.··» 

* Ve nihayet, \'erilen karar gazeteler-
de intişar edecek: 

cGüzel kız müvezzilerin menıleket 
hayatı içtimniyesinde yaptığı bazı fe
na tesirler dalayısilc bundan bö\·le 
posta rnüvezzilikleri erkekler tarafın
dan görülecektir.• 

Külli §ey'in yerciu ila asli olduğu za
man da yukarıda yazılan hadiselerin 1 

bir tanesi bile \'aki olmıyacak. Ve yu . 
karıda konuşu1aıılar konuşulmıyacak
tır. 

İl\JSE'l' ........................... -................................. . 
~~~----------V._e_c_iz_e_l_e_r ____ ~ 

Kadınların saklıyabildikleri yegtıne 
sırları kendi yaşlarıdır. 

* Kalbin dili kelimelerle değil, gözler-
le ifade edilir. 

* ~k rn2nasız bir piyes gibidir. in -
san seyrinden ~oş1anmaz, ~mım.ı ge
ne sonuna kadar kalır. 

* İnsanın eli gcJaka vermezse gönlü 
verir. 

* Kadınlar ho§I&rına gideo yalanın 
doğruluğuııla kaıtidirle.r. F2bt ~la
nna &itmiyen doğru için yalandır eli

l SterUn 
Alış 
t21.t0 

ı Dolar 123.00 
20 Fransız Fr. 111.00 

20 Llret 120, 
20 Belçl.ta F.r. ~ 

20 Drahml 18. !)() 
20 İ.mçre Fr. 565. 

20 Leva 2Q. 
ı Fllortn 61. 

20 Çek kuronu 70. 
1 Avusturya Bl. 20.00 
ı Mark ıs. 

ı ZloU 20. 
lP~ 21, 

20 Lev 12,00 
20 Dinar -48. 

Ruble 
ı İsveç kuronu 30. 
1 Türk altmı 

' 1037 
ı Banknot Oa. B. 2{6. 

ÇEKLER 

Acııı, 
Londra 617,00 

Nev-Yor~ 0.7915 

Part s J7.l6lS 
.Millno 15,0375 
Brüklel 4.70 

Atı na 88.70 

cenevre 3,47)0 

sor ya 64.48 

Am.ste:rda~ 1.4488 

Pnc 22.6'91') 

V!7aııa ··~ Madrkt 11.4540 
Berlin . Uo675 
Vaı'JOft . .f.175 
Budapqte 4.3742 
M1Ent J(ll.~ 

Belpad -".61 
Tolı:oham& 1..ms 
MOI!koft .2U6 
8tokbolm 3..1422 

EI8A. 

Acılıt 

Satış 
621.•10 
126,00 
llS, Ol 
125. 
84. 
22.00 

S7S. 
23. 
06, 
75. 
23.00 
28. 
22. 
23. 
J4.00 
52. 

32. 
1038 
248. 

Kapanış 
618.00 
0,7~ 

17.23S 
15,0210 

4.6945 
e8.592S 

5,4710 
64.4012 
1.4464 

22,663 .. 
4.l1M 
n . .tf 
1.9656 
4.17 
4.3698 

1Cı7.9288 

"'-627J 
7..7741 
~.e 

S.Jl., 

:x.,... ... 
CM.to 

• •• 
14." 

ısTI&aAZLA& 
ye inat ederler. 

* ,A~ ~ ı.ereu 1 te.m 19.475 
Bir kadınla kon~n erkeğe dikkat • • ı ndeö 19.40 

ediniz, sözleri hep konuştuğu kadm • » D .adeli 11.75 

hakkında ise onu seviyordur. ~ok ka- •---·-T_A_B_V~t-:-L-A-=-T---

dına kendi şahsından bahsedıyorsa 1-------....--:-::----::---
sevmiyordur. Af!lıı K.,. .. 

Anadola I pe. ... 00 00.00 

* » I .ndtll 4fl.OO 4().1J 
t D pe. 00.00 00.00 
• u ... 40.00 4·). ıs 

Anadolu mü. pql ~.00 00.00 

Kadının çirkini olmaz, çirkin gö -
rünmemesini bilmeli. 

** 

GIDEN 
Fasulye 
iç tındık 
Afyon 
K . Ceviz 1

..,.,.-==:::::;1 9:=::T::=o=o -=--1 
10 • 
2 • 
3 a 

DIŞ FİATLAR 

B~day : IJverpul 
K. S. 
6 17 
6 35 
6 21 
s 43 
3 sı 
7 35 

Bu~day : Şlkago 
Buğday : Vlnlpek 
Arpa : Anvers 
l.fısır : Londra 
Keten T. : Londra 
Fındık o. : Hambu~ 
Fındık L . : Hambu!!J 

79 63 
79 12 

!
_ ........................................................... . 
Ingilierede 

ı Lik maçları 
(Baştarafı 7 inci sayfaCJa) 

: dında yapmak üzere Beşiktaş klübilP. 
1 bir anlaşma yapmışlardır. Sekiz klüp 
turnuvası şimdilik bir de,:re olarak bel§ 
layacak, lüztım görülürse ileride bir 

ı 
devre daha yapılacaktır. 

Sekiz klüp turnuvası 28 Martta ha~ 
layacak ve yedi hafta devam edecektir. 

Ar karada yapilacak aUetizm 
mUsabablari 

Türk Spor Kurumu Atlet1mı F~e • 
rasyonu 19 ve 20 Mayısta Ankara sta· 
dırıda İstanbul, İzmir, Ankara fehirleri 
arasında büyük bir at~timı müsabaka 
sı yapaeaktır. Bu müsabakalara her te 

.birden 17 atlet i§tirlk edecek, müsaba 
kalar iki ıün devam edecektir. 

Atletizm federuyonu bu müsabaka 
lar ~n a§aiıdaki proıramı ı-bit et
m~r. 

s-t -' ~ ıo ,.., ... 
5 

Biriui ... 
S..t 2,,. .. r... .. -, ............ ' c;a.._ 

1110 • • 3 20 Ya-k •tl•-
5.C»l,. • 
• • llMiab 4 Jt ara eta• 
4 X 400 Myrak 4 ~ Una atı... 

~ıı~ıp .. 
lkiaci ... 

200 mfltre Jret\1 3 3 M.a atlaına 
1.500 • • 3 :ıo ~>~• 
110 • ıauiall 
10.000 metre 4 
400 ll 

4 X 100 bayrak 
ya np 

Mü kA fal 



..-

T5yler ürpertici bir 
tramvay kazasu 

(Baştarafa ı inci sayfada) ı sine sevkedilerek tabibi adli Enver Ka-
Halıcoğlu topçu okulundan emirher ran tarafından muayene olunmuş ölü
Mehmet oğlu Hasan romörk'ün arka mün şekli tesbit edildikten sonra def
sahanlığından caddeye inmiş ve yolun nine ruhsat verilmiştir. 
soluna geçmek için indiği tramvayın Zavallı emirberin cesedi 
arkasından kıvrılarak sola doğru yürü- T ramvay takozlarla kaldırılıp al-
müştür. Fakat tam bu esnada Şişliye tından ceset çıkarılmadan evvel orada 
gitmekte bulunan 43.) numaralı vat- bulunan bi.t .ınuharririmiz zavallı emir
man ldris og]u Hüseyin'in idare ettiği berin vaziyetini şöyle tesbit etmiştir: 
141 numaralı Şişli - Tünel arabası Har Ceset arabanın sol tarafında ön te
biyeden gelmekte olduğundan emirher kerlekle arka tekerleğin arasmda elek
Hasan indiği tramvayın arkasından çı- trik takozunun altında yüzü koyun du 
kar çıkmaz aşağıdan gelen bu tramvay ruyordu. Göğsünden başına kadar olan 
ile karşılaşmıştır. Vaziyeti gören halk kısım tekerleğin haricinde idi. Diğer 
vatmana işaret etmiş, yedek sübay o- kısım tramvayın altında idi. Sağ kolu 
kulu talebeleri tüfekleri kaldırarak vücudunun altında sol kulu dış::ırda. i
vatmana Hdurl)) işareti yapınışiarsa da di. 
vatman duramamış ve neferle arası za- Tramvayın sağ tarafında Ön teker
ten :i metre kadar olduğu için bir an leğin altında parçalanmış iki ayak gö
içinde askere çarpmıştır. Emirher Ha- rülüyordu. 
san bu sademen'İn tesirile iki metre ka T ramvay kaldırıldıktan sonra ce
dar geriye fırlamış ve yere düşmüş- set bir sedyeye konmuş ve Etfal has
tür Soğukkanlılığını muhafaza etme- tanesihe sevkedilmiştir. 
ğe muvaffak olaınıyan vatman gene Suçlu vatman şaşkın bir haldedir. 
arabayı durduramamış ve neferi altına Ilk sorgusu yapılmış ifadelerinde bir 

insicam görülemcmiştir. 
Vatman bugün tevkif edilecektir. 

T ahkikata devam olunmaktadır. 

alarak sürüklerneğe başlamıştır. T ram
vay zavallıyı bir müddet siper tahtası
nın önünde sürüklemiş ondan sonra 
tekerleklerin altına almış ve nihayet 
ön ve arka tekerlekler arasındaki elek- Anadoluda 
trik freninin takozu altına aldığı sıra- Hala Yu1ıan 
da vatman tramvayı durdurmuştur. Esiri varmış 

Tranıvayın durabildiği yer (Baştarafı ı inci sayfada) 
Tramvayın durduğu yer Osman pa landırıcı Tripoliçada yakayı ele vermiş 

P apartımanı ile Menekşe apartımanı tir. Bu esrarengiz adam iki yıldanberi 
arasıdır. Patras, Kalavrita, Eyaliya ve Pırgos 

Bu suretle nefer tramvayın altında köylerini do1aşmakta ve glıya Anado 
4(; adım yani 41,5 metre kadar sürük- lu içler.inde el'an Yunan esl!·Ierinin i~ 
lenmiştir. Ve bu müddet zarfında tram- kence çekmekte oldu'kiarı bir kamptan 
vay yokuş yukarı gittiği halde vatman kaçlığını iddia ederek para dolandır -
arabayı durduramamıştır. makladır. 

Bu kurnaz do1andırıcı, kendısini göz 
Bu feci manzarayı gören halk çığlık 

yaşları ile karşı1ayan köylüleri dolan-
ve feryatlarıiçinde tramvaya h ücum et- clıTdıktan sonra başka bir köye gidıyor 
miş ve ar~banın ön ~amla.ru~ı kırmış ve ayni rolü orada da oynuyormu~. 
v~t~anı lınç etmek ıstemıştu. Derhal Geçen sene Bozaitika köyüne Yorgi 
hadıse mahatline gelen zabıta suçlu Kuye~as namiyle girdiği vakit. safdil 
Hüseyini yakalıyarak halkın elbden 1 köylüler sevinçlerinden kiise çanlarını 
kurtarmış ve Harbiye kaarkoluna sev- çalmışlar ve bayram yapnl'şlardır. 
ketmiştir. Dolandmcı daima zeng:n köylüleri 

Vak'a derhal müddeiumumiliğe iı'ltihap etmektedir. Atina zab•tası, par 
bildirilmiş ve atlı polisler vak'a ınahal- mak izlerini tetkik ettikten sonra, mcr 

1 kurnun maruf dolandırıcılardan oldu -ine gelerek arabayı kordon altına al-
mışlar ve münakalatı kesm1şlerdir. ğunu 'biJdiımiş ve tevkifira emretmiş

tir. 30 adlı dolandırıcı dün vcrdiğı ifa 
Derhal vak'a mahalline yetişen dede pek çok isimler kullandıi,ın: ir.-

müddeiumumi muavini Cevdet ve ad- kar etmemiş ve şimdilik Karras namı 
liye doktor Enver Karan vaziyeti tes- nı taşıdığını ilave etmişti!". Bu ismin 
bit etmişler, şahitlerin ifadelerini al- son ismi o1ması temenni ediımeldedir. 
mışlardır. Saat 19 da müddeiumumi 
Hikmet Onat vak'a mahalline gelmiş 
ve bizzat vaziyeti tetkik etmiştir. Tet
kikat ve keşif 20 de nihayet bulmuş ve 
araba polis nezareti altında kalmak ü
zere Şişli deposuna gönderilmiş, ve 
mtnakalat bşşlamıştır. ı 

Biçare' neferin cesedi ıtfalllastan~-

Milliroman 

Tayyareci Lindberg 
Bugün geliyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Lindberg Hindistandan gelmektedir. 
Bu sabah hududumuza girecek, Ada
nada yere inecek ve benzin aldıktan 
sonra hareket ederek Yeşilköye gele-
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·lah baş•.na! 
Bürhan Cahit 
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Fransada " Türk 
Casusuyum!, diyen 
Bir serseri 

Muhterem misalirimiz Ankarada 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

(Baştarafı ı inci sa)·fnda) Atatiirkiin nezdlerinde 
ri de Vallenstein'dir. 1895 senesincie Ankara, ı 7 (A.A.) _ Reisicumhu:-
Felemenkte doğmuştur. Lüksemburg Atatürk bugün saat ı 7 de misafır Ro
zabıtası bu adamı Fransız zab1tasınu manya Hariciye Nazırını kabul buyur 
teslim eylemiştir. muşlardır. 
Fransız gazetelerinin kendisinden ôğ Reisicumhurumuz, misafin nezdle -

rendiklerine nazaran bu adam doktor- rinde bir buçuk saat kadar alıkoymuş
luk tahsil etmiş; seyahatlere, maceraıa lardır. 
ra atılmağı pek severmiş. 1920 sene- Bu kabule Haricıye Vekili Dr. Aras 
sinde La Haye şehrinde bir Türk mc- hazır bulunuyordu. 
muru ile tanışmış!.. Bu zat adamın der Geeeki 7Jyafet 
dini dinledikten sonra demiş ki : Ankara, ı 7 (A.A.) _Doktor Tevfik 

- Size istediğinizden iyı bır iş bul- Rüştü Aras, Romanya Dı~ Bakanı Ek
dum! Hükumetimc mensup olunuz. İyi se!ans Viktor Antonesko ve refikası şe 
para alırsınız ... İş te sevdiğ.niz işl.~r refine Haric:iye ko.,künde ba· ziyafet 
nev'indendir... vermiş, B. M. Meclisi reis!nin ve Baş-

Vallenstcin kabul eylem:~ \'C Turki- vckilin vekilierin, Romanya elçisinin 
ye Jehine ~a.susluğ?. b~~lar~ıs (!: Mu- ve elçilik erkanı ile Dış işıeri bakan~ı
vaffakıyetlı 1şle: gormuş. :B akat ken - ğı ileri gelenlerinin hazı' bulundusu 
disi daha faal bır. sur~~t: çalışrn~k, tc~ l bu ziyafeti kor diplomatikin de i:ıHrak 
likelere atılmak ıstcdıgınden Turk hu ettiği büyük bir kabul resını takıp et-
kumetine müracaatla Fran,anııı Suri - . ı· 

Le. t b . m ış ır. 
yede bulunan Jyon a uruna dahıl Hariciye Veldlinin nutku 
olmayı teklif eylemiş! Muvafık cevap Ankarn ı 7 _ Romanya Dı~ Bakan: 
alması ü.:e:.in_: va;ııenste.iıı .Fran.sızla - Bay Vikt~r Antonesko şerefine verilen 
rın bu gonullu kıt asma ıntısap !le Be- . , f tte Dr Aras söyledtg" i nutukta ad K.. 1 zı) a e , . 
rutrt gelmiş. Or.. a urt eri~, ~ürzü - ezcümle demiştir ki: 
lerle yap.~la.ı: m~s~demel.7re. ıştırak ey- Bay Bakan, 
}emiş. Gunun. bırınd~, Turk·yeden ken Samimi ve semereli Atina teşriki m~ 
disine bir emır gelmış. saisinin ferdasında ekselansl:ırının Tür 

- General Gouraud'yu öldürrneğe kiyeye muvasalnti, bu pek cemilekar 
muvaffnk olursanız 500,000 frank alır ziyarette, kendisini dost ve müttefik 
sınız. · · Romanvaya bağlıyan kar~ılıklı hissiya 

O vakitleri bu General Surivc fcvka " d tl V h k'k' t · tın ve samimi os ugun a ı ı eza-
Iade komiseri olduğu gibi bn mıntak::ı- hürünü görmekte olan Türkiye için ha 
da bulunan Fransız ordusunun da baş kiki bir sevinç sebebi ve Cumhuriye~ 
kumandanlığını yapmaktadır. hükumeti namına ekse1ansımza mcm-

Bu emri alır almaz Vallenstein fev- leketimize hoş geldiniz! demek benim 
kalade sevinmiş. Çünkü çoktandır pe- için hususi bir zevktir. 
şinde koştuğu maceraya kavuşmuş bu- Antantımıza dahil devletlerin mü-
lunuyormuş. nasebetleri, gerçi, her türlü apolojinin 

Vaı11enstcin General Gouraud'yu kat fevkindedir. Memleketlerimizin müşte 
le teşebbüs etmiş. Muvaffak olamaym rek ülkülerini verdikleri bu birleşme
ca kaçmış. Maksadı Türkiyeye ulaşmak de bir tek fikir hakimdir: 
imiş. Fakat Berutta Fransızlar tarafın Yalnız milletlerimizin değil, fakat J:>iı 
dan tanınmış, yakalanmış ve Marsllya tün insanlığın saadet ve refahı. İşte he 
ya sevkedilmiş. Marsilyada divanı harp pimizin hararetle ve samimi olarak is 
huzuruna çıkarılmış ve idama mahkum [ediğimiz budur. 
o1muş. Kadehimi Majeste Kral Karolun şe-

Fransız Reisicumhuru id:ım cezasını refine ve müttefik Romanyanın şan ve 
müebbet küreğe tahvil eylerliğinden Gu refahına kaldırıyor ve eksehnslannın 
yane'e gönderilmiş. Oraya varır var - ve bizi ~atif liuzurlariyle ~ercfleodiren 
maz kaçmak teşebbüsünde bulunmu~, Bayan Antoneskonun sıhha~in'3 içiyo -
fakat yakalanmış. 

rneğini hususi surette yemişlerdir. 
B. Antoneskonun cevaba 

Bu nutka cevap veren B. Antones
ko demiştir ki: 

«Burada gördüğüm her şey, üze• 

rimde bütün kuvvetile bir hissi, hay· 
ranlık hissini doğuruyor. Çünkü mem-

1 

leketinizde başarılmakta olan muaz· 
zam eserden sathi müşahid üzerinde 

1 

bile hoş ve iyi bir tesir bırakmaktanı 
hali kalmayacak vaziyettedir. 

Modern Türkiyenin bu hayranlık 

hissi verici terakkisi her şeyden evvel, 
zamanımızın en biiyük devlet adamla

rından birinin, Reis Atatürk'ün ctra· 
fında toplanan ve birinci adamlardan 

teşekkül eden bir kitlenin kollektif 
çalışmasının neticesidir. 

Türk milletinin yüksek enerji, se• 
bat ve vatanperverlik meziyetleri, bu 

muhteşem neticeyi vermek için bugün 
olduğu gibi sevkedilmeyi bekliyordu. 

Uzun tarihleri esnasında milletleri~ 
miz karşılıklı tanışmalar ve birbirleri· 

nin kıymetini takdir etmeyi de öğren~ 
mişlerdir. 

Bu uzak temastan, Türk milletine 
R u men milletinin . kalbinde derin bir 
hürmet ve sempatik bir bağlılık hissi 
kalmıştır. 

Bugün hiç bir noktada mukaddcra~ 
tımız birbirlerile çarpışmamakta, es-as· 
lı hiç bir şey birbirimizi ayırmamak· 

ta hiç bir derin menfaat bizi birbirimi· 
zin karşısına koymamaktadır. 

Gerek Türkiye gerek Romanya. • 

sulhtan başka bir şey arzu edemezler. 

Zira her ikisi de kendilerine lüzumhı 

ağır dahili ısiahat ve kuvvetleome ese

rini muvaffakiyete isa] etmek için tol· 
ha muhakkak ihtiyaçları vardır. 

Dünyanın bu kısmında sulhu V~ ; 

muahedelerle kurulu nizarnı idame et· 

tirrnek hususundaki daimi menfaati· 
miz, bundan ileri gelmektedir. 

Bizi birbirimize bağlıyan muahede
nin ilk maddesinin ifade ettiği hakikat 

Birkaç sene sonra ikinci defa kaçma 
ğa te§ebbüs etmiş ve muvaffak olmuş. 
Avrupa ya gelmiş. serserı <;erserı dolaş
roağa başJamış. Romanyads. bır otomo 
bil kazası neticesinde topa! kalmış ... 
Li.iksemburga iltica etmiş ... Orada iş -
siz güçsüz dolaştığından ciolay: zabıta 
kendisini tevkif ederek Fransı;: zabıta 

rum. 
Ziyaretler bütün Rume~ler için çok kıymetli bir 

sına teslim eylemişmiş. --- . . . . . ...... ···- .... . 
cektir. 

Lindberg ve zevcesi Y cşilköyde 
tayyare cemiyeti erkanı tawfından 
karşılanacak, maruf tayyareciye bir 
buket takdim edilecektir. Lindberg'in 
şehrimizde kalmayıp benzin aldıktan 
sonra yoluna devam edeceği anlaşıl
maktadır. Kullandığı, bir Ingiliz tayya
residir. 

• ı 

bir resim KÖle çarpıyorduı 

Ekselans Antonesko Ankara Palasta hakikattır. 
kısa bir istirahatten sonra yanında R0 Gerek Romanya ve gerek Türkiye 
manya elçisi Bay Telemaqu~ olauğu arasındaki her tiirlü doğru ~;;q..,+-c 
halde saat 11 de Dış işierı Ba~~nlı-
ğında Dr. Tevfik Rüştü Ar~ı ve onu ler çerçevesi dahilinde, \,erek Karar' 
takiben de Başbakan İsmet Inönti ilc nizde bizi birbirimize bağlıyan mf'1 

Kamutay Başkam Abdülhalik Renda- atler çerçevesi dahilinde, gerek Bal' 
yı ziyaret etmiştir. .. .. Antantı ve gerek Milletler Cemiyf. · 

Dış işleri Bakanı Tevfik Ruştu Aras! çerçevesi dahilinde aramızda ancak 
Başbakan İsmet İnönü ve Kamutay yaklaşma noktaları buluyoruz. . . 
Başkanı Abdülhalik Rendl rtıuhlerem · Kadehimi Ekselans Türkiye Reısı 
misafire iadei ziyarette bulunmuşlar - Cumhurunun Ekselans Ba,vekilinin 

dır. sıhhatlerine; bizzat sizin ve bur111da· bo" 
Bayan Antonesko da öğ!ederı önce ba 

· Iunmayışından teessüf duyduğumuz Bayan İsmet İnönünü ziyaret etmış Ve d 
Bayan İsmet İnönü de Anknra Palasa yan Rüştü Arasın sıhhatlerinize kal ı· 
gelerek iadei ziyaret eylemiştir. · rır ve asil Türk milletinin saadet Ne re-> 

Muhtcrem misafirler bu~i.in öğle ye fahına içerim. 
ı ' ı~ 

dasında yiyor, sonra duvardaki çerçeve ı canla başla çalış"1;ş ve bu davgoııı • 
içinden kendine o daimi tebessümü ile. k'azş.nılı:ıasında keı1dine.görc hisse al· 
bakan Nilüferin haycıline takılıp kala- mış olan genç yüzbaşıya -'Ordu.: 
rak uyumağa çalışıyordu. - - Istanbuldan gelen hayat ark.ad~· 

Aarasıra kumandanı davet edildiği şın karargahın rnisafiri sayılır. erorinıı
yerlere onu da götürüyordu. Bu da ze vedlen Bornovadaki villalardaıı, 
vazife sayılırdı. hangisini muvafık bulursan derhal ha1 

Fakat bunun haricinde yüzbaşı F'ik- zırlat! 

lik hamlede insana giizel ve afacan 
bir mektepfi kız tesiri veren bu resme 
dikkat edince zeka fışkıran bir çift iri 
ela göz lüle Iüle kumral saçlar ucu bi
raz kalkık düzgün bir burun ve hemen 
konuşmağa ve muhakkak iyi şeyler 
söylerneğe hazır hissi veren gergin du
daklar birer birer çözülüp dile geliyor

Bir aralık iki gün için lstanbula git daireden başka zabitlerin yatıp kalk du. 
reti bir akşam bile bir eğlencede göıen Bu bir emirdi. 
olmamıştı y·· b F'k k d kerca 

ı · uz aşı ı ret uman anım as 
meyi düşündü. maları için de gene Karşıyakada güzel Altında bir köşesinde sadece altalta 

Lakin buna kendi de imkan bulamı- bir daire ayrılmıştı. iki kelime vardı: 
}'ordu. Izin istese belki vereceklerdi Işgal sırasında düşman kumandanla- - Fikrete .. Nilüfer. 
bu1ıa emin olduğut hakle bu kadar rından birinin ikametine tahsis edi! - Yay gibi çekik kaşları altında daimi 
mühim işleri bırakıp ghmeğe. gönlü miş olan bu daire pek aüslü idi. bir bahar gibi taptaze renkleri ile par-
razi olmuyordu. Düşmanın bütün rüc'- Yüzbaşı Fikret bu dairedeki odası- layan bu ela gözlerin içinde belliydi ki 
at,s.ıhasında bıraktığı ağır ve hafif top- nın duvarlarında bir çok kadın resim- hayata kanmamış ve aşkına susama -
ları bir araya getirmek, topçu parkın- leri görmüştü. mış bir gönül yangını vardır. 
da evsaf ve Kıymetlerini gözden geçi Altlarındaki rumca bir kaç kelime Yüzbaşı Fikret şimdi başka hiç bir 
rip rupor vermek vazifesi müstakil ile imzaları bulunan bu kadın resimleri düşünce ile kaygılanmadan yalnız o
top~u fırkası kumandanlığına vc!ril - belliydi ki ortada asılı büyük ve göğsü nun varlığı ile hayalini dolduruyordu. 
mı.ştı. nişanlarla dolu miralay üniformalı Akşamları geç vakit arkadaşları o -

\'e fzmire girdiği gün yüzbaşı for • lesmin sahibi olan düşman kumanda- nu da keşfettikleri eğlence yerlerine 
masını takao genç zabit bu fırkan:n nma aitti. götürmek, hatta davetli oldukları Bor
yav~ri idi. Düşman o kadar perişan kaçınıştı ki nova taraflarındaki musevi ailelerinin 

Bu işlerin on beş günden evvel bit- değil sevgililerinin resmini kendi ag - ziyafetlerine sürüklemek istiyorlardı. 
m~sine imk'an yoktu. randieman tablosunu bile alıp götüre- Fakat yüzbaşı Fikreti kandırmak im-

Bunu ta1ımin ederek telgraftan son- memişti. kanı yoktu. 

'd' zmire girdiklerinin beşinci günü selimiadı ve çıktı. 
1 1s· 1 f Id Mağlup düşman · kumandanlar1111~ 

ıŞr .ted~ra a ı. b' . İ . kendilerine husust jkametgih olara 
<< ım ı vapura ınıyorum ve zmır- "ll 

de bekle beni. Nilüfer.ıı intihap ettikled bu villaların çoii 

Yüzba ~ı Fikret gözlerine inanarnı -
yordu. T elgarfı üç kere okudu. Sonra 
deli gibi telefonu sarıldı. Merkez ku -
mandanlığından, polisten Istanbuldan 
bu gün kalkacak vapuru sordu. Doğru 
idi. Gülcemal geliyordu. 

Ve yarın öğle üzeri lzmirde 'buluna
caktır. 

Bu haber genç yüzbaşıyı birdenbire 
Jeğiştirdi. 

Karısını karşılam~k ıçın dü:;-ünen 
kaf~sında bin bir türlü tertip ve prog
ranı h<>7':~.ınıyordu. 

düşmanla beraber kaçan ve artık d f' 
mali\ tebaası savılınası icap edeniete 
aitti. Bunı,ın· i9i.n yakınlığı müna.sebe· 

tile müstahkem mevki kumandanlığı· 
emrine verilmi~lerdi. 

Y .. b F'k · • 1 'lk gel • uz aşı • ı ·ret emrı a ınca ı 

d ·~· .. d b ·. .. .. v-e hııt· ıgı gun en en gozune çarpan .. 

ta karargah için beğendikleri hal?.e "t: 
çüklüğü yüzünd~n muvafık görulJl'l k 

"s1" 6' b } · · d 'k' katlı şı yen su u ır "! ıçe ıçın e ı ı 

evi isgal etti. 
· 'ka" 

Bu küçücük villi bir şarap fabrı da 

ra bir de uzun mektup yazdı. Yüzbaşı Fikret bütün bu levhaları 
Müstahkem mevki kumandanlığı söktürüp attırdı. 

için Karşıyakada ayrılan büyük bir Şimdi gü7.~} bir çerçeve içinde sade 

O hem mes'uliyetli hem yorucu ;;-.-

1 

vapurun geleceği. gün olsun ~erbest 
zifesinden kurtulunca dairesine çeki- kalmak İ<i,in ku~andana mazeretini 
li)'or?Y.mtr'berin1ii 11efirdiii yemeii o- söylediği zaman muzaffer ordunun 

törüne aitti. 1:-Jatta altındaki (<k~V"'~k ~ 
üç kişinin kucaklıyamıyacağı buyu 
lükte eski şarap fıçıları vardı. ) 

(Arbli --
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ittihad ve Teralıkide on sene 
- On ikinci kısım 

CiHA HAR iN. SONriPERDESI 1 

Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl MuhiHin Birgen -

Suriye cephesinden gelen mektupta 
"Herşey bitti, sulh yapmanın çaresine 

bakın! ,, diye yazılıyordu. 
Arbk Tanini görmek istemiyordum.ITek bir satır yazı yazamıyacaktım. Içimde bir 

durgunluk vardı. Benim için söylenecek bir şey kalmamıştı. 
Herkesin çıkıp gitmesını bek - milletini temsil eden küçük bir kafile leri daha anlattıktan sonra diyordu 

ledim ve en sonra da süvariye te· ile bu puslasız ve kömürsüz vapurun, ki: 
'ekkür ve veda ederek vapurdan ayrıl- sise tutulmıyarak, torpil tarlalarına 11Görüyorum, Muhittin, yazıların 
dırn. Şehirde biç kimse Ümit vapurun· düşmiyerek, kaplumbağa gibi yavaş gösteriyor ki sen de anlamıyor değil
da bir mUhacir kafilesi bulunduğun • yavaş, hedefine varışı, istikbal ıçın, sin. Sıkıştıkça edebiyata kaçıyor, mem 
dan heberdar olmadığı için bizi karşı- içimde mübhem, manasız ve hatta, ilk leketin içinde bulunduğu felaketi, ruh
lanıaya gelen kimse olmamıştı. bakışta çok gülünç, ancak bir edebi - lara kuvvet ve şifa verecek bir edebi-

Evime gittiğim zaman da herk"'s şa- yatçı kafasına yakışacak bir hayal şek- yat gürültü.si.i arasında gizlemeğe ça
tırdı. Küçük Asude, ne zamandanberi linde, gizli gizli yanan bir ümit şulcsi lışıyorsun. Nihai zafer, senin gösterdi
beklediği babasını birdenbire karşısın- oldu ve bir timsali halinde yaşadı, dur ğin gibi bir vaha değil, bir seraptır. 

Sayla 13 , 

Hikiıgeleril 

Bir ölüm hatırası 
Yazan: Selahattin Enis 

~a görünce, sevincinden koşa koşa. du 1 Sulh }'apmanın çaresı'ne bakınız h, O gu'ııu·n hatırası, kafasından bı'r 
1[ lattı. Kardeşinin ölüsünün yattığı oda· 
ollarıma atıldığı zaman, ona kaç gün- * Bir daha görmek nasip olmıyan ve türlü silinemiyordu. O günü her dü • nın kapısında bir başına idi. Gayri ih-

dür içimi yakan ıztırabın iki katre ha- Içim artık Tanin'i görmek istemi- bir zaman sonra da, nihai ric'at esna- şündükçe kalbinin ucunun incEo ince ffyal'İ başını kapının pervazına koya • 
linde gözlerimde tekasüf etmiş olduğu- yor 1 Yolda gelirken zihnimden geçen sında Araplar tarafından yapılan has-' sızladığını duymakta idi. rak ağlaınıya başladı. 
nu ne kadar iyi hatırlarım! Kaç sene- şeylerden bazıları üzerinde bu sabah- k 1 d Yağmurla karışık rüzgarların çehre· Sesini işiten iki hastabakıcı onun ct-
.ı k ın ar a ölüp gitmiş olduğunu öğren· ~n beri, bu mem1ekette böyle k üçü · tanberi bir takım kararlar vermiş bu- ··~. b yi tokaHadığı o .akşam saati hayatında rafını aldı. Artık hakikati bütün kat'i· 
1 1 dıgım u eski arkadaşın yazdıklan tr babalarını beklemişler ve faltat, un~y.orum; birincisi: Artık yaz'ını ya· unutamıyacağı o saat. yetile öğrenmişti; ya:lnız: 
hi ·· 1 bö 1 k kl cagwıml şeyler, Üzerimde o kadar tesir yaptı ki Küçük kardeşi tam 10 gündür has. - Müsaade edin, son defa onu · bı'r r tur ü görrneğe ve .. y ece uca a· 
tına atılmaia muvaffak olamamışlar· Sahahley.in, evvela matbaaya uğ- artık Tani n 'e bir kelime bi~e yazma- ta nede yatıyordu. Onun hayatmdan kere olsun hiç olmazsa uzaktan göre -
d ı mak kara J b k 1 çoktan ümidini · kesmekle beraber yim, diye inler gibi yalvardı. 1 rayarak oradan Merkezi umumiye git- rım, sarsı maz ır arar o - . 

T · du Çıktı 1\t k · • • · · cçıkrnadık canda ümit var• tes_e11isini Hastabakrcrlar, hastane nizamname. alat Paşa niçin istifa etmiş rnek üzere evden çıkıp bir Tanin al- . m, er ·ezı umumıye gıttım. de kaybedemiyordu. Onun artık etra - si muclbince bunun kabil olmadığı ce· 
Hiç gönlüm Sstemediği halde, . sırf dım ve tramvaya atladım. Elimde ga· - (Arkast var) fını tanıyamadığını görüyor; onun ha- vabını verdiler. 

· Yazife duyıuaile, tekfonu elime alıp zeteyi evirip çevirip bakıyorum. Oku- -· '· ~ .. · · · · · • · · •, •m· •, • • · • · • -~-· i·eketsiz \'e hayatla· alakası sadece bir O zaman naçar; -bir yığın külçe ve 
tt f tb h duğumu zannetmiyorum. Dikkat et-

1 
nefes almaktan ibaret bulunduğunu ıztırap halinde hastanenin kapısından 

Nra l ar8ftlrchm. Gazetede ra im miş, okumuş olsam belki zih_nimde Ta- OSMANLI BAN LASI :- anhyordu. Yegane temennisi, günler- çıktı. Yürümeg~e veni ba~lJyan ve .a . ecrni, bana aathi olarak vaziyet hak- .n 1 J ~ 
k1 d b · nin'in bu .s<?n aünlerindeki sütunlan. denberi sımsıkı kapalı olan bu gözle • yaklarını nereye basacağını bilemiyen 

n a . iraz malumat verdi, merkezi h-LL d b k 1 · F k TÜRK ANONiM ŞİRK~Tİ ~ ri n ' bir kere 'olsun açılmasını ve ken - çocuklar gibi sarsak adımlarla viiru·· • ,'bnunıide Mithat Şük:riiyü buldum. O cuuun ~ ir tortu a ırdı. a at, ar· oJ 

a_ L tık o~a yabancı, aanki hiç tanımadı- TESIS TARİHİ : 1863 disini ~on defa bir kere olsun görmesi yordu . 
. uana bir ~ey söylemedi. Yani, o da- 'd' Ba · ı b bo 1 kl be be d .... 

kık d ğım bir aazete gibi 'bakıyorum. . i ı 1• • · ~ om ş o ma a ra r u~u-
a a onun da söyliyecek çok bir şeyi Bermaye$t: ıt,too,eoo ingillı lirası 1 O, her akşam işinden çıktıktan sonra nüyordu ki artık onun gözleıini bir da· 

Yo'·tu. Zaten vakı't _ ve ben d· yor- Benim için söylenecek bir sey kal- k ~ d 1 h .. . ıL • ...., ~ • ' 1 akşam aranlıgı için e buraya ge iyor, a goremiyeeek ve onun sesini bir da-
8Undunı; erteai günü hllla,maya karar mamıttır. Kaç senedir içine kapanıp, onun a)·ak ucun'da oturuyor, h<ıstaba- ha l~it.emiyecekti. Kendisini •ağa • 
'~tr<tik. Yalnız geç vakit beni ziyarete bu m~mlekete faydalı olmak heyeca- T.ürkiyenin ha§hca şehirlerile 

1 
kıcı -hemşiredcn onun hakkınthı ma - bey!.ıo dıye çağıran son ses ... 

t
1
;len Necmiden öğteııdiın ki daha Ta nile, saatlerce çalıftığım odamı artık Paris, Marsilya, Nıs, Londra ve llım~t almağa uğraşıyordu. Ald\ğ~ ma- Ağabey!.. O, bu hitabı kaç uzun se· 
~t J)a§a, Berlinden dönerken, Bul"a- görmek hi'le i,temiyorum. İçinde, hep Mançester'de, M1sır, Kıbrıs, Irak, lumat, teselli ve iimit · ,_:ericl mahiyette neler ışitmişti; fakat bundan soıwa .. . 
rıs~nın bozulmuf olduğunu görmÜf buhran günlerinin helecanlarile y~a~ İran, Filistin ve Yunanistan'da olmamakla beraber gene bir türlü ken-. O artık karanlık sokakt:ı )!Ürüdüğü· 
'lt 1 b dığım, ümitten yeieıe; yeisten ümide Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, d isjni ümide kaptlimaktan menedemi- nü unuluyor ve hıçkıra hıÇkıra ağlı • 

atan ula gelir gelmez, iatifa edip d d d I Suriye ve Yunanistanda Filvalleri d d A 1 d t k . 
lnütarekeyi yapmayı başka bir hüku· ü~ ü~e aima ayni ateş e ve ayni oJ yor u. · yor u. nne enn en o at yıyen ço _ 
ttı b aşkla çalıştığını bu odayı artık istemi- vardır. _Yağmurla karışık rüzgarlarm çeh - cukl;.u· nasıl ağlarıarsa o da hayattan 

• h tt~ ırakma fikrini ileri sürmü~tür. O ,_, b 1 ~eyi tokatla~ığı 0 akşam da öyle ol ·- yedi~i bu tokatla öyle ağlıyordu. r'ldııu.L, y.anı' hu"Lum• •b' kurmayı •on yorum. radaki nava, beni oğacak, İ 
1
• 

1 T'"n " .: ... " b 1 k d' 1 muştu. şinden çıktıktan sonr~ı le a · ı * 
\'a~ifeai Londra sefirliği olan Tevfik una ta~ gibi ır. Her tUrlU banka muameleleri . adımlarla hastanenin yolunu tuttu. Ya · . ~ . 
:~Ya ha':ale etmi,, fakat, o bunda Bir. arkadaşdan aldlğtm mektup . ı Hastan~nin kapısına geldiği zaman, hava ~~ur ~lt f v: fasılasız !'ayıyor, 

uv•ffak obunayınca vazife fzzet pa- Bununla beraber, v~zifemin aon yapar. vakit, a~şamla yatsı ara~ ı idi. Orada 1 ,·ağmuru so~~·; b~· at o, ne :~fa~~~~:o~~ 
~Ya düfm"şt'' ı_ 1 kapıj-:ı y~rı aydı;ılatan e.Jektrik lambaM ı G" 1 . ' 1 0 

şeyi 
ll u u. gÜnH::rini de Y.apmak azım; gidiyo- ---· sının hafıf ~~~ı altında bir lahza dur-

nutmadan aydedeyim k.i, ertesi rum. LJ_nu"z __ ,__h oldugwu için hemen' . . '-bah r-n: 3aOö du. Kalbi ku,·vetli kuvv'eili çarpıyor-l hazırlanıp sokağa çıkmak üzere hemen kimae yoktur. Idare memurla.: -1 

kn telefon çaldı, bizim vefasız yol rile bir kaç kelime, biriken mektupla- Hlr bir Iddia duSonra ağır ağır tas ınerdivenleri 
~ ~afı Celll beyin kızı Atifet hanım rıma bir aöz atma, hemen kaçmak isti- Y çıktı . Hastanenin geniş antresinde kim· 
h tıı aradı. Babasını sordu .Celal bey yorum. Bu sırada yırttığım zarflar ara.: Aslında kıymetsiz olana se:ler yoktu. Ve yüze .sobanın sıcak ha-
(l~~kında benden malumat soruyordu. sından afina bir yazı gozume çarpı- fazla bir şey ilave etmez. vasile mağmum bir ecza kokusu çar _ 
bl diklerimi kendisine anlattım, hal - yor: Eski bir mektep ar~adaşının ya- pıyordu. Te la~ lı adımlarla sofayı ve 
~\ıki ailesi kendisinin Boğaz haricinde zısı. Bir sok zaman idadi sıralarında KREM PERTEY sonra ilk koridoru geçti. İkinci korj -
~'l.aya uaradıima dair bir haber al • beraber Ökuduğumuz bir arkadaş. Ken dorun kö~esini döner dönmez birden 

ı' Ve b' I d 1 • ]d w duraladı, birden sarsıldı: .ı ız er e ge mış 0 ugumuzu disi harbin hafındanberi, ihtiyat za- Jfrat ve mUhttU\~~nın Ua-
~uyd u · • b' · be b Id İlk defa bu akşam. bu odanın l<apıı;ı .._ Uııuarı ıçın ızım ra er o uğu· biti olarak, cephe cephe dolas, mış, fa. des.i de~ildir.'l'erkibi bir ren 
···u~ h · ed L 1 üstündeki cam pencereden elektrik 
i: u ta mın ere& ma umat almak kat, nakliyeci oldug"' u için dört sen .... ·•ı· harikssa gibi ''elveleli bir k 
'4'l.e ha '"J ziyasi gözükmüyor ve bu i ·i pencere· 

re na müracaat ediyorlardı. kazasazca at'latmııı.tı. Arada bir has- tarıda ortaya atılan gnzel ,_ . b d 
CelAl Be · ba T lik mtlstshzarlannı d..ı ken- ilk defa kapl\.ara iki göz gi i uruyor-• ytn ŞlRI gelenler taneye girer, biraz tamir edilip Çıkar, du. Kara, kapkara; derin bir ·kuyu ka-t: disine karşı hiçbir zaman 

r\j..J _r~eai gün öğrendik ki, iki defa sü- sonra gene bü yolsui ve vasıtasız rakip olarıtk tarıımaun~tır. daı·. toprağın altı· kadar kara ... 
b· "'1:h ayrılmış olan Celal bey biiyük meml~ketin bir ucundan ötekine ta- Bu ne demek, bu niçin, niçin? .. Yok· 
~~. kazaya uğramıfb: Puslası ve kö • ~ına!'l harbe ait ~ylerin, bir arpa tane· sa hastabakıcı!ar onun lamhas'ını yal(-
··•ur·· . . . t L • • b' , ~ k ll rncıN'ı unutmus.Iar mı idi? o, bundaJd 
t" u tamam olan Alman s. ilebi, siee sını a~ııma.:, ıçın ın ame~ u anan b 

'4t ) k 1 f öb hakiki sebebi sez<Hği · halde kenaisini .ı .. U arak Karaburun civarında sahile arınca ~r gibi, bir tara tan .. ür tara-
qu f d yarım daıtika 1çm olsun avutmak ists • bi '.Qlüf ve kuma otunnuttu. Arkadan a .t~ınması itlerile uğraşır !· yorda. . .• 

li r de deniz çıktığı için kurtarma ame- Son· defa olarak kendisini bir sene Yarım· dakjkalık bh· . tesciliyi bile 
~-~- ~.a güç olmuf, vapur tamamton evvel iÖrmüştüm. lstanhula geldik- Tesis tarihi 188& . hayatta kar sayt:m insan ne acmacak, 
v/ueutlmif ve içindeki insanlar da çe, oradan geçtikçe mutlaka ~ık sık . ~ • ne i'Jlvalh bir m~llıktur. 
bt raeelde~ llturtaı\Jabilmf,ler. Celal bana uğrardı. Ötekilere yalnız bir göz , Et?fı.n~da kim')elt-r yoktu, çıt yoktu, 
~~t· çok fena dakikalar ve ;emiden attıjım halde üç ay evv~l yazılmış 0 • türe merkezi: saqa yoktu. Ora •a mıhlanmrş gib! _id i. 
ttt~anlırken dalgaların içine dalar~. lan ~u uzun mektubu dikkatle oku- İstanbul (Galata) Ne bir adım geri, ne bir. adım ileri .. . 

11nk 1 · · HaJb ,_ d TürlrivetlJıi ,.,_leri: Felaket; ta Hiklerine ka d at· if>,ledig~ i ~ e er ıeçırmıf 1 u ai bizim um. "· 
11•laaı2 k.. .. - ~\ · ' -S · '- · · h ı· · . · halde ·hi! ti.irlü !ığ1ıyamıyordu. Gözle-~ .. \ ' ve omursuz uımt vapuru urıye cepnesının a ını tasva et- İ b ı {G ı t v 
·• Oe 1 k b stan u ' a a a, ı enicami); I'i, hep o ],ar:mlıkta, ka'pının i.istündeld ~~- f saat i ir yolu yirmi bef saatte rnek üzere yazdıiı bu mektupta bana İzmir, Mer~in. · ~ 

'-li ·:lif, fakat, selametle latanbula gel- çok feci şeyler anlatıyordu. c,K&ğıt Adana bürosu 0 kapKara pçncc!'ede. Bir <ın oraya koş-
ttı. .. .. d b d .. h. d f y J ,. ~_ 1 mnk, · o odaS·ı ·ayuınıaıma.k. yatağının 
t\ • • uatun e u or unun yuz ın en az- unanialtın cr ı fUoe eri 
\Jınıt O · O ı d d d ---- içiııde y.ılan hasta kardeşinin hasta qh. vapuru... mıtl mitl öyle a mevcu u var ır.>) iyordu. Fakat, 
··•"'nl d s,.ı · n ·k Atı'na Pı' re b:ıı-;.ıııı !LciSi:;iiı1e. kovnıak ;stedi. Emin • 'Ait"' ar a insanlar, her şeyde bir ii- bunun dörtte üçü hastadır, ~Mtane- '" a ı • • · \ ~ ;;r J 

" ar 1 B e rii ki onualı ..scı n ·ra hiç gam aııymıya -v.._. ar ar. enim de ,uzun müddet, d~dir, yahut iatirahattedir. Bu .orduda 
··ııt · c.·nlhıı , , .. 

't;:t'- V~urunun jemine ve puslasız ·harp edecek t~kat kalmamıştır.• Dü•.- Heı·· nevi ballka muamelatı · ..R.. 
'" ll t k "' · ~on iinıfdirı\ odarıın k'apısı önüne ı fın~an .. ,da. bir . çıkanlan bu edebi 'Ye içll-

•-..., .. e neaik. iyi mücehhez Alman roanın ciddi bir taarruzu daha"', ordu: İstanbul ve Galata c:ubelerinde .. m 6 \Cl ..,.... d ı "'1 
ou:.,, ~ gelenP- kadar muhafaza· etti· fakat k • m~ı ın,..c uanm u -,ısı o gun .., r ~ı,11 arasındaki bu . talih tezadına dan hiç bir. şey kalmıyacaktır.n , rtiralık kasalar 1 •• • • a mündtı·tcatıa çıkmıştu·. 

ırn tak,})p iı:almıııh. f .. in.ı : Tu"r'- . Bunlan ve ıhunl~r ,· jLı' bir ~<o•~ -y- ı:ıya .asılmı~ a:rn•. kılı t. ona bi.~t.ün fe-ı Pratik Doktor - Bu aylık tıb mecmu .. ııı-
" r ve .: ~ , x .,.- ·•••1!111••••••••-.. laketı ve hak'ı:ka:tı olan~ acıhgıJe an. ıun~Şfıb ı tayısı ~ıli ı.tır. 

oz erı ya~ ı .. mu7.ları çökük, t'ilak 
kaldırımlar Ü7.erfnde avare ve perisan 
yürü~·or. yürüyor ve ... halA yürüy~r .. 

Salihaddhı Enis -
Yarınki , nushamtzda: 

Bugünkü aşklar · 
' 

Yazan: Peride Celal -......................................... .__ ............. 
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1 Yeni Neşriyat 
_;1 

• • <' ':: :• 

Yenı Edeluyai. - Bu san'at ve fikir mec .. 
muaaının 5 inci sayısı da dolıun bir mön. 
derecatla çıkmı,tır. İı;inde dünya edebi ya-
tındıırı seçllmi• yazılar ve tercümeler vındı~ 

Marmara - Şilir Faik. All Oıansoy tara· 
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151 numarali şehit 
(Ertuğrul faciasına kanşan aşk macerası) 

Y cızan : A. R. 

Mu.azım Asaf, Suadın odasına girmiş ve yerli kızın 
ona ne söylediğini sormuştu. Suat dayanamadı: 

Yazan : Celal Cengiz 

" Bana ilanı aşk etti , dedi 

_ Evet .. belli ... Daha, henüz ço~ ı y~ resmi bir i~ ~i~ değil:. sana hususi 

toysunuz ... Şu halde, sizden başka bır bır şey .so.rmak ıçın geldim. . .... 
ricada hulunayım. Şu genç mülazim; . Demıştı. Ve sonra, o~~~~~ kuçuk 

Tanzer acaba Niraşın kansından •• oc 
almağa kalkıŞmıyacak mıydı? 

sizden daha pişkin, ve daha açıkgöz bır sa~d~lyeye oturarak sozune devam Benim Ur'da karıma bakacak Bütün halk onları ölmüş biliyordu .. 

görünüyor. Benim bu arzumu ona eylemıştı: w .. . . kimsem yok. Onu senden başka birine Ve kiminle karşılaşsalar, ilk duy 
söyleseniz, derhal kabul edeceğine - Suat!.. Dogru aoyle. O lngılız teslim edemem.. dukları söz şu oluyordu: 

kızı ile ne görüştün?.. 1 kl 1 emınım. 

Suadın kalbinde, müthiş bir isyan 

alevi parlamıştı. : 
- Affedersiniz, mis... Yaşım ve 

terbiyem, böyle bir vazifeyi ifaye mü· 

sait değildir. 
Dedikten sonra; dudaklarında ga -

rip bir tebessümle bu muhavereyi din

leyen zabitlere: 

Dedi. Maya bu vazifeyi istemiyerek « - Uğursuz hort a ar >> 

Suat, kısa bir tereddüt geçirmişti. 'hatta korkarak kabul .. etmişti. Bir haftadanberi şehirde dola~tık -

-
0
-. Söyledim ya, .ef~ndFimk. t b Naraş, Tanzerin (Olüm kuyusu)n- ları halde, hiç kimse onların ölmediği-
ıye cevap vermıştı. a a u ce - w d h w. . d 

ab · k .. l . · t't d'-· · dan kurtuldugun an aberdar degıldı. ne inanmıyor u. 
v ı venr en, soz erının ı re ıgını l\1" k k w k Tanzer vaktile Sumerin en m~>ı::hur 
k d 

.. d ı_· • • Sihirbaz ayanın or tugu no ta ..,. 
en ısı e mssetmıştı. . . NA Akad · 'k k h · 1 d d O h' b' 

S 1 T'" (S" ) t k lk- şu ıdı: araş a gıttı ten sonra, a raman arın an ı. ıç ır savaş-
- uat... aaa, uveyş en a b NA k d .. t ·ı · t' 

w .. d be . d'kk d' Tanzer aca a araşın arısın an oc a yenı m em ış ı. 
tıgımız gun en n ı at e ıyorum. k lk k d MAbe k d k' .. w ''tl d .. !h' k' b almağa a ışmıyaca mı}' ı. a t apısan a ı ogu er arasın a: 
Sende; nur, mert, ıç ımseye enze- ... NA b' d Id <<Magwi·"'L'ıyetten korktugwun gün, ye-. . . k Maya, araşın sert ır a am o u- lW 

ra batı kapısında .kendisini karşılarna

larını bildiriniz! 
- Pekala. Söz veriyorum. Şiındi 

ilan edeceğim dediklerin izi. Fakat, si:ı 
kimsiniz~ 

- Ulu tanrı böyle istedi. Size kitıı 
olduğumu söylersem, Tan zer yurdun• 

dönemez .• 
(Arkası var> 

Açak lmnuf!D8lar : 

- Efendim!.. Artık burada işimiz, 

bitti. Cidebiliriz. 

mıyen garıp bır ruh var. Buna anaat t)Id·-·. · f la b' .. I k nildin demektirh> 
getirdiğim için işte, ben de sana açıkça ğunu ~ .ıgı.~çtın az .ır.şey soy erne nrdır: 
.. .. k l k cesaretını gos erememıştı. Sözünü hiç unutmuyordu. 

K.eşanda Behlül Teoman - cTam:er• ıteli• 
mesi (Tannnın oğlu) minasma kuUandılllt· 
tır. Sume.r tarihinde bu~ta bir kaç irıt~ 

ı Se ız a Onuştu Nonn - Rr = llloranın oğlu. soy u yorum··· n, 0 ~ • 'L k d b' k ·· Tanzer savaşlarda yenilmedigw i gı'bı,' _ . . .. . Naras ou onuşma an ır aç gun .Nabo - han -zer = N bobantı ojta. 
gun şeylerı, bıze soylemedın. · · 11 I d b dostları arasında yaptıg-ı güreşlerde de Urniıızer = Urninin <Udunun• otlu ~ 

Demişti. 
Mağazadan çıkarlarken, zabitlerin 

sualleri birbirini takip etmişti. 
Başta mülazim, Asaf olmak üzere, 

hemen hepsi de bu heyecanlı muha • 
vereyi öğrenmek istemişlerdi. Suat; 
bütün 'bu suallere, şu kısa yalanla ce -

S 'L .. k"'l · 'lk' sonra, yenı nazır anan or unun aşına 
uat, ou muş u vazıyetten sı ın- k d d k d sırtının yere geldiğini hatırlamıyordu. mektir. 

k . . . D d ki d b' geçere • yur un an ve arısan an ay· Mektubunma nktinde cevap ftftlftedi ~ 
me ıstemıştı. u a arın a acı ır 1 k T unçay bir sabah kendisine sordu: 

b ·· b ı· · · rıldı .. yo a çı tı. tim Için özür dilerim 
te essum e ırmıştı. :cı * • - Senin gibi hiç bir meydanda ye- CeW Cenıi-

- Iyi hissetmişsiniz, Asaf bev h _...,. 
· · Büyük mab~din kapısında yazıh nilmemiş bir ka raman, şimdi sırtı ye· ---- . 

Hakikati, söylemedim. Daha doğrusu, re gelmiş pehlivanlar gibi, aciz ve mis- -- __.., 

vap vermişti: • · kin .. sokak ar a mı surunece ? u ea U fA.\ söylemek istemedim. olan o""'güdler ı d .. .. k c d R A OJ~O 
- Efendim!.. Münasebetsiz kız, -Niçin?.. Cudea o gün Naraşan arkasından bü- aya gidip halini anlatmaktan niçin çe· U 

·ı - Söylenecek gibi bir şey değil de 
bira7 canımı sıktı. «Bu küçük gemi ı c yük mabede gitti.. rahıpleri topladı.. kiniyorsun? 

Japonyaya kadar nasıl gidebileceksi ~ onun ıçm. Sumer ordularının muzaffer olması Tanzer karısının teşvikile bir gün Bu gUnkÜ 
niz. Bundan, hiç kimse emin değildir.)> - Şu halde, yalnız bana söyle. ıçın tanrıya yalvardı .. mabet saraya gitti .. fakat, yüzünü ince bir 

- Rica ederim, bana bu sözleri tek- be 

Prograld 
dedi. Ben de; ccBiz, Türküz. Daima, kapısındaki {atalar öğüdü)nü yüksek örtü ile kapadı. Cudeaya uzaktan gel· 18 l\lart 1931 Pe~em 

rar ettirmeyiniz. İSTAI'Iı'RUL yapılması güç olan şeylere atılır ız; ve . ed S sesle okudu: miş bir yabancı prens sılatile haber Öğle Neşrlyatı: a• 
atıldığımız işi de, başarır ız. ı) dedim. - Ben de sana rı ca iyorum, u ~ 1) Ne kadar yükseklere çıkarsan gönderdi. 12,30: Plft.kln Türk musilrlsi. 12,5u: ga• 

Cevap, zabitlerin çok hoşuna gitmiş- at.. şu işi benden saklama. çık .. dü,eceğin yer gene topraktır Sumere uzaktan gelen yabancı dis, 13,05 Muhteli! Plli.k ncşrtyntL 
. F k t 1 u"laAzı' A f d · Suat, bu ısrara mukavemet edeme- 2) H t t d f dı'l ve l . k · · .. 1 . . o"rt"!rek Akşam Neşriyatı: ..... d tı. a a ya nız m m sa , erın arp e anrı an za er e prens enn e serısı yuz erını ,, 17: İnkılap derslerı üniversiteden na~ 

ı · · · · b k mişti. Başını önüne eğerek: akl · M ~ıAb' 1 d ın .. derin Suadın gözerının ıçıne a mış.. ' mağlubiyeti ına getırme ag u ı- gezer er i. Yusuf Hikmet Bayur, 18,30: Plft.kla da~, 
mamılı bir gülümsemekle ikti fa etmiş- - Efendim ı.. Size, kısaca sörliye- yetten korktuğun gün, yenildin de f" Cudea, Tanzeri kabul etti .. nerden slldsl, 19,30: Konferans doktor Sa.U.ın ~~ 

yim. Bu kız, bana ilanıaşk etti. T d . <Cihazı hazml tüteylatıl, 20: Sadl ve a~.ıı 
ti. rnektir geldiğini sordu. anzer sesisini eğış- da ları tarafından Türk muslkisl ve u-

k ( oLw ) d · Asaf gülümsememişti. ka k ... · d' ş d atsV' Mağazadan çı ınca. ooga enı - 3) Kızma ve rına o atmasını og· ıtır ı: prkılan, 20,30: ömer Rıza taratın an~· 
len arabalara binmişler .. dört saat zar· - O halde, yanılmamışım. Ben de ret Harbe gitmese bile günün birin - - Size dost 'bir memleketin pren- ça söylev, 20,45: Snrtye ve artncıaşıarı ~' 

böyle hissetmiştim ... Sonra?.. · . . . . . . . . fuıdan Türk muslldsi ve halk ~::ı.rkııarı.. ~ fında, Bombayın en ziyade görülmeğe . . de ko~usuna karşı kcndını koruma- sıyım, dedı, kendımı tanıtmadan, sıze ayarı, 
21

•
15

: Orkestra, 22.ı5 : Ajans ve bOl; 
şayan olan yerlerini gezmişler; geç -Sonra .. bu geceyı beraber geçıre· sını bilir. mühim .bir vak'adan bahsedeceğim. haberleri, 22,30: Pllkla sololar, Opera .e 
vakit gerniye dönmüşlerdi. lim; dedi. 4) Serveti insan kazanır. Fakat, Cudea merakla dinliyordu. peret parçaları. 

Suat, serbest kalınca, dayısının ka ~ - En fes, bir teklif .. niçin reddet • 'ın•"•nı servetle elde etmek kabil olmaz. Tanzer sözüne devam etti: BUKRE.~ .... ı9.ıs: 
...... 18,5: Hafif müzik, 18,55: :Müsahau .... 145 : 

marasma gitmiş; avdetini haber ve!' .# tin? Insanları tatlılıkla kazanmanın yolunu - Sumer kahramanlarından biri, Senfonl konser, 21: Pırtk neşrlyatı, 2 • 

miş .. sonra; uzunca bir sükiin ve istira· Bir anda, Suadın bütün kanı yuzu- bulmağa çaht! epeyce zaman önce kendini Firata kap- Haberler. 
ı d Ö d BUDAPEŞTB ~ ... 4• rahatle, b;\!'ıının içindeki uğu tu yu in- ne h ücum etmiı: .. bogv azına Ib ir s, ey tı· 5) lmeden, yer yüz. u." n .. e iyi bir e-l tırmış .... ak._ıntıla.r onu. b.izim ülkemize 

1 0 r.....-
-. '1' 17,30: Festival programı, 19: Sa on .,1,0: 

dirrnek için karnarasma inmişti. lc.ılıvermişti. : ser bırak! Dünyadan goçtukten sonra kadar surukleyıp getırdıler. Bu kahra- trası, 
20

,
30

: Çocuk Çigan orkestrası ... ot , 
fakat daha henüz, brandasına u - - Kız. cidden nefisti, Suat ... Ya- adı anılmıyan insanın hayvandan ne ! manın adı Tanzerdi .. bo ğu lacağı sırada Haberler, 21.50: Şarkılar, 22,50: 0pera 

zanmadan kapı açılmış .. içeri müla • zık .. çok buclalalık etmişsin. Maama - farkı vardır? kendisini ölümden kurtardık.. kestrası. 
zim Asaf girmişti. fih, henüz kaybedilmiş bir şey yoktur. Gudea, atalardan kalan bu sözleri Cudea, Tanzerin ölmediğini ve bo-

20
,5: Bratislnvdanp::ı:. 

21
,5: ~ıubte:;;.· 

Suat; hiç ümit etmediği bu ziyaret Eğer istersen... rahiplerle birlikte takrarladı .. ve o gün ğulacağı sırada ölümden kurtulduğunu valar, 21,30: 'nyatro, 22,20: Pl~~ neŞ 
karşısında, büsbütün sersemlemişti. _Hayır .. hayır .• Asaf bey ... Miim- gö.'.zleri ilk defa m. a..bette Tan.zeri .gö.r- işitince sevinçle bag .. vırdı: . . .. viYANA blYştll 
K L.:- k 1 k f d d k Id h 1 b 19,.25: Orkest.ra, 21,20: Macar eder ,s: ısa uo.J" şaş ın ı tan sonra, büyük o- k ün değil... u .. hayretle bir ıkı a ı m gen çe ı ı.. - Ben geçen gun onun aya ını u-

22
•
10

: Haberler, 
22

,20: Muhtelif ha\'ala • 
tograf makinesinin üzerine attığı fesi- Ca . . .. k'' ı '\ acaba kralın gördüği.i bu adam bir ha- yük mabette görmüştüm. Demek ki Dans havalan. 

ı k - nım, nıçın mum un o masın r . F' . · 
ni a '1ra giymiş.. mülazim Asafın H' b'" I b' f k l "1 V yalet miydi? Tanzerın ırat nehrınde Tanzer yaşıyor, öyle mı? VARŞOVA il"' 
k d ıç oy e ır ırsat açı rı ır nı•. .. a- k l 1 tı 17 .. ,. Edebi ın .•• ı~ arşısan a dimdik durarak, terbiyeli k' b d k .. b'l' boğulduğunu duymıyan a mamıştı. - Evet, mella! Tanzer yaşıyor.. 17,15: Pl!k neşr ya • ,...,: . lJ' 

b . k ıa, en e ço ıyJ ı ıyorum amma: . k T k habe, 18,23: Müzik, 19: Tiyatro, 20.3°·usı~~ 
ır as er tavrı göstermişti. b' I k I d Ad . b" 1 Kral böylece söylenır en, anzeri 1 hem de gözleri görere .. şarkıları, 

21 
.. Konser, 21,s5: Dans oı ecne ı mem e et er e, a etmış.. oy e . . . .. . .. .. 

Şu anda, mülazİm Asaf da iyi kalb- k hi' k I k d 1 • 'b' rahıpler de gördüler ve hep bırden yer-ı - Ne dıyorsun? gozlerı nasıl gorur 23: Dans plakları. zev e ı ız ar ve a ın ar; sen ın gı ı . .. . 
li v babacan bir zabit vaziyeti iktisap k" k k b b h . )') 1 lere kapanarak bağrıştılar: lonun? Elam kralı, Tanzerın gozlerıne Yaranki Pro"am 

orpe ve ıvırcı ya ancı a rıye ı er e .., h l • 
1

9 Mart 1937 cuma 
etmişti:. b' k h b' k' . .ı -Tanrım' Sen bu ugursuz orta- mil çcktirmi.şti .. 

S B b ır aç saat oşça ır va ıt geçıı·meyı 

1 

· d ) .. l . . iSTANBUL 
- Rahatını bozma, uat. en ura- b" .. k b' d dd d l · ğı neden karşımıza çıkar ın. - Firat mabudu onun goz erını de "ıı.ı . t . 61" ....•.... . ·- uyu ır saa et a e er ermış. T ) .. d k . 06 e neşrıya ı. . ga'iJ 

------------------. F k b b' h 1 k d w ·ı anzer ( tennlar tanrısı na tapma- açmış .. onu yurdunuza gon erme ı- 12 30· PIAkla Türk musiklııı. 12.50. 
1 - a at.. u; ır ayasızı egı .. 

• A f b '\ 1 ğa gelmi~ti. Rahiplerin feryadını ve çin bir şartım var. · 1:t,05: Muhtell~ plllk neşrlyatı. ., E:r Do ··oru mı, sa ey r.. . . .. .. k. _ . .. Akşam neıırıy:ıtı: nJılt 

1 
- V allah i, onu bilmem ... Yalnız k:ııl:n hayretını gorunce, ımseye sez- - Aman ogul, onu bıze gonde • 17: İnkılap derslerı ünlversltcde~ııı:ı5 ı111J' 

otlar1ndan (*) 
sana mn u söynyeyim ki; kızcağıza dırmeden mabetten uzaklaştı. .. rin .. Tanzer gibi kahramanlara çok Yusuf Hikmet Bayar, 18,30: Plft.kl~f şe~ 
b. d. h k k ı:- Tan zer ve sevgilisi Tunçayın gozle- muhtacız Ne istersen veririm sana! slkisl, 19.30: Spor müsahnbele~l r ııısJ tJtf 

Soğuk algtnl ğı 
Ve ro1nc. tizına 

ıraz a .• a vern:'e uzım. . · ·-. ... 20: Türk musiki heyeti, 20,30: ome ııızıı ~ 

1 
- Nıçın efendun. rı açılmıştı. • - lstedigım şudur, mella: Hemen rafındnn arnpçıı söylev, 20,45: vcdlA 'le~. 

- E.yavrum .. senin gibi bahriyeli İkisi de hem dünyayı, hem de bir- şimdi, şehrin dört köşesine Tanzerin arkadaşlan tarafından Tur~ m~i:::a. ,S·!~ 
.c •. az u.unur. A a ıçın sö.ylüyorum.. ır erını g?r~yor.a~ ı ... -~ • - ~o me :gını .... ne ır. ~n sag -~ar~. ur- Ajans ve borsa haberleri, 22,3o: Pl~..,.. d b 1 ll h · · lb' ) · · .. ·· 1 d F kat bu dün ") d'W' · h' d w 1 k k şarkıları, Saat nynrı, 21,15. O ,,,,.sO 

Soğuk alğınlPı ve romatııma hakkın- şırm, ılı k, k ıvır kıvır, tığ gıbi bir bah- yayı \'e bırbırlerını goruşler neye ya- tarıldıgını ılan edıııız .. ve uç gun son- •lar. Opern ve operet parçaları. ~ 
dak! !lltirlcrc z. man zaman muhtelif kıy- . r . ll . b d k d ı ı d ) -
mctler verilmı~tir. Bir zamanlar soltuk rı ye ısın · · anı en e a ın ° saydım. ı rar ı. 
alğınlı';ına elı mmıyet verUmlyor. Ve benim de hoşuma giderdin ... Maama·l" .. ,. ·~· .•. , -· ... , .•. , . . SAÇ EKs•R"I 
her .şey ynlnıı: Cıltan ve yalnız mikrop f:h: galiba kızcağız senden ümidini r 1 
tesirine ntfcdilı.)ordu. Bu d ı~unceden y:ı.- kes'nce, gözlerini bana çevirdi. Uenim 1 1\ f belçJ 
vaş yavaş vnz ı-!ldi. mlkropların başlı -
başına mevcu'lıye leri hatt:'i bunların için de b:r şey söyledi. ı ezaneler EN 
vücutta üreme.erı vücut maddelerine za- Suat; kalbinin bir demir pençe için- Bu ge<'e nöbetci olan ec7aneler şunlar OMOJ 
rar verdikleri z man ba .. gösterlr. de sıkı:u ğını hissetmişti. Ve ıztırapla dır: 

Bilgtın <s::ıpr fitı. yani zararsız bir hal- 1 k k Aksarnyda : (Sarım). Beyazıdda : <ce -
de, mescl.ı bo-:ı.zda bannnn mlkropların l.ıvranara : ş h ı i .. 1 mm. Fenerde : (Emllyadl>. c rem n n-
so"uk nlma te rile vücudün müd~ha - Rica ederim, Asaf bey .. birakı - de : CNdzıını. Karagiimrükte : (Fuad). 
kuvvetlerı z~yıOadığı zaman blrdcn"l)!,. nız, şu zevzek kızın sözlerini .. gözii- Samtt+yadn : <Rıdvanı. Şehzadebaşında: 
uzvlyette tahrip edici tesir ettikleri du- 1 . • . •. k k 1 (İ. HakkıL Eyfiptc : (Hikmet Atlnmazı. 
şüncf.'sl hakimdir. P.Ün ucu ıle sızı gosterme ten ma sa- Eminönünde : IS:ılih Necati>. Küçükpı>.-
D'lk~r ?mit a~ız muhn.tı gış:ı.sımn dı; bana, .sizden. ~zın n.lmak için~i.ı zarda : <Hıkmet CemilJ. Alemdarda : 

muhtehf ~erleri"ldeki harnretl termopil- <c Eğer senın zabıtın bu ıse, ond rıca! (Esref Neşet) B-ıkırköyunde : (İstipanı. 
lerilc tayin ctmi ve damak hararelinin . . . Be"0·ıu cihet:ıı lckiler: 
her vak'nd:ı. m ıhtcllf olmak üzere geri edeyim; bu gece sana ızın versın ,ı. İstikiiii 0"\ddesindc : iKanzukı. Galata-
gelmekte geçlk'l~lnl ve en eı.buk so~uk dedi. da : ıisınetı. Tnk~!Moe : CNI!amedrlinı. 
nl::mlarda olmak iizere geri geldf~ln! sör- Eğer, kapı birdenbire açılıp ta mÜ· l(urtulu~ta : INecdetı. Yeııişelıircte 
m\i"'lerdlr. · d' (Pal'On::ıkyan ı. Bost" nb:ı•ında •. <İ tl ~ !azi m Haydar bey içeri gırrnesey ı: .. .., Datma soğ"• 1: :ılmam'~l;a Ç'l.l~ınız . m<>rtı. Bc•lkta..tn. : tAH Rıza). 

c •ı Bu not!:ı.rı k~ ip ~klayınız, yahuı Su adı azaptan azaba sürükleyen bu 1 Boğa.7içi ve Atlıılard : 
lı ılbiıme :'l:ıpı tırıp koll .. k<dyon yapınu. l muhavere belki de daha uzun siirccek- Üskı.idarda · ı Ah!'·e"l• e ı. ı';:ır:yercıe 
s ntı z:ımanı"nd:ı. bu noU&r bir doı.aor tı. (0~rnan\. Büyüt.-noadn : <IInH:ı. Hcybc-
,. mdndır• ,.... ··eı 'M:bill.r. 1 (Arkası \'!H') ._l_ld_e_: _<_H_n_ık_ı _________ ---ı 

diri•·· 
Saçlıırın- köklerini kuvvctl~ tıJ • 
DOknlrııes'ni keser. Kepcklcrı b ıı· 

kil . 
mR m er • g.derir ve lıoynıno ·deı:ı , en ı 
yelini ıutırnruk saçıarn ı.ıııını;>' 
hayat verır. Kolmsu ıntır, k 
ko.ay bır saç eksıridır. 

inailiz Kanzuk -Eczanesi 

Beyog .. lu • IstanbUl --
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Karışıklıklar 
Tekrar başladı 

Muhtelif yerlerde hergün 
kanla hadiseler oluyor 
Kudüs 17 (A.A.)- Burada vuku 

bu1an bazı hndiseler, yeni bir karışık-I 
lık devrinin başladığı kanaatini veri-l 
}'or. Araplarla Yahudiler arasında bir 1 
kaç maktul vermeden neticelenmiyen 
bir hadise vukubulmadığı gün yoktur. ı 

Bugün de Filistin'in şimalinde Sa- ' 
fad civarında ıbir Arap katledilmiştir. 

Kudüs 17 - Filistinde yeniden ı 
bir takım suikastlar vukubulmuştur. 
Safed'de tedhişçiler bir yahudiyi öl
dürmüşlerdir. 

Suriye hududunda da hayvanları 
tı.lıp götürmüşler, bir çobanı yaralamış
lar ve imdada gelen köylüleri de katiet- I 
rnişlerdir. 

Yahudilerin protesto hareketi bü
Yümektedir. Histadrumth partisi Ya
hudi cemaatlerini tedhişçilerin taar
ruzlarına karşı kuvvetle mukabele et· 
rneğe davet etmiştir. 

Tel - Aviv'de genç Yahudileri ye
tiştirmek için polis kursları açılmış
trr. Müfrit yahudi mahfellerinde gale
Yan gittikçe büyümektedir. 

Kudüs Müftüsü dün Mekke'den 
buraya gelmiştir. Müftü, Kral lbnissu
ud ile Filistin meselesi hakkında gö
rüş.tüğünü beyan etmiştir. 

Maarif müdürleri 
arastnda değişiklik 

Ankara, 17 (Hususi) - Çanak-l 
kale ilk tedrisat müfettişi Davut Muğ
la Maarif Müdürlüğüne, İzmir ilk ted
tisat müfettişi Emin T ekirdai Maarif 
Müdürliiğüne, Istanbul ilk tedri!at mü
fettişi Nazmi Muğla Maarif Miidürlü
iüne, Zonguldak ilk tedrisat mületti
'i J..lamdi Rize Maarif müfettişliğine 
tayin edilmişlerdir. 

Muğla Maarif Müdürü Halil Niğde 
Maarif Müdürlüğüne, Tekirdağ Maarif 
trıüdürü Tevfik Giresun Maarif mü
dürlüğüne, Yozgut lisesi müdürü Do
ian Eski ehir lisesi müdürlüğüne ta

Yin edilmişlerdir. 

Rus ticaret anlaşması 
Ankara, 17 (Hususi) - Yenisi 

Yapılıncaya kadar Rus ~ticaret anlaş
rtıası nisan ayına kadar uzatılmıştır. 

Sigorta ile beraber akla gelen 
isim: Lloyd 

( Baştarafı 8 nci sayfada ) 
e~lirdiği gibi her filim çevireceğ: va • 
kıt fılmi çevinnesine manı çıkmıya • 
cağına dair de kendisıni sıgorta ettır -
~ktedir. 

Jeannettc Madonald gözleri ile du-
daklarını sigorta ettirmişti<. l 
. Film çevirmek için san'atkarlar ve 
~ınenıa yıldızları yüksek fiatlarla mu- 1 
avcıenameler akdeylediklerinden has

talık ve sair sebeplerden dolayı filmi 
Çevirenıcıneleri ihtimaline mebn: ı 
lllenraatlermi korumak için sigorta l 
Yalltırmaktadırlar. 
~ Spon·ular dahi sigortaya çok rağ -

1 

.. t gösterme"ıttedirler. Söylendiğıne 
go~ (Berlin) olımpıyatlarına ışıirak 
~ltrıiş olan Am<!rikan atletlerinin çoğu 
aıaıara karşı sıgortalı imişler... 1 

O. T. 

l ari hi tedkikler : 

YASlNlZ 
Hiç Bir Şey 
ifade Etmez 

Bir çok genç kızlar, ihtiyar 
göründökleri halde • • • . bir 
çok anneler de genç gibi 

gö. ünüyorlar ... 
Bu meselede 
yaş mevzuu
bch s d{ ~·1-
dır. Asıl rol 
oynıyuıı bel
ki cıldiııizde
ki o. Bıocel » 
hayat hUcey
releri) nin 
wiktaı1dır. 

Cildinizdeki "Biocel, i 
canlandırınız ve her ne 
yaşta olursanız gene 
bir ten temin ediniz. 

Cildinizdeki ((BioceJ.ı nisbeti 
derecesinde yüzünüzde gençlik 
vardır. Cildin tozeliğini ve genç· 
liğini muhafaza ve idnme için 
tabiatin cildde yarattığı bu kıy· 
metli cevherin kurumasına mey· 
dan vermeyiniz. Onu, gene hay· 
vanlarda gizlenmi~ cild hüceyra· 
tı merkezinden istihsal edilmi~ saf 
ve taze Biocel ile besleyip can· 
landırınız. Bu pyanı hayret cev 
herin cildiniz için büyük bir· te· 
siri vardır. Biocel'in tabii ihtiya
tını ihya edecek ve hali takay. 
yüzde bulunduracaktır. O zaman 
cildiniz, kendi kendine ya,ın iler 
leme alametleri olan buruşuk, 

çizgi, siyah benlerden kurtula -
cak ve hakiki ve d~vamlı b ir 
ıençlik manurası alacaktır. Cild 
için yalnız bir tek tıBiocel.ı li un 
aur vardır. O da (pembe renk
li) T okalon lcremidir. Hemen 
bu akşam yatmazdan evvel tat
bik ediniz. Sabah ta beyaz Ten

gindeki T okalon kreminı ku Ila • 
nınız. Cazib ve pyanl hayret ne 
ticeler elde edeceksiniz. 72 yaş
larındaki kadınlarda buruşulc. -
luklar lcalmıyacak ve 50 yaşla
rındaki kadınlar ancak 30 ya§la
rında görüneceklerdir. Gene; kız 
lar da hiçbir vakit görmedikleri 
cazip bir güzelliktc bir tene ma

lik olacaklardır. 

Binlerce Tokalon müş- 1 
terisinden müessesemize 
mektub yazanlaı ın mü
şahedeleri kendiliğinden 
gelen en kıymetli ddille
dır: 

(Ynlıız cl/Jim tlalma 
çallur ve kırışırdı. To
ka/on ıuna mtfni oldıı.) 

K. S ... M. E. Manisa 
( Dr1z v• pürün · z bir 

yüze ancak Tokolon kre
mll• malik oldum. Bii-
tün arkt• doşltrf'ım gü
z ii m d • k i delişiklil• 
lıagf'cl f!ttll-r. 
M. F. sokak No, M. Bursa 
Mektutların asıllan dos

yalarımııda saklıdır. 

(Ba tarafı 9 uncu sayfada) 
k. 1\.lınanlar gözlerini (Sand~niz) de -
d~ Şantung yarımadasına çevirmi~ler -
~ B~rası pek .münbi~ ve ~adenleri 
<I ıl bır verdi. Önce mısyonerıer yolla
'rıı~r. 1897 de bu papazlardan dört ta· 
tne ı Öldürüldı.i. Dört Alman harp ge -

1 
i_ ka1·aya asker çıkardı. payla~ıidı. 1899 da Amerika ile Al • 

t l<ıyao - Çeo limanını işgal etti. Bu- manya, Samoa adalarını paylaştılar. 
~d.ın Sarı n<'hre kadar demiı·yolu yap- j * 
'sf'a ." h.ıkkını aldı, sözde Çin in hakımı-ı Cihan harbinde Almanya mağ~up 
tn~ baki kalıyor ve limanı (99) sene oldu ve bı.itün müstemlekelerini kay
Salıeldetıc kirnlıyordu. Hakikatte koca betti. Bundan d~ğan darlığı her gı.in 
ha~tu?l{ ya ı ımadasında tam bir Alman daha kuvvetle hi')Sediyor. Bunun için-

18tnıyeti kurulmuştu. dır kı Hitler başta oldu~u halde bu -
f3u .~4 ve 1885 yıllannda A!manlar günkü Almanyanın diplomat ve ikti -
~) Uk Okyanu,.,dakı yen_i Gine ilc kom. satçıları vakit vakit haykınyorlar: 
ı, ,a.daları is"al ettiler. Ingilizler pro - - Müstemleke istiyoruz. Almanya -

ll ettiler. N haye-t bu ada Hollanda- nın müstemlekeye ihtiyacı vardır. 
dn 'r kile üç devlet. arasında Turan Can 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

D
200 A l M ''öN 
fenerleri gelmiştir. 

Iri •t•lc al111atc Içi• w••••z 

DA IM O N Plllerl 
ile 

DA 1 M O N Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N 

,_ 

........ / 

BANKA KOMERÇiYALA 
iT AL YANA 

Sermayesi IJret. 700,000,000 
İht.lyat atçesl Llret US,7.,154.SI 

Mertesi İdare: Jıdı..ANO 
İtalyanın ba§lıc& eetıırıertnde 

ŞUBEI.ERt 
in&iıtere, İsviçre, Avusturra, Maca
ristan, YucoslaVJ&, Roınanıa. Bul
rarıstan, Mısır, Amerika c.nahlrl 
Müttehldesl, Breılly&. Ş1ll. 11nıguay, 

Arjant.ln, Peru. EkY&Uir' n 
Kolumblyada 
Atilyas yonlar 

İSTANBUL ŞUBE ~lEKKEZİ 
Galata Voy•oda cadde.sl Jt&raköJ 

Palas (Tdet. ü&ll /2/3/4/5) 

markasına dikkat edioinı:. ı 
Şehir dahilindeki acent.eler : 

istanbulda : Alllemclyan hanında 

Telef. 22900 13/11/12./15 Beyof -
lunda.: İstlklfil caddesi Telet. f104S 

İZMİRDE ŞUBE '-----~---------------------------' · Akay Işletmesinden : 
1 -Yalova kaplıc:alannda lııfaab ikmal edilmekte olan otelin ahfap 

mobilyaaile pel'deleri kapalı zarf usulile ebiltmeye konulmuttur. 
2 - Ekailtmeye ait evrak tonlardır: 
A - Münakua tartnamesi. 
B - AlıtaP mobilya liateai 
C- Perde liatesi 
D - Ahpp mobilya fenni tarif liatesi. 
E - F enni prtname 
F - Müfredatı münakasa tutnamesinde yazılı plinlar. 
3- Ebiitme Karaköyde Idare Mezkeı:inde Şeflel' Encümeninde 22/ 

mart/937 tairbli pazuteai günü aaat 16 da yapılacaktır. 
4 -Ikinci maddede yazılı evrak ve plinlar iki lira mukabilinde idare 

veznesinden alınabilir. 
s - Telipierin yazılı günde nihayet saat ıs t: kadar tekliflerini En

cümen Rei lliğine makbuz mUkabilinde tevdi etmeleri lizımdır. «1049)) 

•• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
6. Cl ke,lde 11/ N ls• n /1937 d edir. 

BUyUk ikramiye: 200.000 liradır ... 
Aynca: 40.000, 25.000, 20.003 15.0)), 10.030 Liralık ikrami

yderlo (50.0.}0 ve 200.000) liralık iki adet mükifat vardu. 

DIKKAT: 
Bilet alan herkes 1 1 Nisan 1 937 gunu ak~amına 

biletini değittinnİI bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

kada: 

\. ................... ; 
Oaküdar lknci Sulli HukUk Mah • 

kemesinden: 

Üsküdarda İhsaniyeele Ç~tınacıla~ 
' 

sokağmda 71 numaralı evde mu i 
kim ve maluJen mütck"lliı Hamdiye, 
mahkemenin 17/3/937 tarih ve 37-63 

No. lu kararile ayni adreste mukim ka• 
rısı Hatice IIikmet vasi tayiıı edilmi§ 
olduinndan bu hususta itiruı olanla • 
rın 10 gün içinde mahkemeye ınüra • 

canUan ilfm olunur. J 

~---------------------. DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İsl Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iıi * 
-----------·----------~ 
Kiralık Bar 

Taksimde Maksim Bar kirnlıkhr. Ga 

l
lata, Gümrük sokak, Küıkçiibaşı Ilan 
9 No. ya müracaat. Tel. 41530 1- ·~· . . ... ...--. _..,...,....... .. -· .._ 

1 Son Posta 1\fatbaası ------
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 

S. Ragıp EMEÇ 



T 

ınmak için bltiia kış kaloriler 
a larında, sala aadra ve 
k sobalarıada k llaadığıaız 

RK A N T R A S i T i'ni 

Yemeklerinizi pişirmek için mutfak soba
larında ve maltızlarda da yakma/ısınız. 

-
V -Di r mahrakattan, katlstbolanTUBK 

ka · llstilade kalo· A N T B A S i T i , 
ri, lay yanma, çok bunlara nisb tle en 
a anma ve zayiatın ucuz ve ea idareli 

azbtı Itibarlle kat kömürdtir. · 

s ın mak için olduğugibigemeklerinizipişirmek için d 

TORK ANTRASiTiNi KULLAfHNIZ: 

~~~&-~----~--~~~. 

HASAN ZEYTiNYAGI 
Safiyeti ve Jezzeti itibarile cihanşümul bir şöhrete sahiptir. Serbet gibi tatlr 
dır. Tababette iç~ek suretile kullanılır, yemeklcrdc, salatala;da, mayoncıdlı 
tatlılarda nefasctıne payan yoktur. 1\.um, taş, böbrek, ınesane, itlrar yolu, bi .. 
lıassa safra .. sarılık ve karaciğer hastalıklarında, zaafı uımımide bol bol IL'" 
SAN ZEYTINYAGI içiniz. Şişesi 50, büyük 75, tam litrelik tencke 115, şqe ızf 

7 ~ litrelik teneke 600 k~ruştur. 
Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

,/ ,~ 

-BU GUN NE KADAR GUZE 

- TASl, (,POKER_PLAY.,TRAŞ BIÇAGI 
iLE TRAS OLDUM~ .. ... 

Haricen kullanılır. Eski ve yeni 

ROMATiZMA 
LUMGAGO 

SiYATIK 
Sinir ve soğuk 

alg•nhğ•ndan ileri 
gelen fiddetli 
ağrilari teskin 
ve lzale eder. 

Her eczanedel1 
araym•ı. 


