
Fiatı: s kuruf 

lngiliz _ ltalyan anlaşması imzalandı JAPONYADA BUHRAN 
Arabistan hakkında da Çinlilerin muzafferane 

ileri hareketleri Japonları 
müşk:ül mevkie soktu 

-

~vvelce gizli tutulan 
-

bir anlaıma v.aııılmıı Japon kabinesinde bazı değişiklikler yapılıyor, 
Çinliler geni muvaffakigetl,,r elde ettiler 

JQ.(N~ kabinesi 8zalan bir aracta 

Londra 16 (Husust) - Çin kuvvet- Bu mıntakada muzafferane bir surette 
leri Lunghay demiryolunun şimalinde ilerl'iyen Çinliler, Japonları müşkül va 
yeni muvaffakiyetler kaydetmişlerdir. (Devamı 11 inci ıaytada) 

me: 
- Kara Ali, yukarıda sizi bekliyor! de-

di! 
Ben evvela, hademenin yanıldığını 

zannetmiştim. Çünkü, iki gün evvel kö
yünden mektub gönderen Kara Alinin ls
tanbula gelmek için bu derece sabırsız 

Ha.rfclt1ı Vekilimtı'tn .l{ahlr~ aeyahatfne ve acele davranacağını hiç sanmamııtım. 
tJid bir intıba Fakat az sonra, çall§ma odama girdiğim 

(Yazısı l 1 inci sayfada) zaman beni güler yilzile karşılıyan iri 

Yeni harfli 
yapılı pehlivan, bizzat Kara Aliydi: 

-Yahu, dedim, bu ne acele? 
Kara Ali güldü: 
- Dayanamadım Naci ağabey ... Dipdl-

b a n k n Ot 1 a r rlyim. Gücüm kuvvetim yerinde. Bir 
müddet daha güreşemezsem, çatltyaca -
ğım... Hevesimden, her rastladığım ah

Aknara 16 - Aldığımız malumata göre babın ensesini kapıyorum. İçim içime 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasın- sığmıyor artık ... Dıişün bir kere, iki se
da 15 ikinciteş~in 1937 tarihindenbcri ne oluyor. İki senedir, biz er meydanına 
tedricen t~avule çıkarılmağa başlanan kedi ciğere bakar gibi uzaktan bakıp içl-

t 

e Atı Ue görü.myor. yeni harflı banknotlardan 15 nisan 1938 mizi çekiyoruz. Artık ortaya çıkmak hak-
en.e,. l rt' • meo·usu ee '.t- • k d lle. a Mt11ana ıngiliz fşca pa ısc d hilt ve ententasyonal vaziyetile tarıhine a ar: . . kımız değil mi? Kara Almnı dün. maroaamızaa aıdırd• • 

'-ıın~on. 16 - DUn toplanan meclisi askeri, ~· ll tllci •1/lada) (De11amı lJ ınc. ıa.yfo.da) (Devamı 11 inci saJl1ada ğımız bir 1'eımi 
temsıı komitesi ba vekil Negrinln { 
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Her gün Resimli Makale: X Yol yüründükce kısalır. X Sözün Kısası 

-
Pazarlıklar 

1. H. 

Fransada bir 
Sosyalizm tecrübesi 

Yazan: Muhittin Birgen 
fi9\ aladye (Daladier) kabinesi 
lb::tl Halk Cebhesi prensipkrinc sa- M yfi efi.C 1 

cvsim yazdı, ben sa Y • 
dim. Pazar günlerini iple çe 

Gık kalacağı hakklnda so.5yalistlne temi- terdim: 
nat vererek kuruldu. Bununlıı. beraher, - Bir pazar olsa da, biraz dinlense 

tarafındaki sosyalist elini s2ğ elile ibiraz gezsem, hava alsam, biraz tell 

sımsıkı tutan hükümet reisi. blı defa, son kendime kalsam! . .., 
d ;. .. 

.intihabdanberi ilk defa olarak sol elini Derdim. Fakat pazar olunca iş e,, ~ 
-r. f de sağ tarafına uzatıp sağın 'ialdlerden di. Daha sabahtan misafirle!' sökü · 

kuvvet almak istedi. Bu suretle radikal meye baslarlardı. Misafir; misafi.rill &• 

sosyalistlerin soldan sağa d.:>~u bi:: ha- sıra geli; ve ben bu yüzden clinlcnerc.e 
reket yapmak tecrübesinde bukndu1·lan diın, gezemezdim, kendi kendime 1'B 
muhakkaktır. Fransa, sosyalist tPrnelli si- mazdım. Pazarlık misafirlerden bık"' 
yaset tecrübesinden ronra, geriye doğnı usanmıştım. 
ve sağa müteveccih bir hareket yapmak * 
sure.tile, Sırat köprüsü gibi yokuşlu ve Pazar günü bazan bir gazinoy~. t 
inişli, !kıldan ince değilse bile k::ıç kad:ır bahçeye, herhangi bir eğlence yerin~ f 
keskin, bir köprüden geçmeğe reşebbüs derdim. Bana bir liste getirirlerdi~ 

etmiş görünüyor. Daladye, 'SOİ.und.ıkUe- Dik yamaçları~ in~ çıkışları> yalçın .kayaları ile sarp bir dağ İnsanın düşünme kabiliyetini iktisab ettiği zaman ken- Çay: Elli kuruş. 
rin ellerini bırakm3 sızın, bu .löpru}'Ü rirvesi jnsanın doğu.mandan ölümüne kadar geçt~ yolun disi :için tcsb,t ettiği gayeye varamayıpnın ekseriyetle iki Bira: İki yüz kuruş. 
geçmek üzere • .sağ tarafmdakileri'l de el- hakiki bir rembo!üdür. Hayata atlım attığımız 7.B.lilan ken- sebebi vaniır, birincisi gayeyi güç tesbit etmiş, ikincisi de Vesaire; bunlarla mebsuten müteJllls; 
!erini sımsıkı tutmuştur. Bakalım, ltöp- dımizi Ö dağın eteğinde buluruz, gözümüz zirvededir. iakö.t hayata geç cıtılmış olmasıdır. Karanlık çöktüğü .zaman yan pahada.. 
rüyü muvaffalriyetle atlıyabil:;:<Cek nu? ekseri~ oraya varamadan ibir ıuçurumun dibinde hayata yolda kalmak istemezseniz seyahate erken başlayınız v<? he- Sorardım: * gözlerimiz.i kapanı.. dcfinize varıncıya kadar durmadan yürüyünüz.. -Dün bir kahve beş kuruşru, bVf 

Bu dönüm noktasında iki ser.Plik bir neye elli uruşa çıktı 

sız değildir. Le 1~ A R A le B N JF\\ A - Efendim bugün pazar. 
Biz.im tro (Montreux) lwnfenın- ;;;;;J) ~ e;;;2} 1bJI !eri fiatlar böyledir. 

sosyal.W:n tecrübesine göz atn ak byda- ( ) Cevab verirlerdi: 

smm toplantısından biraz eı.'lıel büyfik Bir plaja uğramak, denize girnle1~ 
bir mtnıab mm.afferiyeü neW:P..sinde. bü- Zavallı bir profesör,ünlı * • Üzerinde milyon terdim, parayı uzatırdım. 
yük ümidler ve projelerle hül:im.?W gcl- Karısından çektikleri ffERGüN 81R flKffA Taşıyan model -Hayır bayım .. yarım lira daha ,·et 
mi§ olan Blum kabinesi, o :sırada ge~ gir- ceksiniz .. 
diği iktısadi buhran devrinin en had saf- - Neye, dündenberi ne değişiklik ' 
hasında çırpman Fransada yez;i bir hn- Boş yer kalırsa ki. Dün de buraya gelmiştim. Deniz g 
yat uyandırmak istiyordu. Amele ücret- Zengin bir adam kızını evlen.diri- ayni deniz, kabine gene ayni k ·,1ne. 
leıine zam yapacak, kütlenin :işti!'a kuv- yordu. Davetiye müsveddesi yazdı; - Öyle ama bugün pazar. Pazar g 
vetini artıracak, franğın kıymetini ıdü - bir matbaaya gönderdi: leri fiatlara zam yapılır. 
şürüp Fransa mamulatıru hariçte bol bol cKızımın düğününde sizitı de b1·- Ben bu pazarlık fiatlardan bıkmı 
satacak, .Fnmsaya turist getirecek ve ni- lunmanızı rica ederim.> sanmıştım. 
hayet, lbütün bunlara benzer diğer ted- Dil§ilndü. Matbaaya bir mc'ktu.b * 
birlerle birlikte, suyu azalmış ve dönmez gönderdi: Bugün de pazar, evimdeyim, b~r ycf 
hale gelmiş Fransa değirmeninr. yeni bir cEğer boş yer kalırsa (efendim) gitIJ].ek, eğlenmek istiyorum. Aklımrı b 
hareket verecekti. kelimesini de ilave ediniz.> kaç yer geliyor, fakat bu bir kaç ye· 

Parisin büyük enternasyonal sergisine Basılmt§ davetiyelerde §U yazı var- hiç birine gidilm z. Çünkü bir kısınııı: 
varıncıya kadar, Blum, bütün bu ikhc;adi dı: sade adı eğlence yeri.. oralara gidc1'1 
tedbirlerin hepsine baş vurdu. Amele üc- cKızımın düğiinünde sizin de bu- ı eğlenmezler, canlan sı ır. Geriye kal3 

retierine zamlar yapıldı; demiryollcrın- lunmanızı isterim. EğeT boş yer 'ka- kısım da ateş pahası .. oralarda da in:ıt' 
da tenzilatlar icad edildi; frank düşürül- lırsa efendim... birazcık cğ1ensc bile, en nşnğı bir ay ııt" 
dil, Fransada hareket arttı, ümidli göğ-:is- -* lini doğrultamıyacak kadar soyulur. 
ler, heyecan ile şişti. O zaman, bu işleri Holivudda hayat Esniyorum, canım sıkılıyor, ben bu P" 
mütalea ederken, tecrübenin iyi nctlce- urlık sıkıntıdan bıktım, usandım. 

ler verebileceğini çok §ilbheli görüyor ve Hiç le fazla * 
okuyucularıma öyle söylüyordum. Bu- Parlak degu ildir Gazetemi okuyorum: 
günkü neticeler gösterdi ki şübhe etmek- , cPazarlık kalkıyor,, 

te haklı imişim. Holivud hayatı bir çoklarının ta - :Bir anun hazırlanıyormuş. Bu .ıta~:. 
Evet, Fransa bugün hareket içindedir. Karısının §errinden kurtulmak i~-in, ça- savvur ettikleri kadar zevkli ve kolay na göre bundan böyle mağazalarda, d•' 

Fakat, bu har~t, b?tü~. org~ları nor- lı§tığı müzede nebatat koleks!yonlan ara- değildir. 'Birinci sınıf yıldızlar istisna kanlarda pazarlık yapılmıyacakmış. . 
mal surette işliyen bır vucudun, sıhhat ·zı k eh · • ı· d k ld ğ edildiği halde sinemalarda ~~n 16 Tezgahtarlar karşısında boyun bü\tilP' 

· ı.ı .. .,f . · d k' h kl. t sına gı erune me ur13e ın e a ı ını 
ve ın~ ıçm e, sa ın, 8 en t, mun a- · · - . bin kadın ve erkek san'atkardan yal - - Bir lira aşağı olmaz mı? 
zam ve feyizli bir işleyişinden ibaret de- ıtıraf eden. profes~r. Simpson, nıhayet nız üç tanesi senede 600 liradan faz _ Bu gülümsiyen genç kız, Amerikan - Yan fiatına verirsen alırım! 
ğildir. Bilfıkis, muhtelif orga.nlan arasın- mahkemcnın verdiği: c.Dayanılmaz zu- la para kazanabilmekte yani :ıncak ı klam direktörlerinin ittifakla seç.tikle- - Son fiat kaça verirsin? 
dilki normal i§leme ahengı bozulmuş, lfun, kararile boşanma davasını kazan- b' de b' · · 'ka andıgıw para SOO 1. _ ri ıDünyanııı en gu"zel mod-,! dir. n.,.,.._ Gibi sözlerle çenemizi yormıyacal:ıı'l1' t asile .k b' . . . d.. ın ınnın z ıra l!ıD u......,-
amman organı ır §urış ıçme uş- mış, karısından .ayrılmıştır. yı geçebi1mektediı'. İkinci derece yıl - riuıde tam bir milyon iki v.1~ bin lira de- §1Z. 
müş olan bir vücudün ihtilaçları .halinde . .. d 1 d B . K. ,_ d - ., - M w t Ahta 1 
b. h k ka d Profesör mahkemedekı mudafaasında ız ar an etı euarov sene e bın ğerinde eşya vardır. Tuvaleti 900 lira ı·n- agaza czga r an: 
ır are et rc1SJn ayız ı· k akt · d b da ' - Vallahı' b1·1ı:·hı· sermayesı"ne vel"l~-<r . :.-· . karısı' le cebren evlendı'gv m· ı·. asıl teklifi· ını azanın a :ıse e unun se - .. * elleri 600 bin lira, klirkü 36 bin liradır. 

karısının yaptığını ondan korkarak "pe- bebi çok zengin ve süslü elbiselere ma T kt w elmas! la nım! 
Sosyalizm tarafından hücuma uğramış ., . . . ' lik olmasıdır. Geriye kalanlalldan yüz a ıgı ar1 pır ntalar da çok .kıy- Diye yalan söylem.iyeceklermiş: ... 1-

olan frank, düşmü~ ve bir daha kalka- kı.> dedığmı; evlendikten sonra da, ka- .,,_ d d d" d - ı· a··rt b' metlidir. - Bir lira aşağı veririm, o da sizin !i-
:ı .:l\.a an sene e or er yuz ıra, o ı-

mamıştır. Bir İngiliz lirasına k::ırşı l"an- rısının kendisini tehdid ederek hergün ni 140 lira, on binden faZla artistin her zel hatınnız için! 
kın kıymetini 130 la 140 arasında tutmak çamaşır yıkattığını, oda süpürttüğünü biri de ancak senede kırkar lira kazan- Makarnanın tarihi Diye, insanı pohpohlayıp aldataJllı' 
istiyen sosyalist maliye nazın, bugün :160 anlatmıştır. maktadırlar. t-J'~k d"J! caklarmış: .• 
frank mukabilinde bile bir İngiliz liıaiı- eıua e ıugor - Sana son bir :fıat söyledim, pmrii 15 

nı almaya muvaffak olamıyor. Sorarsa- kalkınma yapmak ber zaman iyi netice- meleden bekledi; siyaseti iki sene i~..n.Ce, Bir İtalyan gazetesi, makarnanın nere- tediğin yere git! 
nız, Fransa sosyalistleri kabahatı, Frar.sa ter verebilir bir tedbir değildir. Bunun galopan bir verem hastalığı ile, nihayet den geldiğini e bu kelimenin etimoloji- Diye hakaret etmi)•eccldemlış. dl"' 
sermayesini harice kaçıran kapitalis+..1ere iyi netice vermesi için mutlaka gene Halk Cebhesinin kucağında, sönüp gitti. . . t hk'k trn ,.. b 

1 
kt d G Bütün bunlar iyi, çünkü kanun ito 

• . eml k . ink. f • . :sını a ı e e6 e ça a ama a ır a- d t' . N 1 b' k ~ ha çı1'' atarlar; halbuki, kapital denilen şeyin a- PARA denilen nesne ile mutabık kah:rnk 3 - Bır m e etin ışa ı ıçın sos- . · a ye ışıyor. e o ur ır anun •.ıa fi' 
teşle oynamaktan korktuğunu, herkesten hareket etmek lfızımdır. 1ngilterenin da- yalizmi, ne Lenin, ne Blum, ne de Hitler .zete diyor ki: sa da pazarlık misafirlerden, pazarlık 1 

evvel onların bilmeleri lazımdı. hn evvel yapmış olduğu gibi. tngilterenin gibi, derece derece müfrit veya mutedil cB~ bile .insanların ne vakittenberl attan, pazarlık sıkıntıdan bizi kurtar · 
Sosyalizm tecrübesi, Fransada uyan1ır · bu işde muvaffak olması için meşhur a- 5osyalistler değil, bizzat o memlekette iş- makarna yemeğe başladıkları ve bu is _ ' 1;!.;, 

mak: istediği sanayi hareketini filhakika mele fırkası Liderinin irtidad etmesi. ve leri idare eden insanlar ve bunu da sos· mi kimin verdiği hfili malfun değüdir. -··y~g~slav Başvekili 
uyandırdı. Fakat, bu fabrikaların bol bol muhafazakarlar, yani PARA ile ~lele ynlizm hareketi azmadan evvel yapma- Marko Polo maruf kitabında Çinlileri 
mal yapıp bunu satmaları ~nde de- vermesi lazım gelmişti. lıdıdar. . _ makarna yerken gôniüğünü söylüyor. elçimizle görüştü 
ğil sözün ayağa düşmesi ve amelenin, 2 - Bir memleket hayatının diizelrne- İşte, Fransadaki sosyalizm tecrubesi.."1· p . h '--'-~-.:ı b 1 ba "- 4,:ı! ' d ka w ticel b I -..:ıı ompeı ara~.w.ue u unan zı r.a- Bclgrad 16 (AA.) Sto~radi.JlO~,,. patronlar ve mühendisler mevkiine ge - 5i veya yükselmesi mucizesini yaJmz bir en çı racagımız ne er un aıuır. • _ _ . • · - . J • dg.'f. 
çerek fabrikaları işgal etmeleri ve ilüdc içtimat sınıfın elindeki tılsımdan bekle- Bu neticeler üzerinde bütün Türki~e ve bartma_ r~.erden, ~ahların mnkar- dun Türkıyenın Belgr~d. elçısi Ah .ı-ı 
bir grev ilin etmeleri şeklinde b>r hare- mek, eğer her zaman tehlikeli bir dala- bilhassa onu idare eden ikbsadi kuvvet- nayı -~ldik~en zannediliyor. İtalyan ga- dar Aktayı kabul etmıştir. 
ket oldu. O kadar ki bugün Frans;ıda sa- !et değilse, mutlaka boş bir hayaMir. ler, derin derin düşünmelidirler. zetecısı eski Yunanlıların da makarnayı -
nayi tam manasile bir şuriş içinde b ılu- Blum, bir sosyalist heyecanile, bu işi a- Muhittin Birgen bildiklerini tahmin etmektedir. 
nuyor ve büyük bir sekteye uP.n1nustr. 
Artık amele ayaktadır ve patrondan p r:ı r 
istiyor; fabrika ister işlesin ister ic;l -r.e
sln, Fransa mallarını ister satsın, iJ ter .u- İSTER 1NAN, İSTER İNANMA! 
tamasın, bu, onun umurunda bile değtl- Bir arkadaşımızdan dinledik: . 
dir. O para istiyor, çünkü haynt pahalan- Kapı çalındı, inip baktım, ellerinde birer çanta, iki zat: 
m~r. Dline nisbetle bugun yüzde otuz - Belediye rüsumundan 145 kuruş borcunuz varmış, de-
daha :fazla alan amelenin elindeki fl"3n&, diler. Çıkarıp vermek istedim: 
kendisine daha az kazandığı zamanlar- - Biz icra memunıyuz, parayı almaya salahiyetimiz yok. 
dairi idareyi temin edemiyor. Şu halde, Bugün mutlaka şubeye götürüp vermelisiniz. 
grev! - Peld, dedim. Elime bir numara verdiler, cebime xoy-

* dum. 
Bu iktısadi hercümerç ve şuriş hikaye- Bu sabah elbise değiştirmi~im, baktlm, yeni giydikleri-

mara. Derhal hatırladım: İcra memurunun bana veımiş cl
duğu kağıd. Bu unutkanlığa, bu ihmale ıcarum sılnldı. Akşam 
üzeri işimden €rken çıkar, gider veririm, dedim. Hnldkaten 
de gittim. Fakat beş dakika gecikmişim. Daire kapmm.1§, 
eğer gene bir aksiliğe rastgelın~ in§allah pazartesi vere
ceğim.> 

Biz bu fıkrayı dinledikten sonra bu gibi hadiselerde icra 
memurlarına kap1dan makbuzla tahsil ısalihiyeti veıilmem1ş 
olmasının bir t)ksHdik olduğuna inandık, fakat ey okayum 

sinin bütün tafsiüıtını kaydetmek urun min ceket cebinde küçücük bir kiiğıd, üzerinde de bir nn- sen: 
sürer. Yalnız neticelere bakarak, bazı u- ] S T E R N A N, İ S T E R } N A N M Al 
mumi hükümler kaydedelim: J 

l - Parnyı düşürmekle ikt1 sadi bir L..--------------------·-------------:::::::::::::==:::====-
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Meteorolojik <' ' 
Teşettüller Al:E 

Fr )nslz Başvekı·11• ve Hariciye lngilterede telefon zilleri 
kendiliklerinden 

N d "' ld ı harekete geldi 

azırı Lon raya çagırı ı ar ~ı!:B·:~~=diE~F: 
I• •ı• E k" h b• } • him ineteorol'Ojik teşettütleri mucib ol-Bu görüşmeleri Fransız ve ngı iZ r anı ar ıye erı m~tur. İngilterede bu teşettütler gece 

ı k• b d k yarısına doğru hissolunmuş ve kendi -

arasında yap_ıl_a_c_a_k_t-:e:-m~a_s_a_r_-;ta 1 e ece sini bilhassa telefon ve telgraf muhabe 
:;;... 1 cFrarunz - İtalyan münasebetlerinin ratmda göstermiştir. 

ı .. ~~ 16_ (A.A.) - Salihiyettar m~- Fransız - Jtalgan normal hale gelmesi işi iyi bir safhada - Pusula ibreleri mühim aykırılıklar 
:--:ccıeıı oğrenildiğin«: göre İngiltereıun <1• l dır. Mesele münhasıran Fransanın Ro - kaydetmiş ve elektro - manyatik cere -
Patis letıri Sir Erilt Fllips, Bone'ye hü • Muzahereler maya göndereceği mümessilin resmen yanlar telefon zillerini harekete getir -
~ılrnetinin resmi bir notasını tevdi etmif- Yakında başlıyor akredite edilmesidir. Bu da basit bir for- l miş ve bütün rnuhaberan inkıtaa uğ -
ır. Bu notada başvekil ile hariciye na - 16 (H usl) _ Fransanm ınül meselesidir.. 1 ra tmıştır. 

ıırı, NevU Chamberlaı·n ve Lord Hali - Parls us . u··zakere _ B a yatik 1...~dise k.utub fecri gl-fak akında İtal ile m Figaro gazetesinde: u m n .I.ül 

l:>A! s ile görüşmek üzere Londraya davet pek Y • Y~ .. .,ılın ktadır bi hadiselerle müterafik olmuştur. 
"\.U.lrnektedir. lere başlıyacagı an--ı a • Viladimir Dormeson yazıyor: 
.. F'ransız nazırları Londrayı nisanın 24 Bu müzakerelere başlıca1 1 

~e:~ cİngiliz - İtalyan uzlaşması hayati e - D • k d 
~de Ziyaret edecekler ve bu şehirde iki teşkil edecek olan mese e e ş - hemmiyeti haiz bir hadisedir. Fransaya anımar a a 
itin kalacaklardır lardır: . !bundan, icab eden neticeleri çıkarmak ka- ·ı J h• d 

Pafis ı6 (A..A) :__ Maten gazetesi Lon- Cibuti - Adisababa dernır;:o~u. • lıyor. Fransanm bunu yapmak için ar - DaZJ er a ey 10 e 
dradan aldığı a~ağıdaki telgrafı neşret • nun vaziyeti, ~ransız. somalısıı:ıın tık bir manası olmıyan Cenevre forma- takı• bat başladı 
lnektedir: hududlarına daır temınat, Surıye litelerini beklemiyeceğini umuyoruz. 
. cReszni tnahfellerde İngiliz hükılmeti- ve Fransız Af~kasında t.taıyan pro- Fransa Habeşistandaki emri vakii tanı- Kopenhag. 16 (AA.) _ Parlamento -

l'lın Daladye ve Bone'yi 27 nisanda 1n _ pagandasına ruhayet verılmesi, ~ta.1- mak için iki sene beklediği halde, Avus- nun tatilinden evvelki son celsesinde şi-
glliz ricalile enternasyonal vaziyetin yanın İspanyadaki menfa.atlennın turyadaki emri vakii on günde. tanımış- 1 mali Şlezvig nasyonal sosyalist tahrikit-
~Uhtelif cepheleri hakkında görüşmek tesbiti ve Akdeniz meselesL tır. B~ insanı çileden çıkaran bır muka- cılarından Vestergarde kadar ve sıkı dol-
uıere resmen Londrayı ziyarete daveı da yesedir. durulmuş bir tabanca ile nutuk söylemek 
eyled'ğ• Görüşmeleri kısa bir müddet zarfın İtalyanın, hem Alman endişelerini ya - te olan Adliye Nazırının üzerinde iki de-
h ı ı bildiriliyor. Bu tarihte bu ıeya- Fransız ve İngiliz erkAnıharbiyeleri ara-att Yapab'l kl . t h . dilm kte o- tıştı.rm. ak, hem de müstakbel bir polit_i - fa etec etmişti. Yakalanan mütearnz bir 
la ı ece erı a mm e e sında yenı· temasların takib etmesi ihti- l ~ n Frans l L d d "ki gün ka ı an etmek arzusu ayni zamanda go - dahasına işin ciddi olacağını söylemiş -
ı.~.3 . ız nazır arı on ra a ı mal dahilindedir. ·· ım kt d . R li ik te . . . 
~r kalarak İngiliz başvekili ve hari- ru e e oır. oma po ·ı a razısının tir. Yapılan tahkikat neticesinde devle-
cıye nazırı ile birlikte iki hüküm.et ara- İtalya ile müzakere vaziyeti budur. Anşlusdanberi, İtalya ve tin emniyeti aleyhinde bir suikastln teş-
sındak:i müşterek diplomatik meseleleri, Paris 16 (A.A.) - Bu sabahki matbuat belki de kendi kendine itirafa dahi ce- kilatı mevcud olduğu anlaşılmıştır. 
ll'l.üdafaa meselesini tedkik fırsatını elde hillasası: saret etmeksizin tornistan etmiş görü - Başlıca tahrikatcılardan dört kişl ya -
edeceklerdir. Maten gazetesi yazıyor: nüyor.. kalanmış ve fakat evlerinde yapılan ta -
._::.t:::ı:=======-===-o:r;::a=-=====-=ı:::::ı-==-~~==-==-::s::o===-=:.s::===~====::::::c:=:ıı:::===-a=:==-== harriyalta hiçbir şey çıkmamıştır. Diğer 

Fransızlar Tunusta 
şiddetli tedbirler aldılar 

Yeni Düstur'un şubeleri kapatıldı, tevkif edilen şefler
den birçokları derhal mahkum edildiler, 47 kişi daha 

mahkemeye sevkedildi 
Tunus 16 {A.A.) - Örft idarenin si amme kuvveti mümessillerini darp 

tatbik edilm ek te ol'duğu Tunus, Sus ve ve silah ~una cürümlerinden dolayı 
Grombolla'daki askeri makamlar ile 21 kışiye bir aydan iki seneye kadar 
Tunusun diğer kısımlanndaki sivil ma- muhtelü hapis cezalan vermiştir. 
kamlar hiç bir mukavemete maruz kal- Bugün 4 7 kişi daha mahkemeye sev 
rnadan Yeni Düsturun şubelerini. kapat kedilecektir. Tevkil edilen «Yeni Düs
nu~ıardır. Yeni Düsturun başlıca şef - tur• ricali arasında «Yeni Düsturun 
lerınden 18 kişi tevkif edilmiştir. Cu - Sus klsmı reisi Ayasi Hasuna ile «Nas -
rn~rtesi gününden beri yapılan tevkifat yonalist Tunus• gazetesinin eski mü -
~ikdarı iki yüzü bulmuştur. Diğer ci - dürü Muhammed Buşara bulunmak -

etten askeri istintak hakimleri 9 Ni - tadır. 
~an hadiselerinin müşevviklerini bil - Askeri makamlar, cYeni Düstur• un 
leas:a ~ ~oktadan itham etmektedir • feshedildiğine ve mefsuh cemiyeti ih -
t r . . Bu ıkı nokta, ırklar arasında kin yaya teşebbüı edecek ohınlarm Tunus 
. evlıd etmeğe ve Fransanın Tunustaki beyliğinin emniyetine karşı komplo 
ıcraatına sekte vermeğe teşebbill et - kurmuş addedilerek askerl mahkemeye 
lrlek cürümleridir. sevkedileceklerini bildiren illnlar ya -

Sus 16 (A.A.) -Sus ceza mahkeme- pıştınnışlardır. 

Romanya bazı nasyonal sosyalisUer hakkında da 
takibatta da bulunulacaktır. 

Başvekilinin 
Varşova seyahati 
Varşova 16 (A.A.) - Gazeta P ols -

Balkanlı gazetecilerin 
Dahiliye Vekiline 

telgrafları 
ka'ya Bükreşden bild'irilivor: Ankara 16 (A.A.) - Dahtllye Vekili ve 

Romanya Başvekili g;çen perşembe Parti Genel Sekreteri Bay Şükrü Kaya Bal-
.. .. p ı B"k l · · · k \kan Antantı Matbuat Birllltl konferansına 

gunu o onyanın u reş e çısmı a - i tırak etmiı olan Rumen ve Yunan hey'et. -
bul etmiştir. Başvekil 19 Nisanda Le - ıertnden aşağıdaki telgrafları alnııttır: 
histana bir seyahat yapacaktır. Bu se- I•illbe: 
yahat geçen sene Romanyaya gitmiş Balkan Antantı Matbuat konferansında -
ı L h Ortodoks kilisesi efi Di; onis- ki Rumen hey'etı gördüğü 1e~ka1Ade kabul

o an e ş den dolayı derin minnet ve §tilcran hisleri -
yos'un ziyaretine mukabele içindir. B. nln kabttltinü ekselansınızdan rica eder ve 
Miron Lehistanda bulunduğu müddet- memleketinizin ve asil Türk milletinin refa· 
ce Leh hükUmetinin misafiri olncak • hını diler. 

»rap Nasta 
tır. ----------
Avusturya mültecileri 
Meselesi Milletler 
Cemiyetinde 

Londra 16 (AA.) - Tayrnis gazete
sin~n Milletler Cemiyeti nezdindeki mu 
habiri, cemiyet genel sekreterinin, İn -
giliz hükumetinin isteği üzerine A vus
turya mültecileri meselesinin konseyin 
Mayıs dev.resi programına konulması -
na karar verdiğini bildirmektedir. 

Hindistan Umumi Valisi 
Gandi ile görüştü 

Beyoğlu: 
Türk topraklarından ayrılırken, Balkan 

Antıı.nt.ı üçüncü Matbuat konferansmdakl 
Yunan hey'eti, gördüğü samlmt ve hararetli 
misafirperverlikten dolayı duydulu şükran 
hislerine Cumhuriyet hükfunetl nezdlndıı 
tercüman olmanızı rica eder ve ekselansını
za derin hürmet ve tazimlerini aneyler. 

Seferiadls 

Üçüncü umumi müfettiş 
Paristen dönüyor 

Par Is l 6 (AA.) - Tamamen iyi.le -
şen üçüncü umurnt müfettiş Tahsin 
Uzer dün akşamki ekspresle İstanbula 
hareket etmiştir. 

Sabahtan Sabaha 

e Avrupada lıatJa 
düzeligor gibi, fakat ... 

Yazan: Selim Ragıp Emet 

A vrupada bir hayli devam eden 
kAbuslu hava bir kaç zaman var 

ki hafif hafif berraklaşır gibi oluyor. 
Fransada, bariz bir kalkınma hareketi 
göze çarpıyor. Daladye kabinesinin 
meb'usan meclisinde ihraz eylediği bü • 
yük ekseriyeti Ayln meclisi ziyadestle te
yid etti. Büyük bir kısmı grevci amele 

elinde kalan fabrikaların işgali yavlf 
yavaş nihayet buluyor. Velhasıl yeni 

Fransız hükUm.eti, istediil sallhiyetleri 
alarak, yeni bir hava içinde mesaisine 
başlamıştır. Ve başvekil Daladye. 
meb'usan ve ayan meclislerinin tatil dev• 

resine girmelerinden istifade ederek 
Fransız hariciye nazırile beraber Lon· 
draya gitmek üzere bulunuyor. Orada, 

İngilterenin İtalya ile yaptığı müzakere
ler ve umumt siyasi vaziyet gözden ge • 

çirilecektir. Bu arada Fransanın İtalya 
ile inkitaa uğramış bulunan eski mnca -

rneleklr siyasi münasebetini iade etmesi 
de mevzuubahstır. Bütün bunlar iyi 
şeyler. Hele lngilterenin İtalya ile bu • 

günlerde imz~aması beklenen umumi an 
laşma, iddialara göre mevcud durumu 
tasfiye edecek. Ve mevcud gerginlijl tes
kin etmek itibarile cidden kıymetli bir 
eser gözile görülüyor. Fakat bütün bun· 

Iar Berlin - Roma mihverini yıkmıya ve 
İtalyayı İngiltere ile Fransanm kucağı-

na düşürüp Almanyaya karşı bir Lon
dra - Paris - Roma mihveri yaratmıya 

kafi gelebilecek mi? Bence şüpheli. 

Berlin - Roma mihveri, gerek Berlin 
ve gerek Roma için, çok müşkül şartlar 

içinde kurulmuştur. Her iki hükfunetin 

vardıkları siyasi neticeler, kendi mesai
lerinin ve mütesanid hareketlerinin bir 
mahsulüdür. Bunu onların kafasından çı-

karmak kolay kolay mümkün olabilecek 
bir şey değildir. Bu sebeble, Romayı Ber
linden şüphelendirecek hareketler, Ber
lini Romanın aleyhine teşv~k edici !iayia
lar, bu iki devletin bundan böyle daha 
mütesanid hareket etmeleri lüzumunu 
anlatmaktan başka bir netice veremez. 
Bu sebebledir ki bütün zahirl ıaşaasına 

rağmen bir İngiliz - İtalyan anlaşması, 
devamlı olması mümkün olmıyan bir mu· 

vakkat telifi beyn teşebbüsünden lba • 
rettir. Her tamam olmıyan akid, nasıl 

keenlemyek.Un. hükmünde ise, bu anlat
ma da ruh ve mana itibarile keenlemye-

kCuı bir füldir. Çünkü teşebbüs halinde 
kalmııtır. Ve çünkü, maksadlar anlaşıl· 

dıktan sonra devamlı bir İngiliz - İtal • 
yan dosUuğu.na imkan kalmamıştır. Tl 
ki. İngiltere, İtalyanın her dediğine cpe

kit tarıılılt ile cevab vermtye berveçhi 

pqln karar vermlf ola. 

Selim Ragıp Emeç 
Yunanistanda 
valilere geniş 

salahiyetler verildi 

1 Amerika 45 bin 
tonluk zırhlılar 

inşa edecek 
bil 4\ttna ltl tA.A., - Resmi gazete, idarede Vaşington 16 (A.A) - Ayan mecli-
1 YUk bir ademi merkeziyet tesisl maksadl- sinin deniz encümeni parlamentonun 
e Vaıuerln salahiyetini genişleten yeni .ta - kabul ettiği deniz tahsisatına aid ka -
nunu neşretmıştır. nun JAyihasını tasdik etmiştir. Layiha-
8-t Bu tedbir hakkında, beyanatta bulunan da, bahriye nezareti arzu ettiği takdir
t vetıı B. Metat.saa yeni kanunun bilJillt de 4S bin tonluk üç zırhlı inşası için 
t:~~asına işaret ettikten sonra, bunun va- bir milyar 12 1 milyon dolardı:.11 bir 
ta aşiarın hususi işlerinin bakanlıkların milyar 153 milyon dolara kadar tahsi
d vassutuna müracaat edilmeksizin do~ru - sat verilmesi derpiş edilmektettir. 

Londra 16 (AA.) - Hindistan u -
mumi valisi dün Gandiyi kabul ede -
rek kendisile bir müddet görüşmüş -
tür. Bu mülakatta umumi menfaate 
taalluk eden meseleler mevzuubahs 
olmuştur. 

Fikirler, hadiseler 

1;n dotıııya ve çabuk bir surette ve Va • Encümen ayni zamanda iki tayyare 
tı er tarafından görülmesine ımkA.n verece - gemisinin tonajlarının arttırılmasını da 
~ blldinniş ve cteml§tlr ki: tasdik etmiş ve muavin gemilerin ade -

Sis 1dart ademi merkeziyet 1927 kanunu esa- dini 22 den 26 ya çıkarmıştır. 
inde derpiş edllmiftlr. Fakat bu sözde 

kalınışt "C' d il Sak ır. Valilere verilen salAhlyet, yekna - ı' ranS8 8 greVC er 
bir tarzıhal isteyen ve buna binaen mer J 

ltezın sat6.hiyetıne bağlı ıtaımakta devam e- şe başlıyorlar 
Cletet olan umumi menfaate müteallik me - Paris 16 (A.A.) - Grevcilerin işgali 
&elelere §amll değlldir. al'tında bulunan madeni sanayi fabrika

.larından 50 si bu sabah tahliye edil -
miştir. ju fabrikalarda çalışan 46.000 
amele derhal işe başlıyacaktır. 

lngiliz bahriyesinde 

Pomerenya'da iki Alman 
Mason locası kapatılıyor 

i Londra 16 {A.A.) - V~s Amiral~ -
eksander Ramsey'in bahnye hava hiz

rnb· etleri şefliğine tayin edildiği resmen 
ıldırilınektedir 

Bah · · · · .. ilik Var<Ulva 16 (A.A ) - Lehistan hü -
rıye hava ıslerıne mutea .,~ 

ll'laTzemenin kont.roIÜ ve taktik başku _ kfuneti Pomerenyada ki Alınan Ma • 
~andanlık vazifesi beşinci deniz Lordu son locasının kapatılm ına arar ·~,ıer -
iinvanını alan Amirale aid olacaktır • miştir 

-------
Ruzveltin nafia programı 
Nevyork, 16 (A.A.) - Gazeteler, Rei -

sicumhur Ruzveltin işsizlere yardım için 
dort buçuk milyar dolarlık nafia işleri 
hakkındaki programını müttefikan tas -
vib etmekle beraber istihsal ile iştira ka
biliyetini ayrı ayrı şeyler telakki ettiğin
den ve iştira kabiliyetinin istikrazlarla 
arttırılabileceğini zanneylediğinden dola
yı tahtie ediyorlar. ------

Mısır tahvilleri çekildi 
Kahire 16 (A.A.) - Yüzde 3 faizli 

ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye tah
villerinin dünkü çekilişinde: 

1903 senesi tahvillerinden 428.654 
numara 100.000, 1911 senesi tahville
rinden 103.312 numara 50.000 frank 
ikramiye kazanmışlardır. 

General Kazım Dirik 
Edirne 16 (A.A.) - Umumi müfettiş 

Kazım Dirilt müfettişlik rnıntakası i -
ç1nde yapuğı tedkik ve teftiş gezisin -
den dönmüftÜI'. 

Sönmek üzere olan İspanya ateşi bir yana bırakılırsa Avrupa yirmi yıldan· 
beri harb buhranlarından uzak yaşı yor denebilir. Fakat bu yirmi yıllık sulh 
devrinde Avrupa milletleri ıulhten beklenen sü.ldlnu bulabildiler mi? Buna 
mwsbet cevab vermeğe imkln yok. Şunun için imk.An yok ki irili ufaklı Av
rupa devletleri yirmi yıldısnberl sanki harb devam ediyormuş gibi ağır barb 
büdceleri, büyük askerl haurlıklar yapıyor ve milletlerini de bu harb havası 
içinde yetiştiriyorlar. Bu hava pek tabiidir ki sük-Qn ve emniyet istiyen 
san'at, edebiyat ve hatti ticare~ Alemine kAbus gibi çöktüğü için fikir ve 
san'at hayatı hergün biraz d:ıha sönüyor. Akademiler, enstitüler örümcek yu
vasına döndü. Devir devir ortaya taze eserler verip yeni yeni şöhretler ka
zandıran Avrupa san'at ve edebiyat filemi verim kabiliyeti tükenmi~ corak 
tarlaya benzedi. Hadiselc?r o kadar sür'atli geçiyor, ve öyle kuvvetli darbe
ler geliyor ki her büyük hareketin ideolojisini yapan mütefekkirler. filozof
lar, edebiyatçılar vak'alardan çok geride kaldıklarını görüp susmıtyı tercih 
ediyorlar. Yeni ülema derler ki büyük edlbler, büyük şairler, halti büyük 
musikişinaslar ve ressamlar mill im hadiselerin akışı durduktan sonra mey
dana çıkarlar. Büyük harbe radar bu fikir belki doğru idi. Fransa ihtilUirden 
sonra bu inkılabdaıı nem ah.11 memleketlerde pek çok edebiyat peygamberi 
çıktı. Fakat öyle görünüyor ki hugunün nereden geçip nerede duracağı belli 
olmıyan hldlseleri birçok ilınl tP.orlit:ıi iflas ettirdiği gibi bu eski iadiayı da 
çürütmüştür. Öyle bir nesil yetişiyor ki siyasf akidesini hazmetmeden yfizü. 
ne geçirdiji gaı maskesi. orıuZ\Ma taktığı tüfeği ile kendini düşmanın karşı
sında görecek! 

Her hAdisenln aebebhıi keşfedip seyrini ve sonunu kestirmeğe kalkan ide· 
olojl üleması acaba bugünün havacıını ağırlaştıran sebebleri nasıl izah ede
cekler? Bu mes'uliyet kimın, medeniyetin mi, tabiatin mi? 

Bürhatı Cahid 



4 Sa~fa 

• 
Is tan bul karga istilisına 

maruz kaldı 
Kargalar mücadele yapılan yerlerden kaçıp geliyorlar. 

Burada mücadele yapılmadığı için çoğalıyorlar 
Son zamanlarda İstanbulda karga -

ların çoğaldığı, şehrin adeta bir karga 
istilasına maruz kaldığı görülmekte -
dir. Bilhassa ağaçlık yerlerde toplanan 
bu muzır mahlUklar mütemadi gürül -
tülerle halkı bizar ettikleri gibi şehir 

içinde ve civarındaki bostanlara da hay 
1i zarar vermektedirler. Bundan başka, 
Divanyolunda ve Çarşıkapıda cadde ü
zerinde, şehzade camii avlusunun cad
de kenarında vesair bir çok işlek yer
lerde bulunan büyük çınar ağaçların -
da toplanan kargalar, bu ağaçlann al -
tından geçenlerin üstlerini ve başlarını 
da berbad etmektedirler. 

Kargaların İstanbula süril sürü il -
tica etmelerinin sebebi, İstanbul mül -
hakatından olan köylerde yapılan şid-
detli karga mücadelesi ve İstanbulda 
karga mücadelesi yapılmamasıdır. 

Şehir dahilinde ıilah atı -

lamı.) acağı için İstanbulda kar-
ga mücadelesi yapılmamakla ve 
mücadele yalnız köylere ve kırlara 

inhisar etmektedir. Kargalar da şehir
de istedikleri gibi yuva kurmakta, yap 
madık mazarrat bırakmamaktadırlar. 

Maamafih geçen sene, İstanbulun 
kenar ve açıklık semtlerinde mücade
le yapılmış ve 2822 karga itlaf edil -
miştir. Bu yıl ise geçen şu üç buçuk ay
da bir tek karga lfile öldürülmemiştir. 

Hiç olmazsa kargaların yuvalarını 

bozmak, yumurtalarını kırmak sure -
tile mücadele yapılması herhalde fay
dalı <>lacak ve şehir karga belasından 
kısmen kurtanlacaktır. 

937 yılı zarfında İstanbul mülha -
katında 790 yaban domuzu, 230 tilki, 
170 kurd ve 150 çakal itlaf edilmis bu
lunmaktadır. --------

Şehir işleri: Müteferrik: 
--------
Kanalizaayon teaisahnı belediye Devlet Demiryollan umum 

yapac11k müdürü tehrimizde 

Belediye He kanalizasyon şirketi a- Devlet Demiryollan Umumi Mü -
rasındaki mukavele bu sene bitmiştir. dürü Ali Rıza şehrimize gelmiştir. İs
Bundan sonra İstanbulun kanalizas - tanbul - Edirne hattında sür'atli yolcu 
yon tesisatı belediye amelesi tarafın • nakliyah için Otoray i~letilmesi karar
dan ve belediye vesaitile yapılacaktır. laştırıldığmdan Umumi Müdür bu hu-

1938 senesinde yeniden yapılacak susta tedkikler yapacaktır. 
kanalizasyon tesisatı için iki yüz bin Almanyaya 30 talebe gönderildi 
liraya ihtiyaç vardır. Bu para ile Ka - Askeri fabrikalar, hava ve deniz iş
dıköyünde Kurbağalıdere civarındaki lerinde mütehassıs yetiştirilmek üze -
kanalizasyon işleri tamamlanacaktır. re dün Romanya vapurile otuz kişilik 

1938 yılı belediye büdcesinde mas - bir talebe grupu Almanyaya gönderll
raflar fazla olduğundan kanalizasyon miştir. Bu talebeler askeri lıselerle .os
işlerine iki yüz bin lira ayrılamıyacak- keri san'at mekteblerinden ve Deniz 
tır. Belediye başka tarzda bu parayı lisesinden müsabaka ile ayrılmışlar -
temin eder e inşaata bu sene devam e- dır. 
decek, para temin olunamazsa bu sene 
yeniden kanalizasyon borusu döşen -
miyecektir. İstanbulun kanalizasyon 
boruları on sene içinde tamamlana -
cağından bir sene içinde kAfi mikdar
da yapılamıyan tesisat ertesi senelere 
devredilmek suretile on sene tecavüz 
edilmiyecektir. 

Belediye ıeyyah tercümanlan 
aayısmı arthrdı 

Tercümanların sayısı arttırılmıştır. 
lstanbulda Almanca bilen 16, Fran -
sızca 25, İngilizce 32, İtalyanca 7, A -
rabca 2, Hindce 2, Rumca 3, İspanyol
ca 2, Arnavudca 2, Macarca 3, Rumence 
3 tercüman çalışmaktadır. Tercüman -
lar sık sık teftiş edilmekl~ haberleri 
olmadan seyyahlara izahat verirlerken 
dinlenmektedirler. 

Bazı tercümanlann seyyahlara hu -
rafelerden bahsettikleri görüldüğün -
den bu gibi izahatta bulunanlar ceza -
landınlacaklaroır. 

Baytarlık işleri 

Sıfat iataayonlanna damızlık 
randerildi 

Vilayet aygır deposunda nıevcud 
2 7 damızlık aygırla iki aygır merkebi 
dokuz ııfat istasyonuna dağıtılmıştır. 
Bunlardan 6 aygır İstanbul merkez is
tasyonuna, beş aygırla bir aygır mer -
kebi Çatalca, dört aygırla bir merkeb 
Silivri, .. aygır Yalova, 1 aygır Bakır
köy, 3 aygır Üsküdar, 1 aygır kartal, 
2 aygır Beykoz, 1 aygır Şile sıfat istas
yonlarına gönderilmiştir. 

1 LAN 
Osmanh Bankasından: 

Poliste: 

Bir ihtiyar cami a"Yluıunda 

ölll bulundu 
Dün a.bah Fındıklıda, Dolmabahçe ca

mll aYlu.mnda Hüseyin otlu Mustafa ismin
de 85 yaşlarında blr iht1ya.r ölü olarak, bu -
lunmu§tur. 

HO.dise derhal polls, ve o nsıtayla mild -
delumumıııte bildirllmiıtir. Müddeiumumt 
muavinlerinden Feridun Bagana ve adllye 
doktoru Salih Ha•lm Dolmabahçeye gitmiş
lerdir. Cesedin kolunda Yedekcller cemiyeti 
dlye, esti Türkçe dövme bir yazı vardır. Kı
yafetinden eski bir gemici olduitu snlaşıl -
maktadır. Doktor mue,yeneslnde vefatın ma
razi bir tesirle TUtu bulduğunu tesblt ede -
rek, defnine ruhsat vermiştir. 
Bir İfCİ kmn rözline ipe saplandı 

°Kabataıta oturan n Galatada Mihalın 
çorap tabrlta.sında çal.l§an Halil kızı 19 ya-
tında Sabiha çalışmakta olduitu makinenin 
kırılan llnesinin gözune .saplanması ile ya
ralanmış, berayl tedavi Beyoğlu hastanesine 
kaldınlmı§tır. 

İki itcinin parmakları keıildi 
Qalatada Kocamustatapaşa cıı.ddes1nde 

bir demir tabrikuında mustahdem Agop 
sol elini torna makinesine kaptırmı,, par -
matları ezllmlftlr. 

* Balat vapur iskelesi civarında Nalça 
fabrikuında çalışan 14 yaşında Kenan o~lu 
Müıtak salt elini makineye kaptırarak par
makları kesllmlf, Balat Musevi hastanesin -
de tedavi altına alınmıştır. 

Bir adam bir kadının yüzünü kesti 
Taksimde Doıtramacı sokajtında oturan 

Kemal ile o civarda Karaca sokaitında otu
ran Baruh kızı Ester arasında kıskançlık yü 
ztinden çıkan bir kavgada 'Kemal &~teri bı
çakla yanatından hafltce yaralamıştır. 

---------------------.-.----~ 
ÖLÜM 

Osmanlı Bankasının Galata, Yenicami Topkapıda eski eczacı ve di~ doktoru 

SON POSTA 

Marmara için 
turizm teşkilatı 

Güzel san'atler akademisinde 
dün bir sergi açıldı 

İstanbul belediyesi Bursada 
otel vaziyetini tedkik 

edecek 

Güzel San'at -
ler Akademisine 
ilave edilen ışık -
lı resim salonun -
da Akademi re -
ıiın şu besi şefi Le 
opold Levi bir ıer 
gi açmıştır. Sergi-

Marmara mıntakası turist nuntakası o- de yüze yakın • • 
Jacaktır. Bu husustaki hazırlıklara baş - ser vardır. 
lanmış bulunmaktaôır. İstanbul beledi - Bu sergi ihti -
yesi bu işle yakından meşgul olacak, tu- va ettiği eserler 
rizm teşkilatının kurulmasında amil ola- ve bir ecnebi res-
caktır. Şimdilik turist mıntakasının mer- sanun muhtelif 
kezi İstanbulda bulunacak, Yalova, Bur- zamanlarda yap -
aa bu nuntakanın başlıca ıehirleri ola - Leopold Lwi tığı resimlerin 
caktır. Evvela otel i§leri ıslah ve tanzim mevcudiyeti itibarile mühim görülmek-
edfiecektir. tedir. 

Bursa İstanbuldan sonra en bol oteli Alakadarlar: cLeopold _ Levi Fran-
olan bir şehirdir. İstanbulda 173, Bursa- sanın tanınmış ressamlarındandır. O -
da 46 otel bulunmaktadır. nun resimlerinde ne Kübistlerin so -
Yakında İstanbul belediyesi Bursaya .. k h d . d F"f' istl 

bir heyet yollıyacak, seyyahların Bur - gu en esesıne ve ne e u ur e -
sada ikamet işlerini kontrol ettirecek, o- rin lüzun:ısuz ~şkınlı~la?11a .rastlanır. 
teller gözden geçirilecektir. Onun resımlerı ve san atı tabıatın kar-

Bursa son senelerde endüstri ıehri ol • şısında tahassüsle bir ürperiştir.• de -
mağa başlamıştır. Yeni yeni açılan fab- rnektedirler. 
rikalar balkı işçiliğe sürüklemekte, tu - Sergi açılma töreni münasebetile 
rist fe}ıri olan Bursa, endüstri bakımın- Güzel San'atler Akademisi Müdürü B. 
dan da ıenginleşınektedir. Toprak bir nutuk söylemiştir. 

Akdenizde geni 
Tahlisiye istasyonları 
Yaptırılacak 

Denizbank Tahlisiye ve Fenerler 
.Müdürlüğü yeni bir çalışma programı 
hazırlamaktadır. 

Türkiye sahillerindeki bütün fener
leri idaresine alan Tahlisiye idaresi 
bunları yeniden gözden geçirmeğe ve 
tadil et:meğe karar vermiştir. 

Tahlisiye mühendisleri bu hususta 
bütün Akdeniz sahillerinde tedkikat 
yapmaktadırlar. Bu sahillerdeki ted -
kikat bitirildikten sonra Karadeniz sa
hilleri de gözden geçirilecek ve sahil -
lerin fener, radyofar, tahlisiye istas -
yonları ve sis düdüğü ihtiyaçları tes -
bit olunacaktır. 

Şimdiye kadar yapılan tedkikat ne
ticesinde Akdeniz sahillerinin tahlisi -
ye istasyonu itibarile çok zayıf olduğu 
anlaşılmıştır. Buralarda kararlaştırı -
lacak mıntakalara yeni istasyonlar ya-
pılacaktır. Şimdilik İzmir civarına bü
yük bir tahlisiye istasyonu yapılması 
kararlaştırılmıştır. Akdeniz ve Kara -
denizdeki limanlarından bir çoklarına 
da yeni sis düdükleri konulacaktır. 

Günab Gönüllüleri - Arkadatunız Naci 

Sndullah'm yazdığı bu roman Sühulet Ki
tabevi tarafından bastınlmıı ve renkli bir 
kapak içinde temiz blr baskı ile kltab halin
de çıkarılmıştır. Naci Sadullahın temiz üslQ
bu ve zengin hayall ile bezenen bu roman 1ç
tima1 bir yaranın canlı hiUyesldlr. Her say
fasında ayn bir ıztırabın, ayrı bir vak'amn 
birçok pasajlarını taşıyan Günah Gönüllüle
rinin bütün tahkiye kuvveti, ıünahkir ka-

dınlann ruhlarındaki muayyen aşkın mahl
yl'tınde toplanmaktadır. Temiz bir aşkın bir 
ıul tefehhüm yüzünden mahvoluşunun da 
ltanavesa olarak kullanılışı romana baıka bir 
bu.ruslyet nrmettedlr. 

Taşdelen ve Defneli sularımn Batından sonuna kadar heyecanla otu-
nabllecelı: kadar rüzel ve meraklı olan bu ro-

ŞİŞ8Sİ 100 paraya satllacak man bütnn tıtab meraklılarının küttıbhane-
vakıflar Umum Müdürlüğü tara _ lerlnde bulunması IAzun ıeıen bir eserdir. 

fmdan Defneli ve Taşdelen sularının tn.an - Nurullah Ataç, Bllml Ziya, 8aba
membaına konacak doldurma, boşalt _ haddin Eyiiboğlu, M. Şekib, Alaotıu Ahmed, 
ma, temizleme makineleri dün Alman- Celileddin Ezine, Şair Ahmed Hamdi, Pertev 
yadan İstanbula gelmiştir. Nam ve dlter muharrirlerin müıteret mrsa-

Makineler yerine konduktan sonra lalle ne§redllmete başlıyan bu aylık felsefe 
su şişelerinin eb'adı değiştirilecektir. ve edebiyat mecmuuının ilk sayısı çıkmı,

tır. 

Yeni küçük şişeler 30 - 50 santilitrelik içet - Mersin Halken tarafından her ay 
olacak, yüz para ile üç buçuk kuruş a-

çıkarılan bu kültür mecmuuının nlsan sayı
rasında satılacaktır. Ağızları alomin - sı çıkmıştır. 
yom kapaklarla kapatılacak, içinde bu Çıtır - Bu edebiyat, san'at n fikir mec
lunan mantar safiha su ile temas et _ muasının 84 üncü sayısı dolgun bir milnde-

Sergiden bir tablo 

Akademi Müdürü nutkunda 
tablo ile 40 parça desen ve gravür 

landığını ve bu mühim eserlerin 

çoğu hususi kolleksiyonlara aid ol 

ğundan bunların Türkiyeye cel 

muvaffakiyet elverdiğini anlatmıt 

ilk defa olarak resim dünyasının 

büyükleri arasında resim yapmı~ 

san'atkarın resimlerinin Akademi 

tısı altında teşhir olunduğunu zik 
miştir. 

Aşk filmlerinin en gOzelJ 
Bugün saat ı ı de tenziU\tlı matine 

Dünya muharrirlerinden tercnmelet 
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ve 
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BALK OPBBBTI 
Pazartesi akşaını 

21 de 
Kadıköy Sorey)• 

sinemasında 

RAHMET 
EFENDi 

Operet • 3 :1 per~~ ... 
Yazan: Yuıuf suruı• 
Salı akşamı 9 da 

Azak tiyatrosunda 
RAHMET liFENDI 

recatıa intişar etmi§tlr. 
miyecek şekilde kal~la kapatıl~ışbu- ·~~--~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-
lunacaktır. Alominyom kapsüller müs-
tehlik tarafından yırtılarak şişenin ağ
zı açılacaktır. Bu sayede bir kere açı-
lan veya muhteviyatı değiştirilen bir 
şişenin tekrar kapatılması imkanı ol -
mıyacaktır. 

..._._.... .... ' .. ._....__.. __ _ 
N 1 ŞAN 

Bitlis İnhisarlar Başmüdürü Emin Özbelln 
kızı Handan Özbelle Mülbim Rıza Türkca
nın nlşan merasimi, iki taratın tanıdıkları 
ve dostlarının huzurlarile Bitlis Halkevlnde 
kutlulanmııtır. Yeni çıtte ebedi saadet dile
riz. 

Pek yakmda S O M ER sinemasmda 
Hacıber zade Bar Ozerr'ln m•fhur lark OpereU 

Arşın Mal Alan 
Şehir Uyatrosu artistlerinden ı Hazım • Mua111111er • Mahr r d 
Hailde - fazlr• • Samir• ve Bayan Dlradurr•n'ın •<:• rak 
Marmara StUdroaunda çevrilen TQrkçe söz.10 ve şarkılı 

fılmini takdim edecektir. 

Rejisör : S E TR AK VA R T YA N 

r•.-•••••••~ Haftanın en gQzel ve 

YALNIZ 
en fazla musikili filmi Fransızca sözln .,..••••••••1111~'.~ 

Komedi müzikali 
SEN i N • 

1 ç • 
1 N 

S A K A R Y A sineması 
ve Beyoğlu daireleri, Hakimiyeti Milliye Onnik Mardirosyan [Ayaydın] kısa bir 
Bayramı münasebetile 22 Nisan (öğledm hastalıktan sonra vefat etmiştir. Müte-
İonra) ve 23 Nisan 1938 tarihlerinde ka- veffa muhitinin sevgisini kazanmış. iyi seyjrcilerlnl son derece memnun etmektedir. Bilhassa baş rolde bulunan 
palı bulunacaktır. kalbli bir ıattı. Cenaze merasimi bugün G R A C E M O O R E 

1 
· saat 14 de Topkapı Ermeni kilisesinde ic- bttlı ve muhrik sesi ne gayet nefis şarkılar taganni etmektedir. 

Merhamet Te tefllaUn Jlldalan öksüder ra edilecektir. Kederdide ailesine ve ka- Suhne arkadaşı: CARY GRAN'r dır. tıaveten PARAMUNT JURNAL :"== .::.~•ır. BwaJan yınbiraderi dlf doktoru Dikran Yefikya-ı ve iLKBAHAR 00ZFLLl01 çok gtızel bir SIU..Y SENFONi 
---------------' na aabırlar dileriz. ~--•••••••••-. Bu•G• -• t1 de teazllaUı MaU11e ~ 



Nazillide köy kalkınması 
İçin bir toplantı yapıldı 

Bio k.. • d·ıd· N ·ır ~a oylerine sağlık korucuları tayın e ı ı, azı ı 
köylerinde de bit mücadelesi başlıyor 

"!.• Nazilli köy nıuh tarlan. bir arada 
4,aıuıı 

Cibı :N' . <Hususi) - Her yerde olduğu krokilerle tesbitinl, köy kuyularının a-
leti ha azıllide de köy kalkınma hareket· ğızlaırına beton bilezikler yapılarak iyi 
btr t şlaınıştır. Geçen hafta Halkevinde muhafazasını, köy çeşmelerinin temizli
rosu opl~ntı yapılmış ve Nazilli köy bü- ğine ve içme su yollarına sarfedilecek e
l~ bŞefi Nedimin teşebbüsile tertib edi- meğl ve köy seçimlerinde kadın ve erkek 
hlitu u toplantıya kaza ve nahiyelerin her köylünün mutlaka sandık başına ge
~l n ~uhtarları, köy katibleri ve bazı lerek itina ile reylerini kullanmalarını, 
(Oy a~ .. lŞtirak etmişlerdir. Bu toplantıd:ı köy davalarının görülmesi cihetlerini 
•rtır 

1 
urosu şefi Nedim, köy gelirlerinin muhtarların zihnine yerleşecek bir li

tfıt 1 ınası, köy büdcelerine konan işle- sanla anlatmıştır. 
dihnsenesi içınde ikmalile bakaya devre- Biga köylerine sağlık koruculan 
men ernesi, koy kanununun köyde tama- tayin edildi 
tı tatbikı, köyün manevi şahsiyetine a- Biga (Hususi) - Burada askerliğini 

SON POS1:A 

Gemliğin imar 
planı yapılıyor 

Sayfa s 

Bu yıl İzmitte büyük deniz 
yarışları yapılacak Gemlik (Hususi) - Bursa ve Mudan

yanın imar projelerini yapacak olan Bay 
Valdenberg ile belediye arasında yapı· 
lan görüşmeler neticelenmiştir. İmar ko- lzmit sporunun inkişafı için yeni tedbirler alındı. 
misyonu bu hafta toplanıp mazbatayı ha- A 1 d ·ı b h zırlı>.acak ve tasdik edilmek üzere aid ol- nta ya a 1 k a ar at yarışları yapıldı 
duğu makarna gönderecektir. Kanalizas- İzmit (Hususi) -
yon projesinin tanzimi için de mütehassıs Halkevi spor kongr~ 
ile görüşülmektedir. Yakında bu mesele sinde ağırceza reisi 
de neticelenecektir. Nail Töre spor ko-
İznik gölü ayağı tabir edilen ve İznik mitesi başkanlığına 

gölünden taşıp gelen ırmak üzerine de yeniden seçilmiştir. 
bir beton köprü yaptırılacaktır. Bu köp-ı Sporun her l>ran
rü belediye binası ittisalinde olacaktır. şıııda büyük muvaf. 

Gemlik Halkevi köycülük kolu hafta 

1 

fakiyetler gösteren 
tatillerjnde köylC'ri ziyaret etmektedir. Kocaeli sporculuğu. 

En son olarak Muradoba köyüne gidilmiş, nun bir kat daha in
köylülere inkılabcılık ve köy sağlığı hak- kişafı için, idman 
kında iki konferans verilmiştir. Doktor, klublerinin, \'ugos
sıhhiye memuru ve ebe hastalan muaye- lavyadaki Sokol teş
ne etmişler, hastalara ilac ve öğüd ver- kilfıtına benzer bir 
mişlerdir. tarzda askeri bir di Antalyadaki yart§lardan bir görünüş 

Nazilli ile Denizli arasında 
tren işliyor 

Nazilli (Hususi) - Nazilli ile Denizli 
arasında 3 vagonlu bir yolcu treni işle -
tilmeğe başlamıştır. Denizli ile Söke ara
sında işliyen otoray kaldırılmıştır. Halk 
ve köylü bu yolcu trenine çok sevınmiş
lerdir. 

siplinle teşkilatlan

dırılmasına karar verilmiştir, Nail Töre, 1 den Tevfiğin tayı kazanarak 15 lir3 mil· 
bu hususta, vali Hamid Oskayın tensibi kafat, dördüncülüğü Mustafa Kanadııı 
ile, tümen komutanı General Mürsel Ba- tayı kazanarak 10 lira mükafat almışlar
ku ve üssübahri komutanı Amiral Fahri dır. 
Engin ile temaslarda bulunmuştur. Korkudclili Mehmedin katm birincili-

Bütün Kocaeli gençliği askeri tallın- ği, diğer Mehmedin katırı ikinciliği, A3· 
lerlı> meşgul olacak, ordunun silahların- medin katırı üçüncülüğü kazanmışlıır
dan istifade ederek nazari ve ameli silah dır. Boğa sergisinde birinciliği Mustafa
kullanmasını öğrenecek, atlı sporla ya- nın boğası kazanmış, 30 lira mükafat a!
kından meşgul olacak, seferberlikte geri mıştır. İkinciliği Hüseyinin devesi kaz:ın 

Siirdliler bir tayyare alıyorlar hizmetıeroe ne şekillerde çalışılacağını mış, 20 ııra mükafat almış, üçüncülüğü 
öğrenecektir. Bu iş için, tümen komutan- kasab İsmailin danası kazanmış, 10 lira 
lığınca, alay komutan muavini yarbay mükafat almış, dördüncülüğü aşçı Osma· 
İzzet memur edilmiştir. Komutan, faali- nın danası kazanarak beş lira mükafat 

Siird (Hwıwıi) - Türk Hava Kurumu 
başkanı Lıltfi İstanbula gitmiştir. Lıltfl 
bir seneye yakın bir zamanda Silrd şub~ 
si varidatını hayli artırmağa muvaffak 
olmuştur. Hava Kurumu Sürd şubesi, 
Siird namına bir tayyare alacaktır. 

yete geçmiş bulunmaktadır. almıştır. 
Bu yaz, şimdiye kadar Türkiyede misli -----------

görülmemiş derecede büyük deniz yarış Bjga mekteblerinin yerleri 
ve eğlenceleri tertib edilecektir. Yarış değ· ştiri1ecek 

ıu;r~zi. Ve akarın hüsnü idaresi, köy bir- sağlık yurdlarında ifa eden sıhhiye ça
li( eııııın ne yolda teessüs edeceği, bir- vuşlan, sağlık korucusu olarak köylere 
lttlı lllerkezı rinde kurulacak tam teşki- tayin edilmekte ve bu suretle köylerin 
t&h . Okullar için köy büdcelerine her yıl sağlık işleri intizam altına alınmaktadır. 
~u:sat konması hususlarını anlatmıştır. Her sağlık korucusu seyyar olarak beş 
~r· urnet d ktoru Fuad da mıntaka köy- köyün sağlık işlerine bakacak. her köy- Siirlte imar faaliyeti 
h~nın .s~ lık durumu üzerindeki müşa- lü asrt helA yapmağa, meydandaki heIA· Siird (Hususi) - Bu yıl imar faallye
lttiş elerını v alınacak tedbirleri izah et- ları kapatmağa, hayvan gübrelerini köy- tine şimdiden başlanmıştır. Kışın çamur
) koylerimizi Avrupa köylerile muka- den dışanya atmağa, su yollarını temiz dan geçilmez bir hale gelen Cumhurıyet 
lt:se derek bilhassa sağlık cihetinden tutmağa, hayvan ahırlarını dezenfekte okuluna giden yol valinin dikkatini çek· 
dey~· rirnizın çok geri olduğunu, köyler· etmeğe mecbur tutacaktır. Bu korucula- miş ve az zamanda asri bir şose yaptı • 
dan ıt nıücad lesine başlanacağını, bu yıl- nn ücretleri köy başına beşer lira olmak nlmıştır. Yol güzergahının düzene ko
buıu ıtıbaren her köyde bir buğu sandığı üzere köy sandıklarından temin edilecek- nulması için büyük gayretler sarfedil -

zamanı üç ay evvel ilan olunacak, Tür· 
kiyenin her tarafından sporcuların iştl
rakleri temin edilecektir. Bu yarışlarda, 
Başvekil Cel81 Bayarla bazı vekillerimiz 
ve mebuslarımız da bulunacaklardır. Do
nanma erleri de, donanma vesaitile bu 
müsabakalara iştirak edeceklerdir. 

Biga (Hususi) - Çanakka!enL'l yeni 
''alisi Atıf Ulusoğlu kültür işleri!~ çok 
yakından alakadar olmaktadır. Şehrin 

yüksek mahallelerine uzakca bir mevki· 
de olan Dumlupınar ilk okuluna giden 
çocukların kış günlerinde zahmet ve me· 
şak.kat çektiklerini gö~n vali orta oku· 
lun buraya çıkarılmasını ıensib etmişt r. 
İlk okul da orta okulun hulundujtu yere 
kaldırılacak ve küçük yavrular kolayca 
mektebe gideceklerdir. Bu binalard.t ay
rıca icab eden tadilat ve ildvelerin yapıl
ması da temine çalışılmaktadır. 

tarı nacağını. köy temizliği için muhtar- tir. mektedir. 
lcôy: ~k fa:ı olmalannı, yakında beş altı 
bu h r sa 1tk korucusu verileceğini ve 
~ti~susta bir kurs açılacağını izah et
l-futi k'~undan sonra kamun köy katibi 
--.... oy sınırlarının muntazam şekilde ................ N. ••••••••••••••••••••••••n••n•••.....-

fJ:~' Demirağ 
8 Uduğu memlehete 

" getiriyor 
Sivas (l • 
~ lu!'ôusı) - Divriğin yurdsever 

?nevki~~e d n Naci Demira~ Taşpaşa 
l'lt \· trrı: 1 \r hastane yaptırmağa ka -
Ça1Q1 d ı · ' aatta kullamhcak kum ve a epo ('l ılmışti 
ia undan b 
-ıleıniye b aş~a, Divrikte, çok yakında 
lı:ı.esi t a 1 ~ acak olan Demirdağ işlet-
~ araf1 d •tarla t n a bir hastane yapılması 

Ş ırıl.rnıştır. 
llunun. 

haatane uz rıne Naci Demirağ ikinci bir 
bura.yanın luzumsuzluğunu düşünerek 
takta b strfedeceği parayla şehre çok u
ttrtltıeğ~ unan nefis ve leziz bir suyu gc-

{)ı karar vermiştir. 
)h_ \'tiğin en ·· 1 -~\Pkiind güze yeri ola:.ı Taşpa~ 
it ll'saya edhastane yaptırmak üzere aldı
hra.cak, a hır havuz ve bir çe~me y3p
~e g burayı güzel bir çocuk bahçesi 
~ etırtecektir. 

Barbaros günü 

Antalya (Hususi) - Türkün şerefli ta- ref hissesi ayırarak her nisanm birinci 
rihine birçok kahramanlıklar kaydettlJ ı~anasını Barbaros günü olarak anmakta
ren Barbaros Hayreddin Paşa. Hk büyük dır. Bu münasebetle 10 nisan pazar günü 
savaşa Antalyada yaptırdığı tek bir gE>rıU Halkevinde bir mUsamere verilmiş ve 
ile 1511-1512 senesi nisan ayında denize nutuklar söylenmiştir. Resimde Barbaro~ 
açılmak suretile başlamıştı. gününe iştirak eden Antalya denizcile-

Antalya bu sebebden kendisine bir şe- rinden bir kısmı görülmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor kJı 

el{ ~dliasan Bey ben bir soya ... bu iyi mi sanki?. • 

Üssübahri komutanlığı, Halkevi spor 
komitesi emrine sekiz çifte bir kayık tah
sis etmiştir. Müsabaka için çalışmalara 
başlanmak üzeredir. Bu antrenmanlara 
deniz sübayları nezaret edeceklerdir. 

Bigada arazi yazım işleri 

Spor komitesi, sistematik bir çalışma 
esasına müstenid iki senelik bir program 
hazırlamıştır. Bu programda, sürek av
ları, serbest güreş müsaba.kaları, civar 
vilayetlere seyahatler de vardır. Biga .(Hususi) - Burada yılbaşındıın-

Kocaeli fdmanyurdu 23 nisanda fstan- beri hum.malı bir şekilde çalışmakta olan 
bula gidecek, Karagümrük takımı ile bir toprak yazımı komisyonları altıdan do-
maç yapıp dönecektir. kuza iblağ edilmiştir. Bunlar kaza budu· 

Antalyada ilkbahar at koşulan du dahilindeki araziyi, bir örümcek ağt 
Antalya (Hususi) _ Hasılatı hayvan gib~ sarmışlar .ve her ta:afh~ t~hrir i~-

ıslah kurumuna aid olm k ü t .b lerıne ehemmıyet vermışlerdir. Bu do-a zere ertı k k . . .. .. d k' 1. . 
edilen ilkbahar at yarışla 1 uz ornısyon onumuz e ı ma ı sene u>-

n yapı mış ve tid k d b" ·· t lal h cins güzel hayvanat se gı· 1 1 t asına a ar utun ar arı mesa a e-r s :ıçı mıs ır. . . . . 
İlk koşu 3 yaşındaki taylar arasında 1000 dıp kıyı:ııet. koymuş ve vazıfelerm.i hı.ta. 
metrelik mesafede ya ılrru b' . u·;:,ı ma erdırmış bulunacaklardır. Şımdıye 

p ş, ınnc ıı:; k d · 1 · · d'. tte ·· .. b' · · 
askerlik !::ttbesi reisi Nadir ı ı t a ar yazım ış erının or uçu ıtirıl-:r rva ının ayı . t' 
kazanmış ve 175 lira mükafat almıştır. mış ır. 

İkincHigi Korkudc1ili Mehmcd Yıldı- Gebze nüfus memuru kalb 
zın tayı kazanarak 70 lira mükafat al-
mıştır. İkinci koşu sür'at koşusu olup Sektesinden öldü 
2000 me~r~ mesafe üzer~nde yapılmış, 14 İzmit (Hususi) - Gebze nüfus me-
hayvan ıştırak e~erek bırinciliği Ibrahim muru Hüseym, ormanda avlanırken 
Çavuşun Cesur ısmindeki atı kazanmış, kalb sektesinden ölmü w· N'.f • 
60 ]. ··k·f 1 . . ş r. u us mc 

ıra mu a at a mış, ıkınciliği Cemalin murunu arayıp da bulamıyanlar zaval-
att/~za~a~k 25 llkara mükafat almıştır. Iı adamı bir ağacm altında ölü gör . 

çuncu oşu mu vemet koşusu olup müşlerdir. 
7 hayvan iştirak etmiş ve 2800 metre me- - ........................... ·--·---··-----
safe üzerinden yapılmıştır. Birinciliği ı ı Kü Uk I k h b -1 . 1 ~eyşe~.ir1i tbrahimin atı kazanmış ve 200 __ Ç_ mem 8 et 8 er erı 
lıra mukUat almıştır. İkinciliği gene fb- Borsada fakir ~ocuk1an. yardım 
rahim Çavuşun Cesur ismindeki atı ka- Bursa (Hususi) Demlrtaş llk okulunun 
zanarak 40 lira mükafat almıştır. himaye heyeti bu sene 40 fakir çocub elbise. 

Dördüncü koşu üniformalı zabitan ma- ayakkabı ve şapka glydlrm~ştlr. Bu heyet 
nia koşusu olup 1500 metrel'k f d aym zamanda yevmiye on uç çocuğa sıcak 

ı mesa e e oğle yemeği vermektedir. 
yapılarak birlnciliği teğmen Arif Savaş Emlrbuharı llk okulu da hergUn 60 • 
kazanmış, 70 lira mükafat almıştır. İkin- cuğa sıcak o •le yemeği temin etmiştir. ~o 
ciliği de topçu teğmen Orhan kazanmış. izmlt pazarı ı>erşembe günleri kurulacak 
20 lira mükafat almıştır. Izmlt CHusu 1l - Cumıı günlert kurulm:ık-

Bundan sonra güzel ve iyi cins hayvan ta olan paz r Dahiliye VeUletln!n cm·Ue 
yetiştirme sergisi baytar müdürü Ziya- perşembe gunlerlne ç~vrllmlştlr. 
nın reisliği al tındaki hakem heyeti hu- Kızılcaıha~fatmi Zıraat Bankasının 

. . . • çı c ye yardımı 
zurıle teftış edılmış, bu sergide ~irinriliği Kızılcahamam (Hususi) zı 
J'andarma yu"zb c il' - rnat Bankası aşısı em ın. tayı almış ve son 1.kl ay içinde 1210 çlftclye 16.lSO lirayı 

Hasan Bey - Alacaklın 50 lira kazanmıştır. İkincilıği Musa KA- mütecaviz lkrazatta bulunduğu gibi llkb _ 
çoksa iyi, sen! buluncaya ka- zım Ekrnekçioğlunun tayı kazanarak 25 har zer'lyatımn önü alınıncaya kadar da:a 

...._-------------~------_;__ ___________ _:da::_r .:ba:,U:.=...:d:Dl:•~fU':la:::r·~--~ll~ra~m~ü~k~Af~a~t ~v::e~il~ç~ü~ncu~··~ıu~H .ıwı~~K~o~rku~d~el~ln~ 2500 çlıtcı.,e 24 700 
lira daha datıtıımuı ta-- 5... - rarla ar. 

ıın., 
... fakat benim aldığım 

soyadım başkaları da almış-



[_ Hıdiıeler Karıınnda =ı Musiki aleminin kaybettiği 
büyük yıldız 

..... ;: --
NEYE BENZERÖZ 

Bir kadına: Tahmin ettiğiniz gibi maskaraya! 

* 
ÇALYAPIN 
NASIL ÖLDO? 

Hisar vapuru faciası Be 
- Japon kadınları saçlarını iU tarzda 

tararlar. 
Dediler. Bir Japon kadınının resmini 

gösterdiler. 
Kadın baktı. Ve kendi saç tuvaletini 

resimdeki kadının saç tuvaletina ben -
zetti. 

- Arab kadınları şu küpelerde.tı ta -
karlar. 

Dediler, bir çilt küpe verdiler. 
Kadın küpeleri aldı, kulaklarına taktı. 
- Fransız kadınları bu tuvaletleri gi -

yerler! 

Dediler, bir tuvalet çıkardılar 
Kadın tuvaleti giydi. 
- İngiliz kadınları alçak ökçeli, sert 

ayakkabılar giyerler. 

Dediler. Ayakkabıları ayağı dibine koy
dular. 
Kadın ayakkabıları ayağına geçirdi 
Velhasıl her yerin kadınının en lena 

değil, en güzel tuvaletini yaptı. En fena 
değil, en güzel giyimini kendine mal et
ti, giyindi. Neye benzedi bilir misjniı? 

Arada sırada, şurada burada söyler -
lerken duyarım.. Arada sırada gazeteler
de okurum: 

- Londrada sokaklar şöyledir. 

- :Viyanada bahçeler iU tarzdadır. 
- Pariste sular §Öyle taksim edilir. 
-Moskovada binalar şöyle ycipılır. 

- Nevyorkta k.asablar etleri t(>yle sa-
tarlar. 

- Lozanda tramvaylar şu saatten §U 

saate kadar işlerler. 
Şükür ki bütün bu söylenilenlere, bu 

tarzda yazılanlara kulak asanlar olmu • 
yor. 
Londranın sokaklarını, Viyananın bahçe 

!erini, Parisin su taksimatını, Mciskova • 
daki binaları, Nevyork kasablarını, Lo
zan tramvay tarifesini kendimize malet • 
miye kalkışırsak. Bir çok memleket ka
dınlarının en güzel elbiselerinden birer 
parçasını giymiş kadına benziyeceğimiz

den korkarım. 
lsmet Hultlsi 

ı_ Bunları blllyor mu idiniz? =ı 
Bir dolarm 489 senelik faizi 

ne tutar ? 
Holivudda vukubulan Ani 

ölümler 

Her konserine 1000 lngiliz 

Cezai takibattan ve Kalkavanzadeler aleyhine a 
hukuk davasından başka Ticaret Mahkemesinde de 

dava açıldı, bu davayı açanlar Kalkavanzadele 

lirası alan san'atkar Rus- Hisar faciası etrafında Beykoz müd-f dun mütaleasını söyliyerek, İbr 
' deiumumlliğince açılan tahkikat neti - ikrarı ve diğer delillerle suçu sabi 

yada ihtilal esnasında yanm celenmiş ve evrak Vilayete gönderil - müş ve suçlunun ceza kanununıJll 
kilo şekere konser vermişti miştir. Evrak henüz müddeiumumiliğe inci maddesine göre tecziyesini .. 

iade edilmediğinden, hadise duruşma ıniştir. Fakat, hırsızlığa gelen 1i 

. . 

safhasına intikal etmemiştir. nin, vak'adan eYvel İbrahime b 
Batan vapurun ıahibi bulunan Kal- etmiş olmasını hafifletici sebeb 

kavanzadeler ilerde açacakl'an dava görmüş ve bunun nazarı dikkate 
münasebetile, İstanbul 2 aıci Ticaret mak şartile mahklımiyet kararı 
mahkemesi reisliğine müracaat etmiş- mesini ilave etmiştir. 
!erdir. 

Kalkavanzadeler hadisenin mes'ul -
leri aleyhine dava ikame edeceklerini 
bildirmişler ve bunun için de batan ge
minin enkazını sular götürmeden, kısa 
bir zaman zarfında mahallinde bir ke -
şil yapılmasını istemişlerdir. Davacı -
lar, yapılacak bu keşfin ha<fue mes'ul
lerinin hata ve ihmallerini, ispat edici 
mahiyette olacağını ileri sürmüşlerdir. 
Ehli hibre tarafından bilhassa tespiti -
ni istedikleri cihet, facianın vukua gel
diği Eşek adası mevkii ile, tahlisiye, 
radyofar ve Boğaz ağzındaki fener du -
bası mevkileri arasındaki mesafenin 
tayini ve radyofard.an kaptanın istifade 

-----
Boluda karga mücadele 

lüzum görülüyor 
Bolu (Hususi) - Saltanat devr~ 

ri zihniyetile yüzlerle yıldanberi 
edilen Bolunun çehresi, cumhuriyet 
rinin diriltici elile hayli değişınlfut 
lunmaktadır. Şehirde umumi par:k. 
pılınış, meydanlar açılmış, resmi 1' 
susi bir çok modern bina şehri e-pt1 
zelleştirmiştir. 

edemeyişi sebebinin tesbitidir. Vapur 1927 senesinde Hoolywood matem içindedir. Sin'?ma Çalyapinin ıon resimlerinden biri batmadan evvel, Boğaz medhallni gös-
bir Amerikalı Nev- aleminin ileri gelen iahsiyetlerinuen ye- Meşhur Rus mugannisi Çalyapin'in teren fener dubasının görüememes:. se 

Bolunun harabi devrinden yadigi' 
rülerle karga, şehrin ufuklarında 
bulutlar teşkil etmektedir. Kar 
sayısı hakkında bir şey söylenemeıst 
kasabanın umumi nüfusundan bir ıtın 
fa fazla olduğu muhakkaktır. Fakat, 
ga mücadelesi de yapılmaktadır. 

york bankalann- 1 / di kişi geçen hafta üç gün içinde ölmüş- ölümünü haber vermiştik. Büyük san - beblerinin de bu keşifle tesbitlni iste -
dan birine bir do- , ' ı,, Ier, kalanlar da canlarından .ıc.orkmağa atkann Paristek'i evinde ölümünden mektedirler. , 
lar yatırmış ve a-: başlamı§lardır. Bu ansızın ölenler aıa- birkaç dakika evvel başucuna topla - Bundan başka, acenta vekilleri 
kabinde 2,000,000 · 6ında bulunan fÖhretli bir doktor bir nan kansına ve kızlarına söylediği son tahlisiye memurlarının da ifadelerine 
dolarlık Aiir çek hafta evvel san'atkarlann ve umumiyet- söz cNe için ölmeliyim, demek ol - müracaat edilmesini, hadiseyi ne şe -
çekmiştir ve banka le sinema işlerile ıuğraşan artistlerin muştur. kilde gördüklerinin ve vapura batar -
bunu kabul etmiş- hummalı faaliyetleri hayatlarını tenkis Çalyapin 65 yaşında bulunuyordu. ken yardım edilememesinin sebeble -
tir. Şu şartla ki etmekte olduğunu söylemişti. İsmi Harry Birkaç senedenberi şiddetli bir kan - rinin sorulmasını taleb etmişlerdir. 
banka, bu çekin karşılığı~ı 2~~~ senesi~- Blod olan bu doktor başlıca en m~şhur sızlıktan muztaripti. Bu müracaat üzerine, 2 ·nci Tica -
de Amerikalının varislerıne odıyecektır. . . . San'atkarın kendine göre bir takım ret mahkemesi lzası Nazif, ehlihibre 

0 
-

O zamana kadar bu dolar, yüzde üç faizi sinema yıldızlarını tedavı etmekte ıdı. hususiyetleri vardı: Bir şampanya şi - larak sabık Yavuz süvarisi Şükıii v. s. 
mürekkeble tamam 2,900,000 dolara ba- Kendisi 36 yaşında olduğu halde kalb şesinin tıpasını, baş ve şahadet parma-

den mürekkeb bir hey'etin hAdise ma -liğ olmuş bulunacaktır. sektesinden ölmüştür. Bundan başka he- ğile çıkanrdı. halline giderek bir keşif yapmasına ka-

Yaz, bir kaç gündür, tam rnanııs1 
bütün güze11iklerile Boluya geln1iştif 

-GUmüşhacıköyde biçki f8 

nakış sergisi 
Gümüşhacıköy (Hususi) - Parti 

!onunda bir dikiş ve nakış sergisi t 

edilmiş, sergiyi bir nutukla ka . 
Fehmi Kayar açmış, öğretmen f!ı 

Tülünay tarafından sergiyi gezenıeı: 
hat verilmiştir. Davetlilere §eker 
edilmiştir. Sergideki eserlerin hepsi 
vaffaktır ve pek çok takdir kazanıll * nüz doğmakta olan yıldız Lida Roberti, Terzisine her seferinde 20 kat elbise rar vermiştir. Hey'et bugünlerde mo -

Marlen Ditrihin terzisi, bir sinema mu- birden ısmarlardı. törle İrvaya gidecektir. Trakyada mandıralar Köpeklerin ceddi kurd mu? harriri meşhur bir rejisör muharrir Rusyada ihtilal esnasında bir kon -

P k ' rt' D A . h 'b' . 45 serine ı ooo İngiliz lirası alacağı yerde, Bundan evvel facia kurbanlarından birleştiriliyor 
Çakal ini? ar er, a ıst er pıe, er ırı ya- yanın kilo unla yarını kilo şeker al - bazılarının müracaatiyle ve -4 üncü As- Edirne (Hususi) - Bu sene peynlt 

şından aşağı bulunan bu adamlar, ansı- mıştı. liye hukuk mahkemesi vasıtasile kaza dıraları daha iktısadl ve maliyeti dall' Londra üniversitesi antropoloji profe-
zın ölenler arasındadırlar. Bir keresinde, sahnede prova ya - yerinde bir keşif da.ha ya.pı.lmıştı .. Kal - cuz ol.!!un diye ı .. aboratuv. ar şefi Proreso_ 't .ıı sörü Dr. Binkraft, kablettarih ins:mlann ıv 

- . parken, maestroya o kadar çok kızmış- kavanzadeler aleyhıne bır dava ~kame lldln p!Anına gore teksıf' edlllyor. BöY 
inlerinde kurdları kullandıklarını iddia te old~kla~ı k~aatinde bulunrnaktad1r. tı ki, sahne nhımı, perdeyi ikisinin ederek tazminat taleb eden davacıla - le Trakyada mandıra sayılan hem aı 
etmektedir. Köpeklerin aslı ne olduğu Profesor dıyor ki: arasl'nı kapatacak bir şekilde indirerek nn mftracaatile yapılan bu keşfin ra _ ve hem de teknik ve nefaset daha ço1' 
henüz tamamile taayyün etmem~ştir. Ba- z nl b" k h · h ı · yor 

c- ama a ırço va şı ayvan ar daha feci bir hadiseyi ön}emiştı. poru da henüz verilmemiştir. ~ k d 
17 

bel dl e kan rasınııı 1 ıılarına göre köpeğin aslı kurd ve ~an- değişerek, bugünkü ehU hayvanat dedi- E f ı V Ig mahkumları şarkısı ra ya a e Y a 
n az a 

0 
a b hl c • • şu hale göre cezai ve hukuki ba - noksanları bu sene bitmiş olacaktır. !arma göre de çakal olmak üzere göste- ğiıniz hayvanları meydana getirmişth"> ile şöhret bulmuştu. Sa a arı, sesımı ' tahk"k zuu olan 

d d'i ·ı b kl d kımdan ayn ayn ı mev _,.k rilmektedir. İngiliz alimi ise köp~klerin iyor. kuvvetlendiriyor id ıası e, ta a ar o hukuk Dursunbeyde fmdık dikil&lil"' 
kurdlardan gelme olduklarını ve bugün- Asılları malfun olnuyan hayvanlar 1usu, çiğ kabak yerdi. Hisar faciası yakında ct!za, ~e 

1 ki · l · d t k yalnız koyunlar : .... :111. ticaret mahkemelerinde başlıyacak, uç kü şekilleri e es · ı.ş erme evam e me - ~..u. J d fl.. k 
~~~~~~==~=~~~~~~=~-----~ n~~ree orty~ma ~ı~ru~nfü~n~~~~e-

Balıkesir (Hususi) - Toprak ve 
müsaadesi ve yapılan tecrübeler nursutı 
de fındıkcılığın iyi neticeler vereceğinl 
termişti .. Ziraat dairesi Oiresundan oı:ı 

fındık fidanı getirterek Kavacık nıı tlt 
köylerine dağıtmış ve fidanlar dikllrnlŞ 

Beni lpıtihana 
Çeken bir 
Ohugucum! 

Bana Bayan R. N. rumuzile mektnb 
gönderen okuyucumun yazısı, ber.i mmn 
uzun düşündürdü. Evvel!, onun yazısı, 

eözlerime Aşina göründü. Eğer yanılmı -
yorsam, ben, ayni kalemden çıkmış bir -
kaç mektub daha almıştım. Ve o mek -
tub da benden, çok tanşık bJr gönü? mu
adelesln!n hanını istiyordu. Mektı.ıbl:ınn 

el yazılan arasındaki müşabeheti hatır -
Jayınca: 

- Acaba, dedim, bu zeki kız, ak .saçlı 

teyzesini imtihana mı çekiyor? 
Bu tahminimde yanılıyorsam, okuyu -

cum benl mazur görsün. Çünkü cTeyzet 
hayatında biç yanılmadığını iddia eden 
bir kadın değildir. 

Okuyucum, çok şayanı dikkat ınektı.ı -

bunda: 
- •- Şimdi, diyor, benden 23 yaş l: ü

yük bir erkeği seviyorum. O da berJm 
sevgime, ayni zAfla mukabele edi.J'O'r. Hat 
uı. bana: 

•- Yaşımdan, saçlarundan utanma -
sam, seni mes'ud etmek vazifesini bana 
vermeni isterdim! dedi. 

Fakat ben tesadüfen öğrenmiş bulu ., 
nuyorum ki, bu erkek, vaktlle, şimdi <lul 
bulunan annemle de sevişmiş, ailemin mu 
halefeti yüzünden evlenememişler. 

Annem 40 yaşına rağmen hala genç 
bJr kadın. 

mi senedir içinden tamamen söküp ata -
mamış. 

Şimdi onunla evlenirsem ne olur? Ya
rın karşılaştıkları zaman, esti zAflan 
nüksederse ne yapanın? 

Ve nihayet, siz, benim yerimde olaa -
nız, ne yaparsınız Teyzeciğim? 

• Bence, 20 sene ya.şayan sevdalar, bu 
gün artık, hayatta detfl, romanlarda, hat 
tl masıLllarda blle gö.rülmüyor. 

20 yılın geçirmlyecetı, slllp süpürmi
yeceği hiç bir acı yoktur. 

Şantplör'ün, L'hommt adında beynel
milel bir eseri vardır. Bu eserin kahra -
ınanı, sevdiği kadının hasretini ve acısı
nı tam yirmi yıl çeker. Fakat yirmi yıl 

bekledikten sonra kavuştuğu ısevgillı o
na hiç bir heyecan vermez. Çünkü karfl
sına çıkan kadın, artık onun sevdiği ka -
dın değtıdlr. Yirmı yıl, o körpe kadın -
dan, büsbütün başka bir insan çıkarmış
tır. Romanın kahramanı sevdiği kadına: 

- Sen, diyor, bana arkad~ ol. Ve be
nim lztırabınu teskin et. Çünkü ben o 
kadını hi!A. seviyorum! 

Bana kalırsa, okuyucumun bahsettiği 

erkeğin, eskiden seTdltf kadına kar§l du
yacağı hla de bu olacaktır. Üstellk de, 
okuyııcum annesine benziyorsa, bahse -
dilen erkek, yirmi sene evvel sevdiği ka
dını bulmuş demektir. 

Bu itibarla, ben, o eski sevdalıların 
karşılaşmalarından, okuyucumun biiyük 
bir zarar göreceğini tahmin etmiyorum. 

Çünkü onların karşılaşmaları, okuyu -
cumuıı tahmin ettiği kadar hazin, feci 
değil, bilakis samlıni, hatta biraz da ko-

terbiye vasıf.ası imiş cektir. · 

Berliner Tageblattta bir Alman mu- Posta ve telgraf BaşmUdUr 
harriri §Öyle Y~!or: . - Muavini beraat etti 

cİngilterede flort etmek, bır nıuessese 
olarak telakki edilir. Tıpkı pazar günleri Galata postanesinde vuku bulan dö- •• , . . • d . iJ.l 
yapılan kilise ayinleri gibi. Zeki bir 1n- viz kaçakçıhğı ile al ikalı olarak, A - Gonen de tütün f ıatları UŞ . 
giliz annesi, flörtü bir memnu meyva o- ğırcezada muhakeme altına alman. e~. - Gönen (H~susi) ---:. So~ ~ama.?ıa_rd.~ :U 
ıarak değil, bilakis kızının terbiye vası- ki İstanbul posta ve telgraf baş mudur ptyasasındakı tenezzuı butun koyıuyu ıaı1 
tası olarak sayar.> muavini Feyzi Atamanın, mektubların dil§ürmüştür. Maliyet !iatı 15 kuruş o 9 

Deniz tutmasının sebebi 
ayak terlemesi imiş 

sevki ve böylece suçla alakası olma - iyi cins tütünler ıo kuruştan fazla ya 
v laşıldı v d beraetine karar maktadır· 

dıg~ 8~ . gın an, Tütün satışının bu düşkünlü~ü oöneıı 
venlmıştır. tısadiyatı üzerinde çok ment1 tesirler 

New Jerseyli bir zatın lddiasına göre 
deniz tutmasının başlıca Amillerinden bi
ri de ayak terlemesidir. Binaenaleyh a

Levend çiftliği cinayeti maktadır. 

· muhakemesi 
yak terlemezse deniz tutmaz. Buna çare ı:evend çiftli~. civ~nnda ko~ hır
olmak üzere de, hususi bir surette yapıl- sızlıgına gelen Huseyıni bıçakla oldür
mış, köseleleri ayakkabının tabanına yer- ,mekten suçlu İbrahimin .dW:Uş.masına 
Ieıtirmek, böylelikle ayak terinın önüne Ağırceza~a dün deva~ ed.ılmıştı1:. 
geçmek icab edermiş. Dünku celsede muddeıumumı Sa -

illi ahbab çavuşlar: 

lgdırda pamuk rekoltesi 
Erzurum, 15 (Hususi) - Iğdır paınııı 

k.oltesl alınmıştır. İki buç.uk milyon ~ 
Bu yıl Rusyadan başka, Almanya, Ror:nıa 
Belçikadan pamuk almak isteyen nıüşt 
vardır. ~ 

Dayak yemeden alay 1 

l 
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(!iDll l'On AJ 11111 DElllZ llOllAlfl ı 2 
~~~~~ ~-- lstanbulda imar hareketleri

boğazın Rumeli sahilinin 
tanzimine başlanıldı 

\'ala sabibleri yalılaruıuı yıkılmamuı şartile denizi 
istenildiği kadar dolduracaklarmı bildll:diler, fakat 

belediıe müracaab reddetti 

ltilif kuwetlerine mensub 12 tahtelba~rin ~ju dt~a hareketsiz ve ~ olarak 
durduğu günlerin birinde donanma amırallığine şu emır getdi: Tabtelbabırlerce 

bir kısmı gizlice Boğazdan 2eçecek ve Marmanula korsanlığa baılaJV8k 1 

Blıü lm1t ..... -
yah llı1 - d"1'Ql'd1L 
ÇaoakbJe n llarma -
ra laaftUI :bir sin baJ 
ret w torba ~ -
ran bir tarta • '8J -
bnıdı: dılaımara,. bir 
düpnan talıteıbahl -
r1 glrmlft. 

Bu haber Çanak 
lede Osmanlı .ıperı -
rint rir'atle dol&ftt. Va 
tanın utan laetçllert 

biltin d1klcat.lertne ral 
men bu tahtelbahlrtn 
Marmaraya nasıl ct -
rehlldllf ne l&ft70rlar -
dı. Bolayır llalı~ 

da tahfelbeNd .S6r -
dilktertn( tllJlecWer. 
Fakat 7*Pd&tl llddeı -
u arqtuma uUce 1'W-
med1. a. bDeda aaı -l.timwc ectiltnekte otaa Rtıtaelaıüan mucırt&Oıftdan bir gc5rüntif sız Gldutu Mnddı Pa -

~mezarlığının bir kısmi-ıbdar, bu para ile lstimlik ve inşaata tat llarm&rada bir 

..... loıımııırme başlanmqtır. Kmrlı - devam edilecektir. :ı:-....... '""'= = -. - --- eemiaind< toplan...,ıanı.. 
"'ınetrUk o.lan kısımdaki kemik ba- Bebekten lstinyeye kadar devam ede - rulatmıda ....... bJmıdı. Del'bat ~ haberini ula§tırclı. memleketimiz~ 1"ediii lfl .muvafia.ti-

~ 8obert Ko ej tarafından elyevm bat Deniz kenarında açılacak olan yol rlndeo Jm1ıata lllll'dlll Uade ııe ta71&nm clol-ı toplantıya gelmenid amiral emrediyar!ıf•atleri ~ma ~~klar bekliy~ 
~ b!dmlarak diğer cihete nalı:- cekfir. Bu yol ibıerinde evleri "" yak- birin - .... - - Tarh- Saat 9 da birbiıi uiıamuı uılrat ııe- ,,.U. INıpnrak prı ve ~ döıunelı 

burası tesviye edilettk gü- lan bulunanlardan bazıları, belediye - dls:= ~tbkt&D misine tırmanan 1 z İngiliz, 4 Frauız aepi•ria ilk ve son emelidir. Şimdi. 
"41 bir ııaıtt haline getirilecektir. ile- ye müracaat ederek binalarının yıkıl - °"'"""' - - :... -.:'':: tablelbahir süvarisi ııemınm bOJilk a- ..... neaıret.in bir emrini oku)'BCağım: tarlıkJa deniz keııan arasındaki JOl da mamasını istemŞ!er ve yollın geçmesi I•'-· Otw-·--alarm de- !onunda toplımchlar. Akdeniz filosu er- --- FILcısu AUILUIJWll.I~. ~k, bunun için de mezarlı- için denizi icab ettiği kadar doldurt - nlzden elde edemedltluı m1mlttaklyeU ta - kilnıharbiyesi.ııin de lf1iralı: ettiil mec- o-Jı imparatorluğunun demz il· "-~yola müvazi olarak bir mayı taahhüd edeceklerini LO~emiş - rad&a ~ ~. lab& •Fili"' - lis be§ saat.sürdü. Bu bet saatlik mü.za- tisak hatlarını tehlikeye düşünnek ve :_-.ç • r1 <>V,fA. kilde, buyük ıııe bffeW JNr awkaftllletle . . ...1r+-. .. lııi llletre kadar lresilecek "': meza •- !erdir. Bu müracaatlar "kabul edılme - taro'1aftıkJanıu. bir Wm 1lerl ,.......ıwe- kere sadece bir meV1J11 etrafuı<la _,,_ bıı Jıatiaım nakliy~tmı "-:""'e ugra-
h Yol tarafına muntazam bır duvar miftir. - na-.,... yan etti: 1aıü Çanakble boğazı~ laınetle-
~ laeaktır. fstanbul h sırasında Fa- (TaZ1 '1evam ediyor) Marmara ya tahtelbahir akıaı yap- mı lıma1 leva"""11lt ve naldiyatım yal• ısar mezarlığının mezarlık olarak . . .. un mu asaras_ı .. daki Şü _ mak! mz kara yıoilanna inhisar ettirmek 

:_'11ıafaza edılecek lnsnn da a4açlan - tihin ota~=~~ rast- . .-. Visamiral Şefets milzakere}'i fU nvt- auıl<sadiJe ıııarmaraya bir tahtelbahir 
":'11-.t ve daha g&zel bir hale rıl!ll - e6 ça.,.. '<! d" Deni?.<leıo. tazyiklenn, kara muhare- kfile açtı: alruıı yaptırılması tasavvur «!ı1meklıe-
l'ilecektir. ladığından ydtı1masa icab etme ... e ır. helerinin .rol açma işine yaramadığım B"" ,..k Britanv~ im~ratorlıagwu- d' 

}d · lcl Müzeler İdaresi de belediyeye mura - .. . .. - U} u '3' --r-· ır. 
ezartdtla denlz kenarı arasında .. bu lttad 1 - goren Lord Kıçner, o mman dunya de- nun her cebhedelti muvaflakiyellerini Bu akının yapılması için lürumlu 

) 1 oıı yedi buçuk melTe gen"şliğinde caat ederek. bu ""'."un . ".° . an a nizlerine l<oııku •lan Alman tahtelba- başaran asil ve güzlcle denizcilere. lıat- ııöt.IVPü• işlerle t-t ı.tııa..._ ~. in .ı.nna aja~lar dildJecelr. - rilıi kıymelı oldugunu bildiıımiş, yıkıl- üleriaia -- fBıam al- metlıl İngiltere kralı ve Hindlstan lnl- to; -annızı en çabulı: nntaıv
""Deniz ta-..ı nlrtım ela 7'ml - - tde!iO>k bahuUlıuftar. :ıw• .- ln1f ve !ıGjaaiıın ıttiice içdmfzl..,. ..,_ ratoru Majeste BefiDci .Jarjun se- ı. ı......,. ı..1dırmeniE rlm o1unur. 
io., inp o unacaktır. Burada yapıh - di,e bu müracaatı Nafıa V~ bil kalacak denizalt.t genillerinin Türk iç ~ tebliğe ....,...,.. e.ı~ iça - 10!:ZABD1 

;: iııl!mlik ."ş ~ e tesisat •e ~t için. ~- Vekile! ~ ~yem. b~ denizleriftcle 111pecağı ;şıerle sa1ae:ığı bahtiyarım. Değerli arluıılqlana, iki işte, ıoıbdq'lar. lıöyle ınülum we ya-
1111'1qn Jiı:adan fazla Wwsııt lmna- 1f1 tedkik •tınelı:te0!': ~ ........... ~ıl kor.ku ayesiııde lıu hareketi bapraca- y.ılı idrik eden Akdeniz boPzı muha- pılması büyiik bir cesuete, ıer.ııaı. "lııır.. Ba işe tahsis edilecü ı-ndıın mmıtul mavııfılc goriilurııe, -!".~o- ğmı ummuştu. Bu fikrini lngiliz hah- ıebelerinden aldığımız aetl~ dünı·a- lüzum giiolıoııen 1ıoı harelret halılaııclald 

_,_.. 600,000 lira bankaya ....._ lun cı<luuıda lıırakılaıalı: :ro1mı iki ta- ıiye erkiımıa da .k.abıd ettır.n Lord nın her tarafında kudret, "'"'1<!t "" ih- mütaleamı bildirmeden ewel şunu dü-ır. lllitebakisı temin ed1ineeJe nftaa _.eli lcab duFMzdllr. Kiçner •E. ı. den •E. 12, ye Kadar bir tlfammdan takdirle ı.ıu..dilıeıl İll!liliz şindiim; cloı6m 1ı:1: 
""" ..., ZL"ıO'• ~- • ........_ - dizine ~ ~rlta1 A~denh file:>- .donan!NSinın pek öğün~ bir .. ga,e Biz. el'tmiale her türlü ftBlta meveud B 1 • • d b .. t .. sunan aRnne 'ftlmış, 'etl gozde denız değildir. Yaptığımız tazyilder, Turkie- balamın ve bu tuaYVUl'Ull yam bapda e ş y 1 1ç1 n e u un z.!ibitlerinin ellerin~ ven""Jeın bu :eni ~- riıı müdafaa tertibatından ziyade boPz daran emarnm bir lmnet iken müta· 

lihlar llabap l'!liP yeni vnıfelerıni mmtakasznm diişmaııunu.a karşı dalla l••ın bildiımeden evvel iMi ifl pekl-

caml•ıer tamı•r edı•ıecek yapmak fbBıa Akdeniz fi1osuna Utihak miisaid olan arazisi ve harb t&Hmreiıfn ll bepnhiliri&. Birtaraftall aitalemıız 

8- İle bir mil1on 600 bin lira sarfedilecek. bet rıl 
sonra da camilerin mefruaab yenilenecek 

etmiflenli biraz aksi olaşu yüz.iinciea iJi ~ neı:aretıe piabn diğer' taraftm bu işi 
S mart IJJI (18 mart 14'tS) cumar- ya11wsniftir. {!)Fakat. lıel'fe)'e ncTW (De ti illel mqWa) 

nin deniz muharebesi çok çetin olmuı, tesi sabahı ba-ıyan itilaf kuvvetleri- ~i~•;ılen.~~bü~-~yük~~ga~y~e~s~i ~ft;;Y'~j~k~tek~~-~·~====-==~====== 
zamanın m mükemmel, en yeni. ateı il 
!;ucireti en yübek donanması tarafın
dan açsı.a Met, Çanakkale sırtlanna 
yıldınmlar Jatdınnış, bu ateş ve çelik 
yağmuru altında tüfeklerinın kundağı
ru stla sıkt tutan 'kahraman M~hmed
eı'lt'ler ölüm kasırgalan, cehennem tay
funları arasında vazifelerini yaprnış.1ar, 
düşmana tte kanda ne de denizde bir 
adım ileri attırmamışlardı. 

Nihayet iki glln süren hu kanlı bo
ğufmadan, karşılıklı top düellosundan 
en -çok zarar gören gene dü.§lnan lwv
vetlerl olmUf; karada toprağa yuvarlaD
mış, ,omthıaAI. deniade ..- boiaz hii
cumundaıı vazgeçerek boğazın dışınd1 
k11.1hdü ... pJrilmit, ?elli tertihat. 
yelli _ .... hileleri. Jt!!llf faamg 

pllnlan terUlt etmekle ............ 
la!Dffh 
....... ldllf ~Jetlerinla deniz 

s~ csmHtıtft ~ .. tm ~ kgyyeded• iltihak edea iZ tahten.-

t.~- - •- J Diğer teJıirlerdeki camiler iljia • bir bat duıuJK• ppcak it bedamıyor-..._:-ı-ıctakt camtlerbı tamamen - - . larclı. itte ._ em.cta domımmı aıninl-
-ıt ~ beş senelik bir proje hamlan- birer proje hamlanmaldwhr. lijine _.. Wr emir, onlara yeni w 
~. Abı elerimlz bet aene zarfında Beş senelik tamlr 1şt tamamıandık - fevbllııle 1* 'ftZifenin bqanJmasmı 
~ edil p kıymetlmdlrilecıektir. Beş tan sonra camilerin dahill teferrüatı - emtf'11nıltu· 
~ t.b buldaki camiler için bir nın tamirine gaçilecektir. Bunun için Gtzlice .....,...., ~ lılarmara:)aQ altı uz bin lira ~~- de ayrıca bir proje hazırlanmaktadır. ya ıtnnek. anda mrsanııta başlamak! 
tir lllflrdar beş seneye taksim edilmiş- Bu projeye göre camileria perdeleri • 

. hah .. kilimleıt tamir edi - 9 mart IJJ1 (22 ~ 1915) ça~ le~~~ k projeye göre ilk seneler- yel nilecek,k, yeniden hah " 1d1fm atmacak- ba gWUl -"":: ~ ~-~~ 
~ ba - ·· - d bulunan es - ece den a)'l1Jaa UI&" ımn.or ~ oı;Av.-

llailer tanı d~zon: b~libara ikinci tır. Camilere ibadet için «frenlere er - rında bir• tesis eden w kendilerine 
~ ır_ e ı ec~ ' ı . . geçile - kek.tere topuksuz, kadınlara topuklu av ohteak bir d6şman tenı:tsl bekUyen 
~ r ki bıdelerın tamı~ ek olmak üzere terlikler bulundW'Ulacak, tahtelbahir filotilllsma ge'ldi. Süvari-
b..... Bes ne zarfında tamır göree unla ..__ bobnama•na dJkbt ecli • lere: 
~ . ıes- b rm ... y 

aonra amiral emisinde 

Yanllf llir 
V~rgl tarhı 
Ga.lıaWI& ~ paanacla .._ 

banmda nllrelclllt'I• mep .WW
blr kaç okuyucumuz enelkl eDa mat.baa
Jllız& gelerek bize fU c1erdlel'lnl 'anlattı -
lar: 

c - ınztm muıunele Terstmil Jftsde ea 
o1amk tabii edllmtıttr. Ya.Dl ba.Ddıla• 
- puamn ,.... -- ....... ..,_ 
-* aeclıırml)etaadQIL Pata& aaUp 
m ı • 111 lannca iN ftl'llaln klllll lseria· 
.. 7an111 tıerımter ftba ...,_._ mır ma-
Jm llaJtlld D7meU ._, dlıiı ,We • 
b11Uıor ti. ba lıb:lm ICıbı Nmı •• llll· 
lclam lılr paraam Saplanma- muclb 
.,... lıleaeli qmeU .... ,.. Ura 
o1aa Wr nlbl ,.,. lbalt euw 1ıamtrt 
tı;ln alinaat ...,__ Bi& -- ,.. ba
rata tamir ...,._.. \'el'&I wırlan 
imden 10 bnıf wql alacUlan8a JOs 
.. 6lıerlnden .. llra ..,.._ lıl. ... lıbl 
lıir anda wlnıedlJıar. ,, ... a..r Mr 

çok müracaaUar yaptık, fakat bir tOıtl 
Wr neuce alaıudık. Kame• ltu wetılde 
tefslrlnl berlWde &lltadac .ınaka•tar 
hoı gönnlyeceklerdlr. Binaenaleyh na... 
n dtltkat.e ahmnuuıı l'lca ~. 

* Okuyucularımızın sorıu1amaa 

Cevablarumz 
OkQac~ ..,..... l'tllılr'a: 
- ŞlkQetlDllt bir mettubla taaablll-

M r ı Oa= u· ıı -- 'l ..... ı'aı 
- Temi 1* mlnıcaaı ~ llatkJDl• 

• ..., 3 

* " ı mı = t r.: 
- ...,..... 1ıı1r t?Ma ımnllulcq 

........ ...,..., lılıaımara ~ il llUro-
w W' Zılula. 

* .... •'2:o 1 1 - ~ W"a: 
- MI: ?wm ....... ._.... a

na ..._,. ...- ...-cw1w 

* ~ 
t 1 .. 'I' ... ,.: 

- ........... cınallaaaıbr: ı - Kanaq 
ıe1cııa. lllll ara,. •'' fLw ı - Loadra
__._ 1 - Ba cim '9nnm ....... arıeü 
IAaıılnıd•ar, anıda ehıetımr. 4 - ikinci 
psada1d. t-ııanm del.t Türle llruı lle 
it 4da a.llr. 1 - ""fbv teman ıapıcıa 
Btradtvarlus italyada Cr~mau'>'da 18-H dt 
*Pi... 91 Jallllda 41imiift,ir. 

* lleflk&atta 8. M. YUNiakul'a: 
- Mevzuubaha meseıeyı hulundutunuı 

Jertn amrUlt fUbeslnln en yuksek amlrl• 
ne blldlrmenlzl tavsiye edern. 

* ~- Alnned llutisi P.rsönmes<e: 
- Haasaslyetlntzl haklı bul"nu. nr. 

künua de &üseldk AncK 4Ur mıtretme
dlltmis lçln blal mazur ıörmenlz1 rıca 
ederi&. 
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Güzellik bahsinde bir yenilik L~~~mlik örgü taggör 

Yüzü, senelerin elinde yıpranmaktnn 

korumak için muhtelif vasıtalar kullanılı
yor: Krem, masaj, çimdikleme, hafif hafif 
vurmuşlar ve ilh ... 

Bütün bunlar §imdiye kadar aynanın 
karşısında olduğu gibi durarak yapılırdı. 
Son zamanlarda ortaya yeni bir fikir sü
rüldü, buna dair birçok tecrübeler yapıl
dı ve pek iyi neticeler alındı. Bugün bu 
usul yüze yapılan her türlil güzelleşme 
ameliyesinin esasını teşkil ediyor. Bu ye
ni usul şudur: Yüz adalelerini önce en 
körpe yaştakı vaziyetine getirip sonra 
güzelleştirmeye çalışmak. Bilirsiniz ki 
ilk gençlikte yüz adaleleri kemiklerin 
i1.stüne kaskatı yapışık gibidir. Yıllar geç· 
tikce bu adaleler yavaş yavaş gevşer, 

1 yüz.) Ceket düz ör. 
g{lye ters • yüz örgü 
karı§tınlarak örül 

mil§tür: İki sıra düz 
'Uçüncü sırada bit 
yüz, d8rt ters, bq 
yüz, dört ters... Nt. 

hayete kadar ayni 

şey. Uç sıra üstüste 

bunun tıbkısı. Sonra 
yeni den iki sıra düz, 
den başlanır ve bü. 

tün sıralar tekrarla. 
nır. İlmik aayılan ka. 

relere verilmek iste. 
nilen büyüklüğe gö. 
re artırılıp E'kslltile. 

b i 1 l r . Ehemıniyetl 
yoktur. Mesele dü~ 

örgü arasına muay. 

yen fasılalarla ter• 
)'Üz ilmik koymakta· 

dır. Ceb kapaklan btr 

ters • bir yüz ldstik· 
tlr. Yakanın, etekle. 
rin ve kolların kena• 

rına kroşe ııık iğne~\ 

yapılmıştır. Kollaı 

sarkmıya başlar. Yani aşağı doğru iner. bu çekiş gençlerde pek hatır, hemen he- Yukarda sagaa: Yanaklar (hattA boya- pens'lidir. DüğmeleJ 
İşte yüz adalelerini körpe yaşlardaki ha- men adaleyi yerinde tutmaktan ibarettir. nırken bile) böyle tutulmalıdır. kendi rengindedir. 
Jine koymak demek, yukanya, tabil yer- Çunkil yüz daha düzgünlüğünü kay- Yukarda solda: Alnı, bir el saç dipl~ İçinin bluzu bl . z yünden ıomlzie biçiminde örülmüştür. Plastron 
!erine çekmek demektir. Bütün adaleleri betmemiştir, her adale yerli yerindedir. rinden kavrayıp kaldırır, öbür elle hafif bir örgü, diğer taraflar düz örgü yapılırsa pek şık görünür. 

fautc 

birden çekmenin imkanı yoktur. Nereye Tutmaktan maksad kaymalarma mani hafif vurulur, krem sürülür veya kaş-
masaj yapılacaksa orası yukarı çekilir. olmaktır. Yaş ilerledikce biraz daha lardan saçlara doğru masaj yapılır. 

Masaj bittikten sonra kendi haline bıra- fazla çekmek lazımdır. Koyduğumuz re- Yukarda sağda: Boyuna masaj yapılır
kılır. Yalnız masaj için değil çimdikleme, simlerde muhtelif kısımların krem sü- ken sol elle ense sıkıştınlır. Sağ elle bü
vurma gibi muhtelif adale bakımların- rerkcn (masaj vesaire yaparken) nasıl tün boyun oğulur. 
da da esas bu olacaktır. Hatta aleUıde yerli yerinde tutulacağını gösteriyG" Muntazam surette ve ehemmiyetle tat
zamanlarda krem silrerken bile yüzünü- Yukarda solda: Alın, yerine böyle çeki- bik edilirse, pek basit görünen bu usul 
zün adalelerini daima tabit yerlerine çe- lir. yüzün genç kalmasına diğer bütün vası-
lr.ecek, sonra kremi süreceksiniz. Tabii Yukarda ortada: Şakaklar. talardan daha :fazla yarar. 

~·········· ·· ··· ··· ····· ····· ····· · ··~····· · · · ······ ·········· · ····· ·········· ........... . 
Mevsimlik iki !Hangi ellere, hangi!Saç dökülmesinin 
Güzel şapka 1 yüzükler yaraşır? Önü alınabilir 

.. • • .. • • .. • .. f 

• • • .. . - • 

Bu ilkbahar §Bpkalannda §Ckil itiba • 
rile büyük bir değişiklik yoktur. Fakat 
çiçek çok modadır. Hemen hemen bütün 
ppkalara garnitür olarak yalnız çiçek 
konuluyor. 

Yukarıda: Panama şapka, koyu rı;onk 

grogren kordelU ve bir demet renkli çiçek 
garnitür. 

Aşağıda: Açık pembe hasır §apka, ma
vi çiçeklerden bağ. 

Bütiln süsler gibi elin biricik siisü yil- Eğer saçlarınız dökülüyorsa hiç vakit 
zilk de ancak iyi seçilirse güzelliği artı- kaybetmeyiniz. Şu söylediklerimizi mun-
rır. İyi seçmek, tazaman yapınız. 
kıymeti yüksek, l. Saçlarınızı sa· 
pahalı yüzükler al- hah akşam sıkı st· 
mak demek değil, kı fırçalayınız. 
biçimi elin biçimi· 2. Bir yumurta· 
ne, rengi elin ren· nın sansını otu:( 
gine yakışan yüzü· gram hindyağı ve 
ğü almak demek· a y n l mikdarda 
tir. rom'la çalkalayı· 

MeselA; erkek nız. Bunu başınıza 
yüzüklerini andı· döküp saçlarınızı 
ran kalın halkalı yüzükler yalnız iri, a- iyice oğunuz. Dip
daleli, sporcu ellere, büyük taşlı yüzük- lerine parmaklarınızın ucile mıısaj yapı· 
ler uzun ellere yaraşır. Kısa, köşeli eller- nız. Sonra bol ılık su dökününüz. Bunlar 
de yalnız serçe parmağa yüzük takılma- 'ilaca bir yardımdır. 
lıdır. Diğer parmaklar boş kalmalıdır. 3. Asıl dökülmeyi karşılıyacak losyoo 

Renkleri kırmızımsı, pembemsi ellere §Udur: 
yeşil, mavi ve koyu yeşil yüzükler iyi Teinture de cantharide 
gitmez. İnci, elmas gibi beyaz ve kıymet- Telnture de jaborandl 
li yüzükler çok bakımlı ve çok beyaz el· Alcoolate de melfsse 
lerde güzel görünür. Eau de Cologne 

9 gr. 
25 gr. 
15 gr. 
65 gr. 

Kıthk elblselerlnlzl yazhk yapabillralnlz .. 

Şu gördüğünüz bahar elbiseleri birer 
koyu renk kışlıktı. En az bir masraf 

fakat büyük bir zevk onları bu gör
düğünüz hale koydu. Sağdakının kol
lan kısaltıldı. Dantelden yuvarlak bir 
yaka, ayni biçimde kol kapakları ilave 
edildL Beline de iki beyaz margrit takıldı. 

Soldakine beyaz pikeden geniş bir yaka ile geni§ kol kapaklan, bir de kendi 
r enginde ufacık fiyonııa konuldu. 

____ __., 

Kolaylıkla yapılabilec k 
elişi bir yemek t kı ı 

-
1 Herke! t>rode yapamaz. 
Yapsa da uğraşmıya vakit 
bulamaz. Halbuki evinJ 
kendi elile süslemek insa
na pek az §eyde bula bile
ceği tatlı bir zevk verir . 
Moda, kadını bu zevkten 
mahrum bırakmamak için . . . . J:e 
vakit almıyan, göz yormıyan pek güzel j pek geçırilır. (İpeğın ucu bır kroş~ 
süsler yaratmıştır. Kenarları saçaklı ufak dairenin bir ilmiğinin içinden çekil~, 
örtülerden milrekkeb yukardaki yemek Uçlan saçakların arasına uı.atılır ve .. 
takımı işte bu nevldendir. ların boyunda kesilir. Bu suretle or 

düz renk olmaktan kurtulur. Sarılı, Jtlt' 
Açık mavi ketenden üç muhtelif boy- l bi kl "sl · ı sof ; .. .. . " . mızı ı r saça a su enmış o ur. 

da yuvarlak ortuler kesilir. En kuçük- d k k .. .. .. 
Ier bardak altlarına, ortalar yemek ta- 8 pe _sı_g_o_ru_nu_r_. ____ _ 

haklarının altına, büyükler umuınl taba
ğın, yemiş kabının altına konmak içindir. 
Biliyorsunuz ki bütün masayı büyük bir 
örtü ile örtmek modası son zamanlarda 

1 
gözden düşmiye başladı. Bunlarm yer:i
ne şimdi insan sayısına göre ve dört köşe, 
mustatil, yuvarlak türl" ' · ·...,de peçete
ler kullanılıyor. Bu kü ı;ı..ıı-. ortüleri hem 
yıkamak daha kolay, hem de süslemek. 
Fazla olarak güzel bir masayı da gözden 
gizlemiyorlar. 

l. Mavi ketenden kesilen yuvarlak 
parçal· rm her birine dış kenarın iki bu
çuk santim gerisinden tebeşirle bir dai
re çizilir. İğneye Uç kat sarı ipek geçiri
lir. Tebeşirle çizilen dairenin üstü bir ıı
ra sap iğne işlenir. 

2. Sonra -iğnenin delikli tarafile- işle

nen dairenin dışarısında kalan bütün i
pek iplikler saçak saçak yapılır. 

8. Makasla bir boyda kesilir. 
4. İ§lenml§ dairenin içinden - birer 

santim fasıla ile - bir kırmızı, bir Hrı i-

Saç modeli 

Bu sene pek beğenilen genış bukleıcr 
den mürekkeb bir kuvafür. 
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Almanyada yapılan 
muazzam otomobil 

• 
·yenı ve 
yolları 

Otostrad denilen bu yeni yollar üzerinde kolaylıkla fevkalade sür'atler elde 
edildiği gibi benzinden de % 42 nisbetinde taıarruf temin olunuyor ve 

nihayet kazaların önüne de tamame~ ıeçiliyor 

Almanya nın ye:ni otomobil yollanndan tl(i goril ntıf 
Son zamanlarda ecnebi gazetelerinde 

sık sık kullanılan otostrad tabirinin ne 
olduğunu, bundan temin edilen büyük 
faydalan gözden geçirmek enteresan bir 
bahistir. Otostrad (autostrade) otomo -
billerc mahsus yoldur. Bu yollan ilk de
fa yapmağa başlıyan Almanyadır. 

1933 senesinde.. Bitler Almanyada 
hükfunetin başına geçmişti.. İlk olarak 
Almanyanın her tarafında otostradlarm 
Yapılmasını ve derhal faaliyete geçilme
•lni emretti. Ve be§ sene zarfında 6000 ki
lometrelik otostrad yapılması kararlaş -
\ırıldı. Ve 1938 senesinde inşaat bitti. 1942 
ıenesine kadar da her sene aynca 1000 ki
lometrelik otostrad yapılması yeniden 
kararlaştınldı. Avusturyada yapılacak 
otostradlar bundan hariçtir. 

Otostrad nedir? 
Almanyada otostrad iki büyük yoldan 

nıuteşekkildir. Bu yollardan biri gidiş, di-
leri geliş içindir. Her birinin genişliği Yollarda karşılaşmalan men için vü.cude getirilen tesisat 
'l,50 rnetredir. Aralarında 5 metrelık bir de bı.itün techizatlarilc beraber 72,000 as- nılmıştır. Fren hareketlerindeki tasarrul 
~oşluk vardır ki buraya taflan vesaır ye- ker geçebilir. ise yüzde 99 u bulmaktadır. Ambreyaj 
lillikler dikilmiştir. Yolların larlalar ke- Otostradların inşası sayesinde Alman vesair kısımlardaki mühim aşınma ek • 
narındaki kısımlan bir metre yükscklık- otomobil sanayii fcvkaliıde ıkri hamle - sikliğini de hesaba katmak ;cab etmek -
tedir. Bütün yolun genişliği 22 metreyi lerde bulunmuştur. tcdir. Neticede otomobili kullanan şoför 
bulur. Bu yolların zikredilen genışlikleri Daima daha çabuk d~ da~a az yorulmaktadır. Bu çok büyük 
kırla d d d 34 h tt.. . d t bil k bır kurdır. r a ır. Şehir civarlann a , a a Ot stradlar sayesın e o omo , am • . d d'ğ . . 36 o . Şose üzerın e ı er nakıl vasıtaları ıle 

nıetreyi bulmaktadır. Bu yollardn dö- yon ve buna mümdasilb~aktaıl vasıtfalatrın~nn 351 defa karşılaşma ve 158 geçme olmu§-
tıeıneçler enderdır' . Olsa da gayet lıafıf 33 · b u·n e ır sarru cmı yüzde nıs e . d d" .. ··ım" tur. Halbuki otostradda hiç karşılaşma 
ıneyUlidı'r. Yollar u-zerinde hı·ç b; .. kruaz- ı · 1933 senesın en uc::unu uc.. ... edecek erı . ku "a fi'l olmamış ve yalnız 56 geçme vuku bul -
~an Yoktur. Yollar balık sırtı değildir, f' Bu tahminler şirndı vve en 

1 
e du u. smen tahakkuk et - muştur. 

llldüıdür. Otomobiller bu yol üzerin- çıkmıştır. Mesele re bili 1 t d Otomobilleri kullananların bu sayede 
de 60 kilometre sür'atle gidince ins:ına miştır. 3 litrelik bir seri otom.od ı ': r' c 

1
: hissedecekleri yorgunluk hemen hiçtir. 

Yürümuyorlar hissini vermektedirler. l 00 kikata girişilmiş, bu otomobıl \; su a 
1

' Bu da bir çok mühim kazaların önüne 
~loınetre ve daha fazla sür'~tlerde bile sarfiyatı ölçecek tıletlcr. bulundurulm~ş- geçecek başlıca bir amildir. 
Yüzde yüz nisbetinde emniyet temin e - tur. Otomobil evvelfı adı Ş(JSC~crdend~ı -
dilmiştir. Her on kilometrede b:r b kçi rınde yol almış, sonrada~·1 °t::r:ı .. ~r; Karaburundaki tarihi eserler 
kulübeleri görülmektedir Bu bekçiler, geçilmiştır. Şosede otomo ~ 5.uı ~. 1 

Karaburun (Hususi) - Baştan başa 
l'ollarda her har.gi bir bo~ukluğun zuhur ile yol almış, 71 kilometrclık ~asntı ıtri tarih! eserlerle dolu olan kasabamızın Hi-
et · ld t · otostradda ıse vasa d ki k ıneınesine dikkat ederler. sür'at e c e mış, • sarcık köyün e es orsanlardan kaldı-
0 sür'at 119 kilomctreyı bulmuştur. ğı rivayet edilen ve bir hi -

tostradlardan temin edilen hti~~dc~er 1 147 kilometrelik otostrad yol~ndcı 16 sar duvarı harabesi ile Çullu kö
Otostradların inşası yüzünden :yuz bı~- d fa vites değiştirilmiş, halbukı şosede yünde Hisarkayası üzeıinde ba -

lerce işsiz ve sefalete düşmüş amel~ JŞ v~tesin 440 dc>fa değiştirilmesi icab et - zı mezarlar ve mozaikli taş ve duvar 
~ulnıuşlardır. Bunların çoğuna kırlarn.:ı, miştir. parçaları ve bir takım sütun başlıkları 
ağlarda, ormanlarda muntazam kamp- Bcnzinclen tasarruf bulunmuştur. Bunlar tedkik edilmekte-

:: Yapılmıştır. Şchirlerd~n çıkmamış 0 - Şose uzerınde ve otostra~da 71 kilo • dir. 
ve bu yüzden 81bhatleri muhtel bu • metre sür'atle yapılan tecrubelerde ben

lunan ameleler, bu 1ayede saf havay& ka- . den yu"zde 42 nisbetinde tasarruf te • 
\'uc.... k zın dd .. ' t V"••Uşlar ve hepsi sıhhatlerini azan - mın edildiği .,anlaşılmış, otostra a sura 

Kutahyada zehirli gaz kursları 

bıışlardır. 119 kilometreye çıktığı . halde. t.asarruf 
Taşocaklan makineleri ihzar eden Iab- ni beti ~· ıo dan aşağı ınmemıştır. 

r~~alar, §ime~diferler, bu sayede çok iş Daha az yorgunluk 
ı.orrnuşlcrdir. Bu yolların yapılması ıçın Yorgunluktan edile~ is~fade ~e ş~ya-
lt?ndiye kadar 1,250,000,000 Turk lifaf>l Ot trad uzerınde vıtes ae -kayıttır. os 
larfedilrniştir. Otostradların askeri b~ - ~~ı::tirmeden edilen istifade yüzde 96 dır. 
kundan temin ettikleri istifadeler ço~ ş~se üzerinde ş7o defa direksiyon kıtlla
lnühinıdır. Bu yollardan her bıri üzerın-

Kütahya (Hususi) - Halka zehirli gaz 
}ardan korunmayı öğretmek için Halke -
vinde bir kurs açılmıştır. Bu kursu dahi
liye mütehassısı doktcn- Said Keskin 
idare etmektedir. Kurslann birinci dev
resi bitmiş ve iştirak edenlerin imtihan
ları yapılmıştır. Bir kaç gün içinde ikin
ci devrelere baılanacaktır. 

Sayfa 9 

Dünya 
en çok 

yüzünde raksı 
seven memleket 

Nigeria 
hiçbir 

kadınları kocalarının tek kansı ol maktan 
zaman hoşlanmazlar, ortakları ne kadar 

çoğalırsa o kadar memnun olurlar 

Rakkaseler oyun meydanına giriyorlaf'. Etrafta da ıeyirciler durıı-u§., ,.akkasele· 
rin gel~nl seyredi11orla.r. Direktöriln eU fide tempo tutmak için iki değnek vardtı' 

• 

RaJc.a b124hyor: Bu kızla.r billuwa profesyonel rale$ ıçin yetı§tmLmt§tir. 

Rakkaseler, derin bir vecd içinde cezbe
nin en sem nokta.sına varmı§Zardı1'. m -
1'ektöriin bağırı§lan a?'a.nnda kası1'9a gibi 
dönüyorlar, kadınların feT'Jladı kulaklan 

JlıTtmaktadı1'. 

Afrikanın Nigerla mıntakasında İbo 
kabilesi halk1, raks lşıklısıdırlar. Pr. rak
kaselere fevkalade rağben gösterirler. 
Köylüler, köylerine uğnyan rakkaseleri 
görünce Adeta bayram yaparlar. 

İbolu bir rakkase kumpanyası, 15 ya -
ınıdan yukarı genç kızlardan teşekkül 

eder. Bu kumpanyanın bir direktörü var
dır ki, vazifesi, an'anevf merasimi her 
yerde ve her vesile ile tatbik etmektir. 

Kumpanya oyununu umumiyetle açık 

havada ve ekseriyetle kabile veya köy 
reisinin huzurunda verir. 

Rakkase kızlar hep bir arada, fakat 
her birisi kendi oyununu göstererek oy

nar. Kızlar ilk önce mütemadiyen söyle
nen, (baahemmrn haahemmm) teren -

nümlerile rakslarına başlar, ve yava§ ya
vaş hararetlenerek, sonunda cezbeye tu
tulur, delicesine raksederler. Bunların el 
hareketleri bilhassa dikkate değer, par • 
maklann her biri ayrı ayrı tltriyerek a-

Bi1' 1bo kadını dansozleri seyretmek fçi11 
köy meydanına ~tmiye hazırlanıyor, baı. 
caklarına halhallerini takıyor. Aşırı 

derecede modern fapkasma dikhıt 
ediniz! 

henge tempo tutar. Kumpanyanın dırek• 

törü, oyunda, kızlarını idare, teş' ık 't 
leşci eder. 

İbo kızlarının dansettiğı bu ko 1 rde 

taaddüdü zevcat vardır. İbo kadını ko • 
casının yegfme karısı olmaktan utnn r ve 
bunu gayet bayağı bir vaziyet olar • t • 
lakki eder. Zira, İbo köylerinde erk kleı 
kadınlardan ayrı yaşarlar. Bundan do • 
layı, kadınlar, kocalarının tc k karı ı ola• 
rak yalnız kalmaktan ve bı.iti.ın ev ı.) nnl 
bizzat görmekten kaçınmak ısterh .. . 



Tarihten sayfalar: 

Tarihin en müdhiş, en 
korkunç muhasarası 

* Kale dibine sokulan Haçlıların tepelerinde birdenbire demir çengel· 
ler sallanıyordu. Banlar birer balık olta•ı gibi, hatta ondan çok 
daha kullanl§lı olarak Haçlıların elbiselerine takılıyon hızla çekile
rek mazgallara yülıuliyordu. Biraz .onra da bir kaç Haçlı can çeki§e· 
rek kırk. elli melTe yiiluekten müdhiı kalabalığın ortasına atılıyordu 

Yazan: 
1097 senesiydi. Avrupanın on dokuz. 

mıll tine mcnsub beş yüz bin seçilmiş 
muharib İznik kalesinin önünde göz ala
bild ğine kadar uzıyan her tarafı iğne a
tıl a yere düşmiyecek kadar doldurmuş • 
tu. 

Bunlar (Kudüs) ü müslümanlardan al
mak için yola çıkan HaçlılardL 

O zaman İznık Selçuk devletinin mer
k ıydi ve Kılıç Aslan burada oturu -
)Ordu. 

Bu muhasar , tarihte geçenlerin en 
meşhuru ve müdhişidir. 

Kalenin dm; arları yüksek, mazgallan 
sağlam ve kuleleri heybeUiycli Beı yüz 
bin kesif ve tepeden tırnağa kadar zırh 
giyı 'ş olan asker kollan hücuma geç -
roişti Uzun merdivenler duvarlara dı -
yatılıyor; askerler birbiri ardından bu 
merdivenlere tırmanıyorlardL Fakat hiç 
biri mazgallara varamıyordu. 
Duvarların üstünden ok, taş, gülle yağ

muru iniyor; kaynar zeytinyağı dökülü • 
) ordu. Haçlılar kale duvarlanndıın daha 
yiıksck ve tahtadan kuleler yapmışlardı. 
Bunlıırın tcpcl rine çıttan muharibler 
kaledeki Türk askerlerine ok ve ateş yağ
dırıyorlardı. Bulundukları yerden kale • 
nin içini, orada olup bitenleri bile gör -
rnek mümkün oluyordu. 

Türkler Haçlıların üsUerinıı! kükürt, 
zift ve guherçele gibi şeylerden yapıl -
makta olan ve hatta su değdiği zaman da
ha çok parlıyan ateşleri yağdmyorlar, 

bin emekle yapılan o yüksek kuleleri ra
yır cayır yakıyorlardı. 

Kale dıbıne sokulan Haçlıların tepe -
sinde birdenbire sağlam urgana bağlı de
mir çengeller sallanıyordu. Bunlar birer 
balık oltası gibi, hatta ondan çok daha 
kullanışlı olarıık Haçlılann elbiselerine 
takılıyor, takılır takılmaz yukarıdan hız

la çekilerek mazgallara yükselLyordu. 
Biraz sonra da bir kaç Haçlı can tekişe -
rek kırk elli metre yüksekten aşağıdaki 
müdhiş kalabalığın ortasına atılıyordu 

Bazan uzun boylu bir Fransız şöval -
) esi tek başına hendekleri geçiyor, bile 
bile Allah yolunda ölmeğe gidiyordu. Fil
hakika çok geçmeden müradına nail ola
,rak cansız yere seriliyordu. 

Bazan kocaman (koçbaşı) larla kalenin 
.zayıf bir noktasına vuruluyordu. Oraaa 
bir delik açılıyordu; fakat deliğin ardın· 
da taştan daha sert ve daha dayanıklı 
Türk askerlerile karşılaşıyorlardL Çok 
geçmeden de bir kaç saat içinde orası es
kisinden daha sağlam olarak tamir edil
miş bulunuyordu. 

İznik kalesinin bir tarafı göl olduğun
dan Türkler oradan imdad alıyorlardL 

Haçlılar buna mani olmak için Gemlık 

körfezinin ucundan göle kadar olan düz
lükte, her b}ri yüzer kişi .!llacak kadar 
büyük olan gemileri tekerlekler üzerin • 
,de geçirdiler. 

Kılıç Aslan, adına uygun bir kahra • 
rnandı. Denizden de kuşatılması üzerine 
kaledekilerın biraz sarsılan imanlarını 

onlara rehber olmak ve güzel sözler sôy
lemek suretile kuvveUendiriyordu. 

Şehrin yetmiş kulesi vardL Bunun hiç 
olmazsa en büyüğünü almak lazımdı. O 
zamana kadar kaleye yukarıdan girmek 

i ın harcanan emekler boşa gitmişti. Ka
le duvarlarının altına lağım açmak ve 
ateslemek icab ediyordu. Bunun için iki 
buyuk makine yaptılar. Bunlar amele -
nin lağam kazmak için çalıştıklsrı hen -
de ın ağzını kapatıyorlardı. Onlann sa
) sinde, kal den atılan oklar, taşlar, kay
nar sular ve yağlar, askerlere zarar ver-

mi) ordu. Bi isine (Tilki) ve diğerine de 
(Kaplumba a) adını verdiler. 

(T lki) umulduğu kadar dayanıklık 

go termedı. Türklerin kalenin tepesin -
den ::ıttıkları büyük taşlarla yık\ldL Onu 

vapan üç u ta ile altında çalışan yirmi 
kadar amclr din diri ~ömüldüler. 

Kadircan Kaflı 

Haçlıların hiç haberi olmaksızın asker
lcrile birlikte gemilere bindi. Diğer ta - 1 

raftan Bizans askerleri kaleye girdiler. 
Ertesi sabah güneş doğarken Haçlılar 

gene kocaman kuleleri, müdhlş m:ıncı • 
nıkları, lağarn makineleri ve merdivcn
Ierile hücuma hazırlanıyorlardı. Fakat 
büyük bir hayretle bakakaldılar. Çünkü 

kalenin yüksek kuleleri üzerinde impa -
ratorun bayrakları dalgalanıyor, mazgal
ların arasında Bizans askerler!nin uzun 
mızrakları, sivri tolgaları görünüyordu. 1 
Orası artık müttefik bir hristiyan hü

kümdarın kalesiydi Bunu hiysnet say -
rnak ve hücum etmek istiyenler çoktu. 
Fakat başta bulunanlar müslümanlara 
ancak hristiyanların birliğile zafer ka -
zanılacağ~nı söyliyerek yatışıırd:lar-. 

Kılıç Aslan gerçekten bir asla=ı hızile 
memleketi dolaştı; her tarafa haberler 
saldı; her taraftan binlerce yiğit koşarnk 
onun bayrağının altında toplandı. Ana -

dolunun ortasından geçerek Kudüse yol
lanan yüz binlerce Haçlıyı dar boğazlar
da, nehir kenarlarında, susuz Bozkırlarda 
durmadan, dinlenmeden avlaoı. Marma
radan İskenderun körfezine kadar giden 
yol üzerinde dört yüz binden çok ölü kal
dı. 
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(Kapbmba a) daha sağlam çıktL Onun 

altında çal nlar kale duvarlannın altı
.na kadar f! l bıldiler. Orada açttkları tü
nPlin tepesıne kocaman kalaslar koydular 

Kılıç Aslanın garbdan şarka doğru 

şuursuz ve azgın bir sel halinde akan 
Haçlılardan bir milyon kadanna Türk 
vatanını mezar ettiği rivayet olunur. 

Bu, İznik rnuhasarasındaki kayıpların 1 
müdhlş ve eşsiz intikamıydL J ! ~~~- a 

Kadirccıa Kafh 'w•• ... ••-Iİlll•••••ll 

Nisaa 17 

Perakende eşyada maktu fiaf 
esası derhal tatbik edilecek 

Onuncu Yerli Mallar sergisinin, geç 
sergilerden üstün olması için şimdid 
hazırlıklara başlanması hakkında tktı 
sad Vek.8.letinden milli sanayi birllğ' 
talimat gelmiştir. Bu seneki sergi k 
tesine İktısad Vekaleti teftiş heyell re 
Hüsnü Yaman, Güzel San'aUar Akade 
misi müdürü Bürhan Toprak, Beyoğl 
kaymakamı Daniş de dahil bulunmak 
dır. 

Sergi gene Galatasarayda açılacakt 
İştirak şartları geçen senekinin ayni o 
caktır. İnhisarlar idaresi bu yıl sergi 
büyük mikyasta iştirak edeceğinden ı 
diden müracaatte bulunmuştur. Sergi 
memleketimizdeki bütün ticari firmal 
rın iştiraki temin edilecektir. Bu mak 
sadla sergi komitesi yakında bir toplan 
yapac-aktır. 

Ankaraya gitmiş olan milli sanayi bi 
liği reisi Halid Güleryüz İktısad Veki 
letine deri sanayiinin kalkınması hak 
kında birlik~e yapılan tedkikler üze · 
de izahat vermiştir. 

Aksarayda koyunlarda 
hastahk çıktı 

Aksaray (Hususi) - Aksaray TO.rttye 
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Türk - Mısır ticaretinin 
inkişafına doğru 

lngiliz - İtalyan 
anlaşması 
imzalandı 

Pehlivanlar ayaklandılar 

. de lazım geldiğini Balkan Antan
ltahire 16 - Türkiye Hariciye Vekili tyıesnı~ yalnız Balkanlara münhasır ol -

(Başttu"afı 1 inci sayfada) 
laşmasının imzası hakkında bu akşam a

Şampiyon Tekirdağlıya meydan okuyan Kara Ali 
lstanbula geldi, Tekirdağlının da gelmesi bekleniyor, 
yeniden meydana çıkan Himmet pehlivan iıe her 

l>r. Aras, Mısırdan ayrılırken Mısır ha - da b şagıdaki tebliğ neşrolunmuştur: 
ikisine birden meydan okuyor 

madıgı· nı ve Sadabad paktının una 
l'iciye nazırına aşağıdaki telgrafı gön - •. 
Genrıi.+;M: bir misal teşkil ettigı~i yazıyor. 

"'iOU Arasın t caret nazınle de temasları-
Mısırda bana ve memleketime göste- ik" mı 

cHariciye nazırı Kont Ciano ve İngil
tere büyük elçisi Lord Pört bugün saat 
18 30 da Kigi sarayında İngiliz - İtalyan 

(Baftartıfı 1 inci ıayJadaJ I · -:--- Sizi, dedi, iri yarı bir adam görmel 
Tıpkı bir çocuk gibi derd yanan koca ıstıyor! 

rileıı derin kabulden minnet ve şükranla na işaret eden Mukattam, . ı m~ ~ -
pehlivana bakıyorum: Hademenin çıkışından az sonra ıçen11 

Heybetine kavuşmuş cüssesi, iki kat giren dev yapılı adamı da tanıdım: 41 
olmuş ensesi, dipdiri siması, canlı, iddia- da, meşhur bir milyon liralık davaDll 
Jı, ve cesur bakışları, çevik hareketleri, kahramanı Himmet pehlivandı: 

•- ket ticaretinin inkişafını ve aşagı cı~s 
ııuprakJarınızdan ayrılıyorum. M rd f 

Majestenin alüa ve iltifatına teşekkür Japon tütünleri yerine . . ısı a ~e ıs 

anlaşmasını imzalamışlardır. 

~- ed T'" k tütiınlerinin tercıhını temennı ey 
-r ve iblağına vesatetmizi rica e - ur rd öste' • 

ledikten sonra Arasa Mısı a g n -
ilin. 1 samimi kabulün Türk matbuatında 

Anlaşma bir protokol, bu protokola mer 
but sekiz mukavele ve deklerasyon ve 
teati olunan notalardan mürekkebtir. hele elimi kırarcasına sıkışı, sözlerini - Bayım, dedi, biz adam deiiJ m yW 

Dostluğuna şaJıid olduğumuz Mısır mil en d' 
Bundan başka, şarki İtalyan Afrikası 

hakkında ltalya, Mısır ve İngiltere ara
sında bir iyi komşuluk anlapnuı da Kont 
Ciano, İngiltere büyük elçisi ve MiSii' 
elçısı tarafından imzaJanmıı ve bu babda 

kuvvetle teyid ediyor: Belli ki, iki yıl - Bizi niçin yazmıyorsunuz? 

letiııe saadetler, refahlar dilerim. :aaşve- uyandırdığı akisleri kaydediyor ve ı- Jık istirahat ve idman Kara Aliyi yağlı - Senin de mi derdin var? 

kiıe selaınıar ve hürmetler eder, sizi de yor ki: 
bir sınm kıvamına kavuşturmuş: - Derd, düşman başına... Benim • 

Tür. kiv-e ı. .. - 1 muhabhet ve takdir 
leliın.J.arım. ~ "-., _." 

- Kaç kilosun? diyorum. derdim olacak? 
_ 108! diyor... - O halde? Senin için ne yazmamı la 

mektublar teati edilmi§tir. Mısır hariciye nazırı doktor Arasa aşa- Mısır için kardeş Türkiyeye izhar e-
iıdakı cevabı vermişür: dilen bu kabul t.abıidir. 

ti ? Ve illve ediyor: yorsun. 
_ Bunun içinde bir dirhem yağ yoktur - Öteki pehlivanlar için ne yazıyoa Mukavelelerin metni yann nep-oluna

Mısır millet ve hükumetine gösterilen Büyük inkılib hareketile yüksek 
leveccühe teşekkürler ederim. Mısırlı~- meziyetlerini göstererek Şark~ :e garb 
ruı size gösterdiği muhabbet ve tezahur da kendine layık olan mevknnı _al~n 
~Yük milletiniz cumhuriyet hükumeti- büvük Türk milletine ve onun Buyuk 

caktır.a hal san benim için de onu yaz! 
Mmr sef"ırile mülikat 

Roma 16 (A.A.) - Hariciye uzın 
Kont Ciano bugün öğleden sonra Mısır 
elçisıni kabul ederek İtalyan - İngiliz 
anlaşmasının bilhassa Mısın alakadar e -
den noktalan üzerinde uzun bir müllkat 

_ Bileğin ne ilemde? Merakla, biraz da hayretle sordum: 
- Ha demir, ha ben.im bilek ... Tevek- - Yani? 

il d h- .. Şefı" Atatü-rk'e karşı hürm·e·t ve m.u -e erin dostluğunun ufak bir teza uru-
keli değil .kaynıyan kemik, aslından sağ- - Ben de güreşmek istiyorum yani 
lam olur!a demişler... - Kiminle? 

dür. habbet ve takdinni izhar ıçm son zıhy!-
..,_ . ret Mısıra bı'r vesile vermiştir. Bazı ".-&Ualıına asil duygulannızı iblağ vazı -

Kara Aliye, önümdeki Son Postayı u- - Hangisi kendisine güvenirse onunbıl 

•-.... .ı:_ • k daş dı'selenn gevc:ettigı·· bu rabıtaları bu zı- zattım: - Senin bileğin sakat değil miydi? 
~--.u-. Hissiyatınızdan reisım, ar a - "' 
larun mütehassis olacaklardır. yaret takviye ite canlandı~~r .. 

ta bulunmuştur. 

it.banın fedekirlıia 
-Bunu görmedin mi? Tekirdağlı, se- - Sakattı. Ben iyi olmıyacak sanıyos 

Mısın ziyaretinizi unutmıyacak, bu, E ·er bu sene Kra mm Turk.iy~ye 
ninle güreşmeyi kabul etmiş! dum. Fakat bir buçuk, iki sene evv 1, • 

onun ıçin tarihi bir gün kalacak ve sulh giderse Türk milletini~ . muhabbetıne 
ıayelerine ayni yürek ve sadakatle bağlı şah d olacağından emınız. . 
Jbilletiınizın asırlık muhabbetlerini tak - El Abram gazetesi de Arasın .~ıy~ -
~Ye edecektir. Şahsi tazimlerimi arze - reti net celerini de ara tırarak Turkiye 
der ve Mısınn kardeş Türkiyeye selam- n n Şarkda ve garbdaki yüksek mev .. -
1
·-- d t te k" · teı.-ru··z ettı'rmekte ve .Mısırın Tur 

Deyli Ekspres gazetesi dün imza edilen 
dostluk muahedesi hakkında tafsilit ve
rirken şunlan yazmaktadır: 

Musolini, İngiltereye iki büyük feda
karlıkta bulunmaktadır. 

l - İtalya dahili harb bitmeden İs -
panyadaki askerlerini geri çekmeğe baş

- Kabul etmeyip de ne yapacak? İs - }adım ki, kolumda hiç bır &rıza kalmaa 
tene kabul etmesin ... Hakkının ardın - mış. Bunu anlayınca, içkiyi, sigarayı, cı. 
dan ömrünce koş!> derler. Eğer kaçarsa, vayı bırakıp idmana başladım. Şimdı eski 
nereye gitse kovalarım! Fakat bilirim, Himmetten bile iyiyim. Bır saat, dınlenıı 
kaçmaz! meden koşabiliyorum. Cıgerlerim, soba 

- Demek Tekirdağlı seni hiç ürküt- körüğü gibi işliyor. 112 kilo çekiyorw11t 
-anın, Reisicumhura afiyet ve saa e - unı L1Q •

1 
- · 

llıennuennin iblağını rica ederim. kiyeden büyük yardımlar görebı ecegı-
(A.A.) ni ve ondan pek çok şeyleri iktibas ede-

Türk . Mısır ticareti bileceğini yazıyor. 
Kahire 16 (A.A.) - Mukattam ga- Hariciye Vekili Berutta . 

letesi, Arasın matbuata beyanatını mev Berut 16 (A.A) - Türkiye Han -
ZUU bahsederek sulhun takviyesi için c'ye Vekili Doktor Aras Mısırdan bu -
lıırsır - Türkiye münasebatmın takvi - raya gelmiştir. 
~ ..................................... .... •••••••••••••••••••• 

ispanyada hükômetciler 
zaferden ümid kesmediler 

lıyacaktır. 

2 - Habeşistandaki İngiliz toprağını 
İngilizlere bırakacaktır. Bu suretle İngi
lizler Tsana gölünün idaresini eline ala
caklardır. 

İngilizler, Habeşistan ilühalunı tanı -
madan, ve İtalyanlar da askerlerini İs -
panyadan çekmeden önee anlaşma mer'i
yet mevkiine girmiyecektir. 

Arabistan hakkında gizli anlaşma 
Deylı Herald gazetesi son gelen nüs 

hasında 1927 senesinde İngiltere ile İ
talya arasında gizli tutulan bir centil
men anlaşması akdedildiğini ve bu an-

(BqtaraJı l inci sayfada) ı ve telgraf muhaberatı tamamile kesil • }asmanın yeni dostluk muahedesile bir-
80D vuiyet ve buhranı tevlid eden R • miftir. likde ilin edileceğini yazıyor .. 
bebler hakkındaki beyanatını tasvib et- Cumhuriyetci İspanya şimdi ancak de- Ayni gazeteye göre bu centılmen an 

. ü niz yolile irtibatını temin edebilecek ol~ !aşmasının zemini Çemberlayn ile Mus-
llliŞ r. • .. . . - iki kısma ayrılmış bulunmaktadır. Hal - solini'nin yaptıklan bir yat tenezzü -

Negrin, parlamento mumessıllerıne bu- . . . . . hünde hazırlanmış, buna aid müzake -
knmetin harb planı ?akkm.da _d~ iz~bat bukı Frankist filosu deruzde sıkı bir ne- reler de İngilterenin Arabistanda siya
\l'enniştir. Daimi ternsıl komıtesı, orfi ıda- za.ret tesis etmiştir. si mümessili ile İtalyanın Trablus va -
!'enin uzatılmasını tasvib etmiş ve Niste SaWıiyettar mahfeller İspany-llda da - lisi arasında cereyan etmiştir. 

mü yor 
Kara Ali gülüyor: 
- Korkan adam, pehlivan olmaz. Ka

tib olur Naci ağabey! 
Değerli ve sevimli pehlivanımızı, Te

kirdağlınm bir kaç gün içinde İstanbul& 
geleceğine inandırıyorum: 

- Fakat, diyor, sen bir daha yaz ki, 
çabuk davransın! 

- PekilA ... Yazarım. Soy adını söyle 
de, onu da yazayım bari? .. 

-Acar! 
- Niçin Kara almadın? 
- •Karaa benim asıl adım. 
- Onu sana ne zaman, niçin takmış -

lardı? 

- Biz köyde kömür işlerdik... Kömil
rün renginden kinaye olacak! .. 

Gürqecejinden emin olmanın sevinci
le uzaklaşırken gülerek ilave ediyor: 

- Karalık benim biraz da boyamda 
ftf ••• Adımla rengim denktir, tenin an
hyacağın! 

* Kara Alinin gidişinden bir kaç saat 
sonra odama giren hademe: 

Hem Çoban Mehmed gıbi göbek de sabi 
vermedim! 

Şimdi, Kara Ali, Tekirdağlıyı meydall 
okuyormuş.. Ben ikisilc de güreşmek 181 

tiyorum. Buna mukabil, kimseden on ~ 
ra almıyacağım. Hatta, eğer yenebilir 
lerse, onlara üste para da veririm. 
Eğer Himmet, sizin himmetinizle m ~ 

dana çıkıp ta, yüzünüzü kara çıkarırsa 
iki bileğinin haynnı görmesin bayım. . 

Himmet pehlivanın haklı isteğini 
yerine getirmış olmak ıçın, sözlerim bu.. 
raya geçiriyorum! 

Görülüyor ki pehlivanlarımız, yenıd 
ayaklandılar. Tekirdaglı güreşe hazır: 

Kara Ali kabına sığamıyor. Himmet, 
leSi kadar heybetli iddialar savuruyor: 
Pek yakında İstanbula döneceğini öjren
diğimiz Mülayimin de bu gürültülere 
yirci kalamıyacağı muhakkak. 

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, epe 
dir stadyom ambarında küflenen gur 
minderleri, çok yakında hey·ec.mlıU'UDU:l1 
doyuracak boğuşmalara sahne olacak! 
Hayırdır inşallah .•• 

Naci SaduUah 
'°Planacak olan parlamentolar arası bir- hili harbin başlangıcındanberi elde edi - o tarihlerde İngiltere İtalyanın, f
!ltbıde İspanyol parllmendtosunu temsil len en parlat safer addedilen General talya da İngilterenin Arabistandald fa
için dort meb'us seçmiştir. (A.A.) Arandanın bu muvaffakiyetini selamla- aliyetlerinden şüphe etmekte idiler. Ay 

Barselon 16 (AA.) _ Negrin General maktadırlar. Bu mahfeller bu muvaffa - ni zamanda İngiltere İbnmuud ve E -
Miyahayı şimdi Katalonyadcın kesilmiş kiyetin pek mühim akisleri olacağını söy- mir İdrisle, İtalya da Yemen ~ ile 
bulun n bütün İspanya mıntakasının ku- lemekte ve cumhuriyetçiler tarafından anlaşmışlardı. Fakat bu.kfil'i. gonı~e -

miş her iki devlet Kızıldenız sahılle -
~danlığına tay.in etmiştir. Genı>ral ay- gösterılen mukavemetin yakında yıkıla- rindeki menfaatlerini konımak için a _ 

B. Beneş Almanya ile dostluk 
münasebah tesis etmek stiyoruz, diy 

ili Zlınanda bütün sivil makamlara da cağının şimdiden imkan dahiline girdi - (Dt"t1omı Jf ıincii sayfada) (&,tarafı 1 IRCi sayfada) 

kunıanda edecektir. ğinı ilave eylemektedirler. hün muhafazası için herhangi bir dev-
Sonteşrin 1936 da General Miyahanın * Yeni har/il letin diğer bir devletin dahili işlerine 

lladrıdde kendisine verilen vazifenin ifa- Bilbao 16 (A.A.) - Frank.o kıtaatmm Banknotlar karışmarn~ının en iyi çare olduğunu 
IUı a gösterdıği ihtıyat ve zekaya telmih Akdeniz sahillerine inerek Katalonyayı tarafı 

1 
. . •Yfada) beyan etm.if ve Çekoslovakyanın de -

tden Negnn, şu sözleri ilave etmiştir: di~er hükiimetelleri İspanyadan ayırmıı ~Bql kl d ~,999 895 elli lira _ mokrasi prensıblerine daima sadık ka-
6 Be§ lira ı ar an , ' l . ·ıJI. l ,.,.. 

•Sızden beklenen vazife, cumhuriye - olması bütun memlekette kutlanmakta - 3 650 000 - Iiralıklaıdan acagını 1 ave ey em--rır. 
"- lıklardan ' ' ' yuz S i · hakkınd Re. · -ı ınudafaası ve İspanyanın hakimiyeti dır. Bundan böyle İspanyanın cenubun- 11 098000 ki cem'an otuz yedi milyon ye- iyas vazıyet a ısıcum -
n.ıı..... ___ .ı_ k t•· bı'r k · -11- üh' • di' .. 'kırk yedi bin sekiz yu"z do'---- bet bur ezcümle demiştir ki: -... u.n.... daımi bir otonte ve a ı da kalan kısmı artı gonu u ve m un - yuz aııcu.ı. 

fiddetıe hareket etmekten ibarettir.> mat alamıyacaktır. lira tedavüle çıkarılllllf ve mukabilinde Civarımızda bundan ~le bütün 
eski harfli banknotlardan ayni miktar Avrupa siyasetini yakından alakadar 

General M·ıyaha nikbin Kachnlar ıda liWılandınbyor L-1dınl lm V · ı· yani 37,747,895 lira tedavülden IUU - eden değişiklikler o uştur. azıye ın 
llacirid 16 (A.A.) - General Miyaha Barselona 16 (AA.) - Başvekil Neg mıştır. (A.A.) ciddiyeti üzerine göz yumuyor deği -
~ Yarısı gazetecileri kabul ederek rin bu akşam radyoda söylediği bir nu- lim. Fakat sulbü muhafaza için elimiz-
lllllliyetperverlerin ilerlemesi ve Kata - tukta hükumetin mücadeleye sonuna Japongada den geleni yapacağız. Komşularımız -
loııya ile Valans hükumetinin ~ti~tla - kadar devama azmetmiş bulunduğunu Buhran la devamlı böyle bir anlaşmaya muvaf-
:ııı kesilmesi ile hi.sıl olan vazıyctı tah- ve kadınların da şimdi silahı e e al - (Bq tarafı 1bacı1t111/ada) fak olmamıza mani olacak bir engel 

~tir. . maları bir vaz'fe icabından bulundu - ivete sokmuşlardır. yoktur. 
llüktiıııet kıtaatının inzibatla tatbik ~ ğullu söylemiştir. Dığer taraftan, Tokyodan alınan ha- Beneş, aynca bu sabah bir umumi 
~ llıükemmel teşkılatı sayesinde harbı Negrin İspanya hukurneti namına J berlere göre Japon k11.binesin~e ~ de- af kararnamesi imza etmiştir. Bıni Sü.-
-z&rıacatından nikbın görünen general, ı· 1 - İtalyan anla masmı prote to ğişiklikler yapılacaktır. Kabmenın tak det Alınanı olmak üzere, takriben 1200 
bQ. 1 n ı ız uf b d -· 'klikl · siyasi mücrim bu kararnameden ısti -

•Ytılmanın esasen derpiş edilmiş o - etmi ve demokrat mem eketlerden a - \ iyes!ne ~at . u e~ er, yenı fade etmektedir. 
dutunu söylemiş ve demiştir ki: d . mu" dahale siyasetini terketmele - s·yası vazıyetı karşılamaga medar ola-

B . emı caktır. 
elti Utün hükllmetcılc~. niçın mucade~ rini i temiştir. Umumi af, memleketin her tarafın-

kl rini biliyorlar ve bu suretle har ----------
ldaıet ve hak tarafına meylettirmek 
lçtu kuvvetlı bır mantık imiline malik 

huıunuyorlar. Milletin gayretile zafer, ge
~ ZOrluklara rağmen muhakkaktır. 

Damden ablob hafJadı 
SaTagoe 16 (A.A.) - Havas ajansınm 

lnuhnbırı bıldiriyor: 
Pranko kuvvetleri dün akşam Beni -

carloct n Sıerra-Sciaya kadar Akdeniz sa
hiıitıde takrıb n 30 kılometTelık guniş bir 
ara parça ı ı gal etmişlerdir. ,___ __ ft 

K/lltilr Balıanlığının 
Tebliği 

(Bqtara/ı 1 iad •JdMaJ 
dan bu ınavlarda talebenin aldı -
ğı notların hükümsüz sayılması ve 
sınıf geçmenin binnci yazılı ile ka· 
naat notlarına istinad ettirilmesi o-
kullara teblığ edilmiştir. Meselenin 
musebbıbleri hakkında yapılmakta 
olan tahkikat neticesi aynca bildi -

' 

Rus7a - .Japonya da büyük bir memnuniyetle karşılan -
Tokyo 16 (AA.) - Dömei ajansı .mıştır. Bunun, azlıklar meselesınin hal 

bildiriyor: Dış Bakanbğının saWıiyet - linde iyi bir imil olacağı tahmin edil -
tar memuru matbuata yaptığı beyanat- melrtedir. 
ta, Sovyetıer Birliğinin Kabarovski ve 
Blagovesçensk'deki Japon konsolosluk-
larının kapatılmasından vazgeçilmesi Faris 18 (A.A.) - Havas ajansı bildi-
hakkındaki müracaatı reddettiğini te - riyor: 
yid ve bu yüzden bu tehirlerde ve do- Çekoslovakya reisicumhuru Benesin 
ğu Siberyasındaki Japonların em.niye- nutku Pariste tam bir tasvib bulmuştur. 
ti tehlikeye düştüğü takdirde Sovyet Burada kaydedildiğine göre, Benes yük 
hükUınetinin bundan kendisini mes'ul aek devlet adamlılığını gene isbat ederek 
addetmai icab edecejini ilive eyle - gündelik siyasi mücadelelerin üstüne çı-

nazik meseleleri umumi bir Avrupa sur 
ti tesviyesi kadrosunun içine almasını 
miş ve bir ihtilafın pekili önüne ~~111 
bileceği kanaatini bir kere daha izhar e 
lemi§tir. 

Fransız hükumeti, bir harbin m 
der oldufuna asla inanmak istemiyen 
velld hükıimetlerin ayni hissiyatını ta ,. 
ıunaktadır. Bunun içindir ki mi1ll mi 
dafaanın teşkilatlandırılması hususun 
daki gayretlerine devam etmekle her& 
bütün devletlerle faal bir siyaset 
eylemektedir. İtalya ile gerginliğin iza 
lesi için yapılacak olan teşebbüs bun 
ibarettir. 

Danimarkada Nazil.mı faaliyetleri 

Kopenhag 16 (A.A.) - Şima 
derslev - Şlesvig'den bildiriliyor: 

Dün akşam Naz ler tarafından ter 
tib edilen hır mitingde sôz söyl yen Ş 
mali Şlesvig Alman Nasyonal - Sos 
yalist partisinin şefi Baytar Molle ile 
bir iki hatib, Alman ekalliyetlerıne 
haklann bılhassa mali sahada hima e 
sini temin etmenin lüzumundan bah 
setmişler ve Şimali Şlesvig'dek AI 
manların 1922 senesinden beri k 

lerine aıd em akin üçde birini k 
tiklerini tebarüz ettirmişlerdir. 

Mıtingciler Hitlere bir telgraf 
dermişlerdir. Bu telgrafta ezcüml 
le denılmektedir: 

cŞımali Şle ~ Nasyonal - SOs 
partis·n·n 3600 azası si i: c- B 
let b r imparatorluk, bır Fiıhrer 
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• l "Son Posta,, nm KADIN 
Diı9es Bayswater hususi ve kı.ıçük salo-ı 

nundakl telefon ahizesini alarak yorgun 
bir esle cevab verdi: 

Allo! Siz misiniz Mortimer? Bu ak
ş rn bir parçn yorgunum.. sizinle gelem.i
yeceğim . Bu akşam başka bir eğlc..'lce a
ı ıyacağırn .. hayır, hayır. Allaha ısmarla
dık. Yarına. 

Du~es lfıkayd bir tavırla ahizeyi yeri
ne koydu; oda hizmetcisi elinde bir ak
şam tuvaleti ve gümüş renginde iskarpin
lerle göründı.i. 

Dü~es, ayni zamanda uşaklarından bi
r nı çağırtarak: 

-Şofore söyle, dedi. Bu akşam ara
ba) ıhtiyacım yok .• 

Peki Madam .. 
DiiRes odu hızmC!tcisine dönerek sütye

nım deği tırdi. Sonra kapının eşiğınd~ 

duran u ağ azametli bir tavırla: 

SOJtf POSTA 

BU! .. 
Çeviren: 

Faik Bcrcmen 

• 

o 

N1su 17 

Ölüm saçan periskop 
------

(Baş tarafı 7 nci sayfada) 
başaracak arkadaş veya arkadaşlarımı
zın muvaffakiyet habeııleri yalnız Lon
drada değil bütün dünya memleketle
rinde akisler uyandınr. İşte bu düşün
ce ile sizi şurada, şu toplantıya davet 
ettim. 

Visamiral, sade kulak kesilerek ken
disini dinliyenlerin yüzlerine bakıyor
du. Büyük bir soğukkanlılıkla, adeta 
tatlı bir bahis konuşuyormuş gibi hiç 
ürküntü hissetmeden sözlerini din
liyen 16 tahte1bahir süvarisinin göz 
bebeklerinde gözlerini gezdirirken ora
da bir tereddüd izi arıyor ve eğer böy
le bir ize tesadüf ederse derhal bu ta
savvurundan vaz geçrneğe hazır duru
yordu. Fakat ne gezer? 

lerini birer kağıda yazalun; bir torbayı 
koyalım; bunlardan ilk çekilecek üç ta
nesine bu vazifeyi verir göndeririz. 

Amiralin teklifi alkışlarla kabul edil
di. Ufak kfığıdlara yazılan 16 tahteiba
hirin isimleri bir tahta kutuya kondu. 
sonra masanın üstüne bırakılan kutu
nun başında bütün zabitler bir halka 
çevirdiler. Binbaşı Ramsey, kağıd ka
lem hazırladı. Bütün gözler kutuya di
kilmiş, bütün kulaklar amiralin kutu· 
dan çıkaracağı kağıdda okunacak isme 
hasredilmişti. Amiral elini kutuya dal
dırdı. Bükülü kağıdlardan bir tanesini 
aldı, açtı ve okunacak isme büyük bir 
dikkat'le kulak veren ~abitler ilk olaıalr 
şu ismi duydular: 

- Safir! 
On altı süvarinin arasındaki dört 

Fransız tahtelbahir kumandanın lan 
biri olan yüzbaşı J an kendini tutama
dı: 

- Horra! Vive amiral! .•. diye hay
kırdı. 

Küçük halkada bir kaynaşma oldu. 
Kapıcıya söyle, bana bir taksi bul

u diye emr ttı. Şoförün mavi ve sert bakı§lı gözleri ve ince güze? dudakla:n. •. 

Bu tahtelbahir kumandanları, ami
ralin sözlerini dinlerken ne ufak bir 
tereddüd, ne de küçük bir heyecan aıa
meti göstermişlerdi. Bir gaye uğrunda 
atılınacak heyecanlı maceraların bü
yüHi havasile sarhoş1aşan bir ırkm, İn
giliz ırkının soğukkanlı ve iş görür bi
rer nümunesi o an bu adamlar, amiral
lerinin ihtiyatla, bin bir dereden su ge
tirerek kendilerine sçtığı bu işi bir 
müjde yerine tuttular. Amiralin söz
leri nihayet bulur bulmaz, 16 süvari
nin en kıdemlisi binbaşı Ramsey atıl
dı: 

Arkadaşları kaptan Janın elini sıkıyor
lı:ır, onu tebrik ediyorlar, muvaffuki
yetler dinliyorlardı. Peki M dam .. 

U ak kavboldu. Oda hizmetcisl eldlven
ı ıncl çantayı meydana koydu. 

- Cidd! ml söylüyorsunuz, Madam? Düşes kağıdlara bakmadı bile. Birden 
Kumandanın kutudan çıkardığı ikin

ci kağıdda şu yazı okundu: 
Doğru mu?.. kıpkırmızı kesilerek şaşkınlıkla ayağa 

- Madam La Düşes bu akşam döne
cekler mi? 

- Sizi davet ediyorum.. kalktL Hiddetle masanın üstüne yüz 
-E:7 ... •.••••..... ...•.•••••••••••.. ...•..•......••••..• franklık bir ki.ğıd atarak: 
Amiralin cümlesi biter bitmez bütü~ 

gözler binbaşı Miller'e gıpta ile baktL 
Amiral üçüncü ve son ismi de okumak. 
üzere e1ini torbaya daldırırken tahteı .. 
bahir süvarilerinin yüreklerinde bir 
hoplama meydana geldL Hepsi bu son 
ismin hiç olmazsa kendi sefinelerıne a· 
id olmasını temenni ediyorlardı. 

Zannetmiyorum Leonie.. şayed ya
rın sabah saat ona kadar dönmezsem pu
!ls rnüdürlüğune telefon edersiniz. 

Düşesle misafiri küçük bir mas;nm ba- - Bwıu bana söylememeliydiniz! dedi. 
şma oturdular. Burası oldukca tenha ve Bu akşamki bütün güzel hislerim uçup - Amiralim; bu iş için kaç gemi in

tibah ettiniz? ~irin bir yerdi. gittl. Jou.. damned fool! 
Sert bir tavırla ve sür'atle lokantadan 

Peki Madam .. 
Düşes giyindikten sonra asansöre bi

nerek aşağı indl Kapının önünde taksi 
duruyordu. Kapıcı: 

Mükaleme gittikce ilerliyordu. Şoför, 

lüks ve zengin kadının şu garib h:ı.line şaş- çıktı. 
maktan kendini alamıyordu. Beri yanda, Bu sırada garsoıt kız şoföre şefkatli Ur 
Düşes şoföre bakarak düşünüyordu. Şo- tavırlı baktı. Parasının üstünü getirerek: 

Bir anda koca salonu bir uğultu kap
ladı. Visamira1 bu hareketi hoşnud ba
kışlar]a süzüyor, bu işi yapmak için 
tehalük gösterenlere hayran gözlerle 
bakıyordu. Münakaşa uzıyacağa benzi
yordu. Bir iki dakika süren bu konuş
mada her süvari kendi sefinesinin bu i
şe en elverişli olduğunu ileri sürerek 

Muhterem madam, nereye gidecek
ler tiyatroya mı? 

förün mavi ve sert bakışlı gödcd, ince -Küçük dostunuz pek sinirli! dedi. 
güzel dudakları, iştihayla yen•ek yeyişl Prenı: şoför şarkın bütün tevekkülünü 

Amiralin eli ağır ağır kutudan çıkar
ken herkes nefesini kesmiş, salonu bil· 
yük bir sessizlik kaplamıştı. Donanma 
kumandanının ağır ağır açtığı kBğıdda 
gene bir İngiliz tahtelbahirinin ismi 
yazılıydı: 

Hayır, şoföre beni parka götürmesini 
ylcyiniz .. 

ona büyük bir zevk veriyordu. toplıyan bir jestle elini salladı ve: 
Bu macera onda bir merak, bir gt-:ll ne~- - Bir şey denmez, kadın bu!. diye mı-

Taksiye bindi. 
rıldandı. 

c uyandırıyordu. Şoför kat'iyen kendin- .---------------. bu vazifenin kendisine verilmesinin en 
Şoför arabayı, büyük bulvarda yı "aş 

yavaş sürüyordu. Düşes şoföre göz ucile 
baktı. Geniş omuzlu, temiz enseli ve ha
fllldtl yeni bir kasket bulunan bir gençti. 
Biraz yana eğilip baktı. Dudakları mun
tazam ve gtızeldi. 
Bulvarın köşesine geldikleri vakit Du

ıe oföre: 
- Parka gitmekten vazgeçtim .. dedi. 

Pekiilii Madam.. 
- Buralarda küçük bir lokanta var mı? 

Akşam yemeği yemek istiyorum. 
Buralarda o kadar güzel ve ıık lo

kantalar bulunmaz .. 
- Ziyanı yok .. 
- Şu halde Leopold amcanın loktınta-

aına girın .. on iki frankla insan mükem
melen karnını doyurabilir .. 

- Öyleyse haydi, benimle beraber ye
ıtek yiyeceksiniz. 

Sofor hayretle döndü. Düşes tekrarl:ı
.iı 

Benimle beraber yemeğe gelmen:Li 
ı6yh.iyorum. Benden hoşlanmıyor musu
nuz? 

- Oh! Madam!. 
Öyleys haydi .. 

Şofor ınanmıyordu: 

aen bahsetmiyordu. Bu kapalı oluşu ka· 
cının büsbütün hoşuna gitmiştl Bi3y1P 
Pğzı sıkı bir adamla tatlı bir mPr.era ge. 
çirmek hiç de tehlikeli sayılmazdı. 

Ahbablıkları iyice ilerlem.iştl 
Bir aralık Düşes dizinin kuvvetl'!' sıkil

dığını duydu. Tatlı bir ürpcrınP bütün 
vücudünü kapladı. Ne taha!>S"0 hti1 bu! 
Böyle güzel ve kuvvetli biı şoför taraf,n
dan sevHmek!. 
Düşes vücudünü bir ateşin ısardıtmı 

hissediyordu Bu sırada şoförün eli dirse
ğine çıkmıştı. Bu iri avuçlar. bu Sf>rt er
kek eli onu kavuruyordu sanki. gözlerini 
baygın baygın ona çevirerek: 

- Bu tuttuğunuz deri, kimlndir bili-
yor musunuz? dedi. 

Şofor sade bir tavırla cevab verdi: 
- Hayır .. 
- Bu Düşeş Bayswater'in de!'lsidir. 
Sözlerinin tesirini anlamak icn i~!drün 

yüzüne dikkatle baktı. Şoför t:ltJ: .,.e ca
na yakın bir gülüşle: 

- Size de ben bir sır tevdi edeyim Ma
dam, dedi. Kolunuzu tutan bu el de Prer.s 
Wladimire aiddir. Sakit Rus hanedanın-ı 
dan Prens Wladimir .. eğer bir şübheniz 
varsa kağıdlanmı size gösterebilirim . 

Son Posta'nm edebi romanı: 43 

Ah, Şu Hayat! 
Yazan: Nezihe Muhittin ---

Ben ömrümde böyle bir içim su ı - Hiç böyle olacağını bilseydim ü
daha görıvedim.. Celile, Celile! - diye zer miydim efendim.. 
b r ıkı sayıkladıktan sonra gene yerin- - Bak küstaha hele! Üzdüğünü itiraf 
de duramadı. Elile alnını oğuşturarak ediyorsun ha? Yıkıl karşımdan ... Cc
içinden: lile hanımefendiye dua et, sana şefaat 

Ah, - diyordu - ne budala herifim! etti. .. Yoksa ... 
Nıçın yarın sabah erken gel demedim - Aqlah ömrüne bin bereket versin. 
de ta öğleden sonraya attım! Şimdi na- -Daha da söyleniyor, defol! Bir da-
sıl be~iycceğim? O zamana kadar na- ha gözüme görünme! .. Yoksa maparol 
sıl abredcce~im? Aman Allah, ne de gözlerini böyle böyle oyarım senin! 
tatl atlı gulüyordu!... Hademe arkasına bakmadan çıktı. 

:vı mir, bir aşağı bir yukarı dolaşır- Birkaç dakika daha düşündükten 
sonra ziline bastL Zavallı hademe tetik 

ken çeriy yavaşca hademe girerek el üzerinde içeri girdi. Münir müdhiş öf
pençe divan durdu. Münir kendi kendi-

keliydi : 
ylene öv1ene ta pencerenin önü- _ Yerinde doğru dur herü!. Neden 
ttikt n sonra geri dönünce hade- sudan ürken aygırlar gibi sıçrayıp du-
gbrdu: ruyorsun? 
Ne ist vorsun be herif? - diye bir- - Sınirlerim bozuk efendim, affedi-

denbıre h ·ırınca hademe korkusun- niz. 
d n bır kar ş sıçradı. - Daha da söyleniyor. Çabuk eve 

'Münir ) ak ıaşarak: telefon et.. otomobili getirsinler. Af.al 
Bana b k hödük! - dedi - onu niçin afal yüzüme ne bakıyorsun? Haydi koş! 

ağl t m ... Nıçin üzdün? l Bir saat sonra otomobiline atlıyarak 

YARINKİ NUSHAMIZDA: doğru bir hareket olacağını söylemesi 
Korkak salonda tuhaf bir hava hasıl ediyordu. 

Yazan: Peride Celal Nihayet amiral bir el işaretile salon-
---------------· da sükfıtu tesis etti. Teker teker bütün 

Memur aranıyor 
Türk Kömür Madenler Anonim ştr

keti Kozlu Ocakları için türkçeden b~ş
ka fransızca veya ftalyanca bilen ve u
sulü muhasebeye vikıf bir muhnsitlc 
muhabcrat mc-muru aranmaktadır. !s
tiyenlerin mezkur şirketin Galataô.a 
Karamustafa sokağında 149 numn.,.ah 
Hovagimyan hanında 4 üncü kattaki 
idare merkezine müracaatları. 

EBTUÖRUL SADi TEK 
ED/RNE 
Cumhuriyet 
sinemasında 

süvarı1erin cllerİinJ sıktı, sonra ilave 
etti: 

- Ala, arkadaşlarımın vazife uğrun
da birbirlerile yarışmalarını görmek, 
böyle bir filonun kumandanı bulunmak 
benim için bir şereftir. Yalnız bu işin 
hal yolunu bulalım. :aütün filonun bir
den bu harekete girişmesi iki bakımdan 
doğru olmaz. Evvela filo denizaltı ge
misiz kalırsa bu doğru blr hareket de
ğildir. İkincisi de 16 tahteföahirlik bir 
filotillfının üssü bahrisinden uzakta, 
düşman muhit ve denizinde barınması 
imkansızdır ve böyle çokluk gösteren 
bir grup çabuk meydana çıkarılır. Şim
di benim bir teklifim var. 

Bütün süvariler bir ağızdan &ordu
lar: 

------. - Nasıl teklif amiralim? 

Ç & .. a•'-t -yıer a ••si 1 Amiral soğukkanlılıkla cevab verdi: ocu6 un en ço.. seT -. '$- nn.., , . . . . . 
güneş, su ve aıavadır. Bunları her gün - T~~ki ı.fım şu .. bu şereflı .. "?z.ıfeyı 
çocuğa veriniz. verecegımız arkadaşların seçılışını ta

lihe bırakalım. Şimdi 16 geminin isim-

-E: 12 ... 
Bu isim okunur okunmaz gözler hal

kanın en ucunda duran uzun boylu, çi
ni mavi gözlü, sanşın bir yüzbaşının, 
yüzbaşı Naşmit'in üstünde durdu. Ar· 
tık bu iş de hanedilmiş, Mannaraya gi
recek denizaltı gemileri seçilmiş, onla
rın kumandanları binbaşı Miller, yüz
başı Jan ve Naşmit arkadaşlan tarafın
dan tebrik edilmiş, amiral de dahil ol
duğu halde üç süvariye muvaffakiyet
ler temenni edilmişti. 
Toplantının bundan sonraki saatlerİt 

hareketin teferrüatına ayrılmıştı. En 
ufak kısımlara kadar konuşulan, tesbit 
edrlen birçok esaslardan sonra nihayet 
saat gecenin ikisine doğru, iki gün son
ra, yani 11 mart cuma günü sabahleyin 
tahtelbahirlerin yola çıkması kararlaş
tırılarak toplantıya nihayet verildi. 

Süvariler gemilerine dönmek üzere 
amiral gemisinden ayrılırlarken amiral, 
seçilen üç fedai kaptana: 

- Durun! dedi. Arkadaşlarımı git
sin, sizinle biraz da hususi görüşmeğe 
ihtiyacım var. 

- Arkası ı>ar -

evine ge1di. Mükellef bir sofra hazırlan-\ rafa dönerek U) kuya dalmak istedi. diği yumurta yemeiH mi? Töbe estağ
mıştı. Fakat Münirin hiç iştihası yoktu. Ama ne miımkün! Uykusu tamamile furuliah! 
Evde ne kadar hizmetci varsa etrafına başına sı.çranııştı. Mütemadiyen dü - - Koca bir ahçı olacaksın, daha kim
toplıyarak talimat vermeğc başladı: şünmek ne müz'iç şeydi. Düşünüyor, senin yemediği nadide bir yumurta 

- Yarın buraya benim pek muhte- düşünüyor, ve hır nakarat gibi tekrar- yemeği bilmiyor musun? 
rem bir misafirim gelecek .. riayette ku- lıyordu. - Affedin begüm .. uyku sersemıyim. 
sur etmeyin ha... Küçük bir münase- - Niçin öğleden iki saat sonra de- Nadide bir yumurta yemeği hiç ıkhma 
betsizlik yapanın vay haline! ... Evi baş- d.im? gelmiyor, hele bir kafamı yoklıyayım. 
tan başa gıcır gıcır temizleyin!.. O kadar zaman nasıl dayanacağım? - Pekala yarına kadar sana mühlet. 

Hizınetcilerden en cesuru sordu: - Birdenbire yatağından fırladı - Bul- Haydi çık dışarı .. ha! Bana Ali ağayı 
- Gelecek misafir bey mi, hanım mı? dum!! diye haykırdı, hemen zile bastı. gönder. 
- Şunun sorduğu şeye ·bak hele .. hiç içeri giren hizmetçiye: Ali ağa gelinceye kadar yazdığı mek-

bey olsa kendimi bu kadar yorar mı - - Çabuk bana ahçıyı çağır! -diye tubu lavantalamağa başladı. 
yım? Elbet hanım .. siz bu i.şden çak - emretti- Kapı açılınca tekrar başını çevirdi: 
mazsınız. Bizim Pariste kadın kısmına Bu emri verdikten sonra yazıhanesi- _ Ali hemen otomobile atla! Bey-
çok riayet ederler, anladın mı kalın; nin başına geçerek sevda meselelerin- oğluna in, çiçekçi Yaniye benden se
kafalı? de kullandığı renkli zarfları gözden lfım söyle. Dükkanındaki en iyi çiçek-

- An1adım efendim .. ama bizim köy- geçirdi. İçlerinden, zevkiselimine (!) leri göndersin ... 
de de erkek kısmına riayet ziyadedir. çok uyan çığırtkan koyu pembe bir ka- _ Efendim vakit geçikti .. dükkfın-
0 da başka.. ğıd seçerek Celileye bir mektub yazdı. lar kapanmıştır. 

- Ulan! Ben Paristen bahsediyorum. Beyin meşgul olduğunu gören uyku B . . . 1 . b' k 1 · ·· · 1 k .. - d - enım ıçın 1ıç ır yer apanmaz.. Sen köyunden bahsedıyorsun! Bu ka- sersemi ahçı e pençe apının onun e A 1 d k 1 ? 11.l k rt v r 
· h kkı d b'l b" f'k · b kl' d '1\ır • • k n a ın mı e eş .... "l. şu a ımı, ege darcık bır şey a n a ı e ır ı rım e ıyor u. ıv.ıunır ar asını masaya çe- d"kl • k 

1 
. 

1
. k . .. 

. . . u • rnn apa ı ıse po ıs mer ezme go-
olmazsa ben sem adam dıye nasıl kul· vırerek: t" d. kk" t 1 H d' b ı 

d f 1 k Y kl 1 -d a· ur u • anı aç ırsm ar. ay ı as .. 
lamrım? Topla pılını pırtını e o ar- - a aş. e ı. Y"kl b · kl · t' b ' 
şundan! Ahçı bu saatte neye uğradığını şa- u : aıa ay: ~ çe en. ge ır uraya .. 

- . . .. .. şırarak yaklaştı. Alı çıktı. Mu?ır bu t~lıma~ ve ~a.ra~-
- Ha evet işte b5yle. Göreyim sizi! - Söyle bakalım. Yarınki misafiri- lardan sonr~ bıra~ h.afıflemış gıbıydı. 
Fazla düşünmeğe mütehammı! olmı- mi ağırlamak için hiç kimsenin yeme- tekrar yatagına gırdı. 

yan kafası çok yorulmuştu. Erkence o- diği bir yumurta yemeği yapabilir mi- Erte:.i sabah uyanınca dışarı fırlıyan 
dasına çıkarak yatağına uzanmak iste- sin? Münir evin içini baştan başa çiçekle 
di. Soyundu, yattı. Gene gözlerinin ö- Ahçı efendisinin çıldırdığına hUkme- dolu görerek yüzü güldü. Uşak Aliyi 
nUne Celilenin güzel hayali dikildL derek kapıya doğru baktı: çağırarak: 
Belki yüzlerce defa bir taraftan bır ta- - Allah Allah! Hiç kimsenin yeme- (Arkalı var) 
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-

'ifşa eden idam olunur!-., 
H•rb .. navı c-aı.n arasanaakl mllcad•I• 

komiser nezaketle: " Muhterem misafirlerimizi rahatsız ettiğimiz için aflannı 
dileriz, dedi. Şimdi pek garib bir cinayet oldu. Bir ecnebiyi fletroda öldürdüler. 
Maktulün sizinle ve tayyare ile Paristen şehrimize gelmiş olduğunu öğrendik 1 .. 

•bette, ertesi gün, i1' işim ne pahası- fında durmasına veya iki istasyon ara-, masına da imkAn yoktur. Esase~. gerek 
1aa olursa olsun bu esrar küpü Lıtvan- sında atlıyarak tünelin içinden kaçma- otelden itibaren, yani gerek otobuste ve 
"1ı ile Almelodaki Van Holzen şatosu- sına imkan yoktur. Vagonu tekrar mu- gerek Metro'da maktulü hiç kimsenin 
laa gitmekten ibaret olacaktı. Bu karar- a~eneden geçirdik. Vagonda katilin takib etmediği tamamile sabit oluyor. 
la hemen yattım. kaçabileceği gizli bir delik yoktur. Zira ilk istasyona maktulle be~a.be~ 

l'akat ertesi günü korkunç bir cina- - Pek garib!. hiç kimse girmemiştir. Yalnız ıkıncı 
Jet haberi bütün bu güzel rüyaları bir - Evet, çok garib.. binaeııaleyh mevkiden yolcular dışanya çıkmışlar. 
'1ldınm gibi altüst etmişti. maktulün kendi kendisine bıçak saplı- Katil maktulü madem ki takib etrne-

Zira biii, Amsterdamdaki 14 üncü yarak intihar etmiş olmasından başka I miştir .. o saatte maktulün Metroya bi
~ polis istasyonundan acele çağı- bir şeye hükmetmek mümkün olmad· .. neceğini nereden bilebfür ki evvelce 
J'ılctığmllzı söyliyerek, uyandırdılar. fakat maktulü morga naklettiğimiz za- tedbir almış olabilsin. 

Olanda polis davetini işitince son de- man büsbütün hayret ettik. Zira yara- - Hayret! 
ltce heyecanla ve sapsarı bir halde he- nın muayenesinde intihar ihtimalinin _ Cidden büyük bir hayret içinde-
~ giyindi Yalnız fransızca bilen ~i~ olamıyacağı kat'i surette anlaşıldı. Zira yiz, muhterem mösyö.· Meçhul katilin 
~ku sivil polis memuru hızı hır insanın deli dahi olsa, ne sağ ne sol her halde son derece mahir olduğu an-
"1rii:yordu. elile bıçağı bu kadar kuvvetle kendi en- taşılıyor. 

Olanda sivil polis memuruna heye- sesine vurabilmesine imkan olmadığı _Fakat, muhterem komiser, maktul 
llıll içinde: görüldü. Bundan başka maktulün el- Mösyö Mişelin Vielopolska isminde bir 

- Evveli Amsterdam polis müdiri- leri paltosunun ceblerinde olarak bu- kıtı vardır. Ona müracaat edildi mi? 
t. bir dakika görüşmek isterim!.. lundu. Halbuki bıçak o kadar maharet- Komiser daha büyük bir hayretle: 

Dedi. Fakat memur Olandayı teskin le ve hesablı vurulmuştur ki maktul o _Evet.. dedi Bir kızı olduğunu öğ
'lbıiye ça1ıpn gayet kibar bir nezaket- anda ölmüştür. Binaenaleyh öldükten rendik. Fakat maktulün kızı Madmazel 
it: . .. sonra kendi ellerini. te.krar ~ehin~ so .. k- Vielopolska gece yarısı otelden çıkmış. 

- Hiç lüzum yok, madam! .. Bız. g~- muş olmasına da hıçbır şekılde ımkan Nereye gittiği meçhul; etrafa memurlar 
~ük! dedi Yalnız ltitfen acele edınız. yoktur. saldık. Hiç kimse nereye gittiğini bil-
~ cinayet vardır!. Bundan dolayı intihar ihtimali kat'i- miyor. 

lktnib de hayretimizden donarak yen siliniyor. Bıçağı vuran katilin bu Dehşetle sordum: 
lorduk: işde son derece mahir bir sabıkalı ol- _ Madmazel Vielopolska gece otel-

- Bir cinayet mi?. ması lizım geliyor. Zira bıçağın ucunu den çıkmış mı? Ortada yok mu? ... 
- Evet... bir milimetre farklı vursaydı maktul (Arkası var, 
- Nerede?... bağırabilecek veya kendini müdafaa e-
- Metroda. Sizin tanıdığınız o1duğu debilecekti. Fakat bıçak o kadar hesablı ---------------,.., 

tnıaşııan birisi öldürülmüş!.. vurulmuş ki ucu hem tiroit guddeleıi- Bir Doktorun 
- Kim bizim tanıdığımız?.. ni ve küçük beyni tahrib ederek vücu-
- Litvanyalı Mijio Mareşalovi is- du saniyesinde hareket edemiyecek bir GUn IUk Puar 

lainde bir adam! halde felce uğratmış, hem de gırtlakta- tl ti d 
- Mösyl5 Mişel demek' ki ses tellerini kimilen keserek en ufak ı..:.;.;:O;..;.;.;;;;a;;.;r;..;ı;.;;,n~-•-n _____ __ 
- Evet! b~ feryad çıkarmasının önüne geçmiş. Solucan 
- Aman yarabbi!, Öldürülmüş mü 1 - Ne müdhış!.. Küçtıt çocuklarda batıl nbıbeten btlyOk 
- Evet.. - Evet .. müdhiş! Hiçbir şey .:ınlaşıl- denllen kız ve erkeklerde lftlbaaızlık, a-
- Ne vakit?. mıyor. Garib bir muamma doğrusu. Zi- sabi teheyyiicat, uykusuzluk, sıkıntı, ka-
- bd saat evvel Metro polisi siz!n ra maktulün mutlaka bir katil tarafın- rın ağrısı, huysuzluk, ağız sulanması, 

11laltbniımıibıa mtlraeaat etmek tstlyor. dan 6ldürtifmüş olduğu muhakkak ol- burun •11°ıM•, lenJrıd•Hk, ~nln 
Hayret ve dehşet içinde otomobile dug· una göre katilin nereden vagona blrden pembeleştp blrden eoımaaı llb1 

..._-" .: hallerde analar ft babalar dlkkaW ol-
~ girip nereden kaçmış olacağını anlıya- malıdırlar. Bu gtbt . vaziyetlerde mubat-

Metro'nun 14 üncü polis merkezi ko- bilmeğe de şimdilik imkan görülmü- kak barsaklarda yaşıyan 1<>lucanlan dil-
llliseri bizi fevkalade bir hürmetle kar- yor. ıtınmek ı&zımdır. 
tll'ach. Fransızca konuşan memur vası- _ Niçin? Böyle 4ilbheıt vat'alarda lfln en basit ta-
taaue bize: _ Niçin mi? .. Demin arzettim ya?.. rafı pdur: Mevaddı galteyt tahllle gön-

- Muhterem misafirlerimizi rahat- Zira vagonda ne içeri gı·rmeyi, ne dışa- dermek llzımdır. Basan bu tahlile lüzum 
111 haaıl olmadan bilytilı: abdeatte tüçOk ve-
tl. ettijimiz için aflannı dileriz! de - n çıkmayı mümkün kılacak hiçbir yer, n bilytik boylarda solucanlar dtlfOnce 
8ir Şimdi pek garib bir cinayet oldu. delik veya medhal yok. Binaenaleyh artık teşbJa tamam oımuı olur. o ıaman 

ecnebiyi Metro'nun vagonunda öl- katil yıldırı.m sür'atile yanm dakika i- doktora müracaat ec:11p ııAcını almah n 
4'lrübnüş olarak bulduk. Maktulün si- çinde işlemesi lazım gelen bu cinayeti eoeuta lçtrmelldlr. Bir günde çocuk kon-
lhıle ve tayyare ile Paristen şehrimize nasıl yapmış ve nereden kaçmış olabi- d1D1 çok rabat.11• eden, nefTÜDemuına 
~ olduiunu öğrendik. Amsterdam 'lir? Zira, ikinci istasyonda kapılar açı- mani olan, blrçolı: btlntillere sebeb olan 
Polis Dlüdüril ve valisine çok yüksek lır açılmaz memurlar ölüyü görmüşler ._b_u_ı_u_fe.;.yı_ıı_ıan __ 1ı:urı_uı_u_r~. ~---'"".'99I 
~t tarafından tavsiye olunduğunuz ve Metro'yu durdurtmuşlardır. Derhal ena• ldeJft ~ ...._ 
~ alze h~ etmek vazifemiz~ir. her taraf, vagonun içi, dışı altı, Ustü a- •111• pllanlalamU r1ea ederiL Ab1 tü-
"taız ettiiimiz için tekrar af dıle- randı. Hiçbir iz bulunamadı. .mıe htelderl aU.lıelem blaWllr. 

_ Fakat, ilk istasyonda, kapılar ka-
'"":'" Fakat, muhterem komiser, cina- panmadan evvel maktulü görüp bıça-

hliıı naaıı olduğunu ltitfen anlatınız. ğı uzaktan atmış olması ihtima_lini dü- NIJbelcı 
- Cinayet.. pek hayret edilecek bir şünmüyor musunuz? O kadar maha-

1 

Eczaneler ·=-. olmuş.. dedi. Evv~li i~tihar retle bıçak atanlar var ki.. .. ,.. ailleld elan eesaaeler ,.. • 
~ettik. Zira maktul hiç kımsenın bu- _ Evet biz bunu da düşündük, muh- lanlır: 
1' dıiı birinci m~~ vagonu.n~a ö- terem mÖsyö!.. Fakat maktul otelinden ı.1aa1aa1 ellaeUadekller: 
:ıı....'1undu. Hal~ hır evvelkı ıst.as- çıkmış ve bir otobüsle Met~ .. istas~o- Akaarayda: <Şeref>, Alemdarda: lAb-
~ binmitL .tki istasyon .. arası ıse, nuna kadar gelip istasyon onunde ın- dOladir), Beyasıdda: <Haydar>, Sa-
:-'llll dakika bıle tutmaz. Bılıyorsunuz miş Otobüsten yalnız maktul inmiş, matyada: <Rıdvan>, Emlnöntınde: <Btı-

Metro' ka ı t tik l k · .eyin HtiımO>, Bytibde: <~et Atla-~ nun pı an o oma . ~ ~r~ başka hiç kimse inmemiş. Maktul sakat maz>. Fenerde: <Vltall), IJebremtıılnde: 
t-.; P açılır. Binaenaleyh ka~ıl ikı ıs- ve çok garib olduğu için otobüs kondük- (Bamdt>, febzadebafmda: <BamdD, Ka-
taw.."!1. arasında bu kadar az hır zaman törü kendisini mükemmelen hatırlayıp rqtlmrtllı:te: < J'uad >. Klçtlkpuarda: 
ı;:,__uııaa adamı nasıl wrup da nereden tanıdı. İstasyon memurlan da hatırlı- <lllkmet cemn>. Bakırlı:öyünde: f.Mer -

~?Zira vagonun kapılan kapalı- yorlar. Çok kısa boylu olan maktulün tez>. 
~Yolda açılmamıftır. O halde nere- topallıyarak yürüyüşü herkesin nazarı lleJoil• clbeüadeUer: 
...._~•&ona girdi ve cinayeti yaptıktan dikkatinı' celbettii"' içın' herkes adım t.WıW caddulnde: <Kamulı:>, Dairi-
-,... ' e• de: <Otlnlf), Topçularda: (Sporldil), len nanı çıkıp da kaçtı. attığı yerde ona bakmaktan kendini Talı:aimde: <Nllameddln>, Tarlabquıda: 

hayretle sordum: menedememiş bulunuyor. Binaenaleyh <Nlhad>, f11llde: <Balk> Betlktafta: 
.: Cinayet tabanca ile mi olmuş? maktulün bindiği istasyonda birinci <Ali Rıza>. 
.._.. llayır .. bıçakla! .. • mevkie kendisinden başka liiç kimsenin Bela~ ... *1' " ~: 
~ Bıçakla mı?... binmem;• olduğunu bütün memurlar Cakiıdarda: (AbmedJıe>, 8anJerde: -- llaromJad mahlra lmuş .., <Omnan>, KadıdJtlnde: OIOda, .Merbs>. lılt b e ~e vuru gayet iyi hatırlıyorlar. O halde ilk is- BOytikadacla: (llnUI ıma>. lllJbelldt: 

"lf 1Çak4a, Maktul ensesinde saplan- tasyonda katılın, kapılan kapanmadan, > 
ti..1-~ bJıpt1a vapunda oturur bir arkasından atarak bıçağı saplamış ol- ı...:<Tan=::"!!.:." --------
~~bulundu. Bi7.de, biliyorsunuz 

vacuıcı mevkilere yerli ahali binmez. 
~ ecnebiler veya hastalar biner. 
~ lstaa,on evvel birinci mevkie mak-

lraı-ı ~ ~~t :U: ob=:a~~:. 
~ 999elce vagonda saklanmış olması 
~ ıellr. l'akat katilin iki istasyon 
faı.du. .. bir adamın vagonun dış tara
~ maddeten lmkAn yoktur. Zi
~ell kapılar ula açıtmamıştır, açı

........ Metro tlbıell gayet 
,..,.._ .. tara-

Grip. Baş ve Diı Ainlan. Nevralji, bütün 
afn, llZI ve sancılan derhal dindirir. 

Sayhı t 

1 Fotoğraf tahlilleri~ 
Her dilek, mini olmadıkça Kendisini kolay'ıkla sevdiren 

yerini bulur bir tip 
Ankaradan Ya -

ıar imzaıile sn -
nıyor: 

Eı•lefls>nt'!/C 

muvaffa1c olacaJc 
mıyım? 

Sıhhi ve kanu • 
nt bir mini olma
dıkça taraflarm 
rızalarına bajlı o
lan dilekten endi
ıeye mahal yoktur. 

• 
Sessiz ve sakin bir tip 

Babkeıirden S'J 
lih Turan da fo • 
toğrafının tahli • 
Zini iıtiyor: 

Sessiz ve ı: 

görilnüfilne rag -
men etrafile al& • 
kadar olur. Miza. 
ha gelebtlen tip • 
leri ve hldiııelerl 

kaçırmaz. Bir -
denbire kendini meydana wnnu. Jto • 
nuştukça leVimlllili daha Nria olur. 

• 
Her feydan evvel nefse itimad 
Ankara okuyu • 

culanmızdan .Mut 
tafa SOTU1JOf': 

- Muvaffak o · 
lacak mı!rm? 
Muvaffa

kiyetin zorluk t• 
raflarına muka • 
bele etmek, mil • 
cadele kudretini 
elde etmek için ev· 
veli nefse ltimad edilmesi llzımdır. 

• 
Ağır başh bir genç kız 

Af1loncltı• Pe 
tanet ıe totoOr• -
fmın ıahliiini im 
1/0T: 

O!tuma ça 
daki bir bayanda 
bulunması llzım 
ıelen temizlik, in· 
tizam tfadesinl bi
hakkın temsil et • 
mektedir. Alır • 
başlılığı, sevimHUIJ eıraıımn koıaylıkla 
teveccühünil celbe hizmet eder. 

• 
Durgun bir tip 

bnuı obp • 
culanm.ızdcm .lf u 
tafa da to'*8fı • 
tııft tahlilin& bU • 
1101: 

Ciddi tavırlı Te 
tntlzamper• 
verdir. KUIUl'a 
delllet eden te1 ~ 
lerl çabuk lfir\lr 
ve tenktcl yapar. 
Durgunlutunda IUfUI' lfadell JOktur• 

Çekingen 
bir tip 

2'•p•b•t•• 
elem Hcaltd Jcorü • 
fCritÜft MhHlilll ... 

tıılor= 
Çeklnpnlili er-

keklik clereculDe 
yardırmımık ll • 
anıdır. 

• 

• 
Çekingen bir tip 

Adreaa w tıl• 
m Mr okuvuet1 • 
muz 1c4rakttriftift 
tahlilim ütiJlor: 

Zeki, duyıu \ c 

enerji il• bellen • 
dikçe faydalan ço
ı.ıır. Çeklnpnllk 
Orkeklitten ilham 

01cu11ucu· 
lanınızdcıT& B. Bu
lut ta kanıkterı • 
nbı tahUlini isti -
,ar: 

Zeki ve neş' cıı -
dir. Aalayı, fakı. 
Jl aever, kendisi • 
ne verdilf husu• 
il pozlarla giydik 
leriııi yakı§tınr. 

Bir dalda durmaz diye arbdqlan ken • 
dlslne takılır, fakat ciddi taraftan da var
dır. Kenclistııi kolaylıkla sevdirebilir. 

• llayifdın hoşlanmayan bir tip 
01c"1t•••· 

Janmudcatt Ytuu.f 
CM bnalcı.rinin 
WıWW üffvcw: 

Tok IÖZli1 ve b 
lildilr. Az konu -
fUJ', kendlnl ıös • 
teıid, nllmayifll, 
alıylfU hareket • 
lmien hoflan • 
maz. HafifUfe ta
hamm1ll1l yoktur. İiblran devunb ola • 
bilir. 

• 
Direktife tabi işler 

OJc•11•et1I• 
f'ltnuciata Hur
Jırilf/Oft tonı!/OI'! 

- Hangi ~ 

"'""""" olaca • ltm1 
Tutacalı if, faz

la dOf(lnmeji ve 
yorulmalı icab e
der mahiyette ol -
mamalıdır. Muay
yen ve direktife tabi itlerde daha çoli 
muvaffak olabilir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

ı.ı. . . . . . . . . 
• • • • • • • 

DiKKAT 
l'otosraf ıablUI llln bu tuponlardaD 
1 adedbdn 16ndmlmll1 ,.ntır. 

··~ 

IRADVOI 
BugOnkl progra111 

17 IOlaa iSi Puar 

ISTANBUL 
Ölle ...nıata: 
ıuo: Pllt1a Tilrk mualklll. 12.M: Ba'ta

dll. 11.11: IUtla Tlrlı: mulldll. 11.IO: .Muh
Wllf pJn .......,. ... ..._........,...: 

ı ... : Plltla daDI muWIL 11.15: Konfe
ıam: Prof. lleUh lılarad <Rad:ro dlrllert>. 
•: .Mtıllnm "' arbdqlan tarafından Tlrlr" 
mUIWll n bük p.rkılan. 20.45: Ban rapo· 
na. 30.M: ömer Rısa tarafından arabca IÖ)'· 

Jn. ıı: cemal X&mll n artadqlan tarafın• 
dul TGrlı: m11111ı:111 n hallı: ıarlı:ılan, <aat 
aıan>. IUI: Orlı:estra. 22.15: Ajans haberle
ri. D.IO: Pllkla 10lolar, opera Te opel'et par
talan. IUO: Son haberler n erielt ıtınDD 
prosramJ. 

• 
ANKARA 
17 !Ulu .. ...... 

itle MPlıata: 
1uo: XanpJı: plilı: n811'11alL 1ut: PWI: 

nrıı: mpt1Hw1 " ba1t p.rlı:Jlan. ıuı. Dahl
n " baı1cl babefler. 

DIUa-.rlıa&ı= 
lUO: Kanfllı: plD DepiJatı. 11.80: Çocuk• 

ıara .....ı <lılalaldede t.arafmclan). 19.11: 
TDrlı: m.wat w halk ear1ı:ı1an <ııatbal• 
Çüar n arlradatlan>. IO: Saat ayan ve ı
ralJoa alll11&t. ıo.11: Ttlrk muaıtıat n halli 
fU'blar1 <llallhaddln n arkadqlan). 21: ıı:
debl lı:on\lllll&. 21.11: stüdyo aalon ortestruı. 
11: Ajana haberleri 22.11: Yannkl procram. 

Doktor 

lbrahlm Zati iJgel 
BelecUJ9 k&rflllDda, Plyerlotl 
caddtllad• 21 numarada beriOD 
O&ledla IOllR buta1arım tabal 

~---.--••-rr· 
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SPOR 
a 

ngiliz -
laşması 

( Baştarafı 11 iııci aayfada ) 

ralannda bır anlaşma yapmışlardı. İki 
devlet anlaşmanın herhangi bir şüphe 
doğurmamasını temin için de bunun 
gizil tutulmasına ve Milletler Cemiye
tine sevkedı 'llemesine karar vermiş -

0

lerdi. Bugün bu gizli anlaşmanın orta
da sadece ikı arafın mutabık kaldıkla

talyan 
imzalandı 
Teati olunan mektublar §Onlardır: 
1 -Libya: 
İtalya, Libyadaki kuvvetlerinin a7.altıl

masını emreylemiş olduğunu ve her haf
ta bin kişinin geri alınmasına da baş -
lanmış bulunduğunu beyan etmektedir. 
Bu geri alınına işi oradaki mevcud sulh 
zamanı kadrosuna ininciye kadar devam 
edecektir. 

Först Viyena takımı İstanbul 
muhtelitini 3 · 1 mağlôb etti 

rı 7.abıtlnrı :r vcuddur. 
Londra 16 A.A.) - İngiliz - İtalyan 2 - Londra deniz mukavelesi: 

Maçın başlangıcında hakim 
anlaşmasının protokolunda İngiliz ve İşbu anlaşma meriyete girer girmez 
İtalyan hük ·metlerinin, aralanndaki mü İtalya Londra deniz mukavelesine işti
nasebeUeri s qlam ve devamlı bir esasa rak edecektir. O zamana kadar da İtal
istinad ettir?" k ve umumt sulh ve em- ya mezkur mukavele ahkamına riayet 

beşinci dakikada ilk ve 
bugün Ankarada 

son 
ikinci 

niyPt davasın 1 hadim olmak arzusu ile edecektir. 
karşılıklı mt aat meselelerinin halli hu 3 _ İspanya: 
susunda miı " .erelere giriştikleri kayde-
dilmektedir. İtalya, ecnebi gönüllülerin nisbl bir 

tarzda geri alınması hakkındaki İngiliz 
Protokola m rbut vesikalar iki hükö.- formülünü kabul etmekte ve mezktlr 

met tarafından tesbit olunacak bir tarih geri alına işini ademi müdahale komi -
te mer'iyet gı 'CekUr. tesine tayin olunacak zamanda ve şart-

Bu vesikabr mer'iyete girer girmez. Iar altında yapmağı taahhüd eylemek
Sudan, Kenya. İngiliz Somalisi ve şarki tedir. Eğer gönüllülerin çekilınesi da -
İtalyan Afrıka arasındaki hududlar ve hili harbin hıtamında henüz bitmemiş 
bu toprakları münasebetleri hakkında 
kat'i bir anla a yapılmak üzere İtalya olursa, İtalya o zaman bütün gönüllü -
ile İngiltere ar ında müzakerelere giri - lerini hep birden ve bütün İtalyan mal 
şilecck ve Mısı ı allikadar eden hususlar zemesini geri alacaktır. 
da Mısır huk · 1eti ile bu müzakerelere İtalya, İspanyada. Balear adaların -
davet olunac ır. da, deniz aşırı İspanyol topraklarında 

Protokola merbut sekiz vesika şunlar- veya Fasda hiç bir mülki veya siyast Viyananın tanınmış takımlarından olan 
dır: maksad gütmediğini ve mümtaz hiç bir Först Viyena dün birinci maçını Taksim 

1 - Akd<.'niz hakkındaki 2 kanunusani vaziyet araştırmadığını ve mezkur yer stadyomunda İstanbul muhteliU ile yaptı. 
J? tarihh d klarasyonu ve 31 kanunu- lerde rnüselliıh kuvvetler bulundur - Viyanalı futbolcular alkışlar arasında 

evvd 1936 da teati edilen notalan teyid mak fikrinde olmadığını teyid eyle - merdivenlerden sahaya indiler. Doğru 
mektedir. ortaya gelerek Nazi selamı ile halkı se • eden bir d€kle asyon. 

2 - Askeri malumat teatisi hakkında İngiltere hükfuneti bu teminatı se - lruruadılar. 
anlaşma: ned ittihaz ederek İspanyol meselesi - Sonra uzun müddet bir kaleye şüt çee 

Her iki taraf Akdcnizde, Kızıldenizde, nin hallini işbu anlaşmanın meriyete kerek, rüzgar altında rakib takımı beklee 
Ad<.'n körfeıinde, Mısırda, Sudanda, pr- girmesi için şart koşmaktadır. diler. Nihayet İstanbul muhtelitl de kır-
.ki İtalyan Afrikasında, İngiliz Somali - 4' - Habeşistan: mızı beyaz yollu formalarile sahaya gel-
sinde, Kenyada, Ugandada. ve Tanga - İngiltere, Milletler Cemiyeti konse - diler. Oyun başladı. 
nikanın şım 1 mmtakasındaki kuvvetleri yinin önümüzdeki toplantısında, İtal - İlk dakikalarda muhtelit güzel anla -
hakkında mu vyen zamanlarda malt1mat a H b · tan .. erı'ndeki hukuk şarak hakimiyeti bir müddet için elde et-y nın a eşıs ın uz _ . . 'ka 
teati etme· ve Akdenizde 19 uncu to.ı hükümranisinin tanınması meselesin - ti. Bu agır basma nıhayet 5 ınci dakı -
dereccsmın kında, Kızıl denizde ve Kı- • . . . . da rneyvasını verdi. Necdeı çok güzel bir 

ll .. d de azha devlesitle.n.n vazbıyb:.tıderınbın1 ta - ortalayış yaptı. Rebit boc kalan kaleye 
zıl denize g n ve çıkan yo ar uzerin e tm +..., ır 

vazzu . e . e ıçın ~~e us e u un - knf" ile 1stanbulun golünU attı. 
mck niyetler ıen birbirlerini haberdar mak nıyetınde oldugun~ eyan eyle. - Muhtelitin güzel oyunu devam ediyor. 

oynıyan İstanbul muhteliti 
golü atabildi. Viyenalılar 
maçlarını yapacaklar 

bahri ve h v ı veni bazlar vücude getir- - b 

1 

.. 

m.e. kt.e ve. .bu me. selede aza de.vlctlerın Fakat ne Salim, ne de Cihad henüz topa eylemegi taah ud eylemektedir. 
humyetını tahdıd edecek mamaları ber dokunmadılar. Nihayet ikisinin de oyu- Först Viye na takımı 

Arah ~tan lıaldanda taraf eylemek arzusunu teyid eylemek- na güzel harekctlerile dahil olduklarını · şfm çalıştılar. 'Melih fena idi. RebU iyi zer, Hartman, Fişer, Parlley, Kardinet 
3 - Yakın arkta muayyen topraklıır 

üzerınde anla ma: 
Sekiz madde en ibaret olan bu anlaş.. 

ma mucibince İtalya, Suudi Arabistanın 
ve Yemenin şark ve cenubunda bulunan 
topraklarda, Aden mıntakası, siyasi bır 
nüfuz araştırmamağı taahhüd eylemek -
tedir. İngiliz hükumeti de bu mıntaka -
da Suudi Ara bistanın veya Yemenin is
tikllil ve tamamiyetlerine dokunacak hiç 
bir harekette bulunmayacağını beyan et
mektedır. 

Gene bu anlaşma her iki tarafa Kızıl 
denizde adalar ilhakını, tahkimat yap • 
mağı, Suudi Arabistan ile Yemen arasın
da çıkabilecek ihtilaflara kanşmağı ya -
sak etmekte ve bu civarda bazı arazt me
selckrini halletmektedir. 

4 - İki taraftan hiç birinin diğerinin 
menfaatlerini nwzır veya iyi münase -
betlerle telif edilemiyecek basın veya 
propaganda usullerine müracaat edemi
yeceklerine dair deklarasyon. 

tedir. görüyoruz. idi. Mehmed Reşad ne sağda, ne de solda İstanbul muhteliti - Cihad - saIJ.ıl" 
Mısır ile İtalya arasındaki iyi kom - Viyanalılar yavaş, yavaş açıldılar. İs- pek o kadar parlak değildl Muhterem, Reşad _ Mehmed Reşad, Muhterem (~' 

şuluk mukavelesi kat'! anlaşma meri - tanbul müdafaası bir müddet oynadıktan ve Reşad çok bozuktular Cihad durma - kara), Fikret, Necdet, Niyazi (Gnneşl 
yete girinciye kadar iki memleket mü- sonra muavin hatt~ arasmd~ top uzu.n dan tehlikeli çıkışlar yaptı. Hareketle - Melih, Haşim, Rebil. 
nasebetlerinin tanzimini istihdaf et - müddet dolaştı ve luzumlu, lüzumsuz .bır rinde garib bir acemilik vardı. Fakat bu- Hakem _ Ahmed Adem (KasunpaŞSI 
mektedir. Bu mukavele esarete karşı çok paslaşmalar oldu. Nihayet rnuhacım- na rağmen çok güzel kurtarışları da ol- ' 

ı1i A ler topu alabildiler. Necdetin aya"'ına d Yan hakemleri - Tank (Süleyman! olan kanunlara riayet ve ye askerı 6 u 
kuvvetlere yerlilerin alınması mese _ geçen top dalına tehlike oluyor. Viyana · ye) • Adnan Akın (İstanbulspor). 

kalesi şilt yağmuruna uğradı. Birbiri ar- Viyanalılara gelince pek o kadar mü- Ş 
leleri hakkındadır. kasına kornerler ve avutlarla savuştu - him bir takım değil ... Hele o kaleci nasıl C. R. . 

Mısır hükfuneti İngiliz - İtalyan an- ruldu. oldu da bir tek golle kurtuldu. Şaşılacak Viyanahlar Ankarayı gittiler 
laşrnalarına muttali olduğunu beyan et 28 inci dakikada soliç Parileyin olduk - şey ... Sol müdafii uzun ~oylu Smos, sağ Först Viyena takımı diln akşam maçıt' 
mektedir. .ı ' ça uzaktan ve yerden çektiği şüte Cihad açık Moltzer, merkez muavin Hofman ta- sonra ekspresle Ankaraya hareket etı.ı 

Nihayet anlaşma, Çemberlayn ile Mu • plonjon yaptı. Fakat top altından kaleye kımın en iyi oyunculan idiler. Fifer de ler. Bugün Şehir stadında Ankara rnub 
solinl arasında iki memleket anlaşma - girdi. çalıştı. Mohu da Fikretln gölgesi gibi do- telitile bir maç yapacaklar, sonra haftaff 
sının tahakkukundan dolayı memnuni- 33 üncü dakika .. Necdetin gene fevka- laştı. şehrimize gelerek Şişli _ Pera ile bir ~ 
yet beyan ederek teati eyledikleri tel - lade bir ortalayışı, gene Rebii kafa ile ya- Şayed İstanbul takımı biraz daha iyi yun oynıyacaklardır. Bugünkü maça e' 
graflan ihtiva etmektedir. kaladı, vurdu .. Avut. teşkil edilseydi veyahud Fikreti iı::lete - 1 

ır iyi oyuncuları olan Avusturya milU ts 
37 nci dakika İstanbul aleyhine bir kor- bilselerdi, ve üç orta da Necdet.in pasları- kımı sağ müdafii Rayner ve Geşvaydel 

Bulgaristandaki Türk 
Mekteblerinde tedrisat 
Yeni harf !erle yapılıyor 

ner.. Cihad kaleden çıktı. Hofman boş nı kullansa idi Viyana takımı muhakkak 
çıkaracaklardır. 

kaleye kafa ile ikinci golü attı. mağlUb olurdu. 
İkinci devrede Rebii takımda yok .. Fik-j Först Viyena - Havliçek - Kaler, ( Spo· haberlerimizin devamı 

ret solaçık, Yusuf sağ muavin, Mehmed Smov - Lovdon, Hofman'..~~~'::_~~l!_·__ ___ _ !S_~~ci sayfada) 
.Reşad sol muavin..- ..... ~·-.w---• • -- -- -~""' 

İlk da Iarda Cihadın bir kurtanşile 
5 - Tsana gölü mıntakasında İngiliz 

menfaatleri hakkında İtalyan teminatı- (Ba.§tarafı 1 inci sayfada) 

Güreşcilerimiz dün gittiler nı tcyid eyli yen deklerasyon. tihaz edilmiş olan karar bu defa maarif 
6 - İtalyanın şarki İtalyan Afrikasın- nezaretinde bütün maarif müfettişlerine 

daki yerlileri polis hizmetlerinden gayri Js,at'i olarak tarnimen tebliğ edilmiştir. 
askeri hizmetlere mecbur etmiyeceğine Bulgar hükCımetinin Tifrkjyeye karşı 
dnir verdiği 29 temmuz 1936 tarihli temi- bu çok dostane jestinden Ankara hüku
na!ın1 teyid ~den,deklerasyon. . . met mehafill ve bütün Türkiye efkarı u-

' - Şark Italyan Afrikasında dm hür- ·mumiyesi çok mütehassis ve müteşekkir 
riyeti ve İngiliz dini teşekküllerine ya- olmuştur. 
pılacak muamele hakkında deklerasyon. 

8 - Süveyş kanalında sulh ve harb 
zamanlarında bütün devletlere geçiş ser
bestliğini garanti eden 29 teşrinievvel 

1888 tarihli kanal mukavelesinin hü -
kümlerine r.fayet edileceğini mübeyyin 
deklerasyon. 

Bu hissiyatı Hariciye Vekaleti vekili 
Şükrü &ıracoğlu bugün Bulgar sefirine 
ifade ederek dost Bulgaristanın Türki -
yeye karşı gösterdiği hissiyatın bütün 
kıymetinin burada hissedilmiş ı:>lduğunu 
bildirmiş ve hükumetine bu hissiyatı ib
lağ etmesi ricasında bulunmuştur. 

İstanbul kalesi bir tehlikeyi atlattı. Ar
kasından bir kırmızı beyaz hücumu .. Fa
kat Fikret ve Melih muhakkak bir gol 
fırsatını kaçırdılar. 13 inci dakika .. Çiz
gi üzerinde bir frikik .. Fikret çekti. Neti
ce yok .. Biraz daha uzaktan bir tane da
ha_ Gene Fikret çekti. Kaleci yerinden 
çıktı. Avuta giden topu Necdet çizgi ke
narında yakaladı. Melihe gönderdi. Yazık 
ki o boş kaleye golü atamadı. İki dakika 
sonra Necdetle Haşim arasında güzel bir 
anlaşma .. Haşim dalıyor. Sol müdafii 
Smos yetişti. Sağdan korner.. Necdet 
çekti. Kaleci bu kere soldan kornere attı. 
Fikret çektl Netice yok. 
İstanbul, beraberlik golünü atmak için 

uğraşıyor. Viyana sahasına yerleşti. 28 
Munzam bir protokolda bu dekleras -

yonlnnn mcr'iyete girmesini mUtenkib 
İtalya ile Mısır arasında bu memleketi 
alakadar eden bütün meselelerin halli 
hususunda müzakerelere girişileceği ve 
diğer taraftan şarki İtalyan Afrikası ile 
Buytlk Britanya imparntorluğu arasın -
daki ticaret münasebetlerini en kısa bir 
müddet içinde tanzim eylemek üzere İn
giltere ve İtalyanın ticaret müzakere -
lerine başlıyacakları beyan olunmakta -

Kerde imi arıyorum inci dakika.. Cihadın güzel bir kurtarı -
şmı görüyoruz. 43 üncü dakikada İstan-

dır. 

bul Viyana kalesini sardı. Top kurtul -
du. Sağ açık kaptı, sürdü. Sol açığa ge -
çfrdi. O da Cihadı şaşırtarak Oçüncfl golti 
sol köşeden attı. Maç da İstanbulun 3-1 
mağlfıbiyetnc bitti. 

Denizlinin Çalgömoo köyünden Kara 
Mustafa kızı Gülsüm ve İstanbulda mir
liva Hamdi Paşanın ailesi olup 15-20 se
nedenberi hayatından haber alamıyorum. 
Bilenler ve tanıyanlar varsa insaniyet 
namına İstanbulda P. T. T. Müdürlük İstanbul muhtelitinde en iyi oynıyan 
ambarında Osman Oktaya bildirmelerin\ Fikretle Necdetti. İkisi de kabil olduğu 
rica ederim. (1054' kadar muvaffak oldular. Niyaz.i ve Ha-

Dün hareket eden güreşçiler bir anıda 
Güreşcilerimiz dün Daçya vapurile Es- raberdir. Federasyon k&tibl umumlsi ~ 

tonyaya hareket ettiler. Kafilede küçük nası Özdemir idareci olarak bulunuYo.~ 
Hüseyin, Kenan, ~şar, Ahmed, Yusuf Gazetemiz namına müsabakaları t111'l 
Aslan, Mersinli Ahmed, Mustafa, Meh - etmek üzer Ömer Besim Koşalny dı ıf 
med, Saim vardır. Antrenör takımla be- ni vapurla hareket etmiştir. 
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1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Senelik muhammen kirası 48 lira olan Kadıköyünde Çocuk bahçesi karşısında 

ırsa (Tenis yerı) 939 veya 940 ve 941 seneleri Mayıs sonuna kadar ~r~y~. ~~-eril
ınek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mudurlugunde 

görülebilir. İstekli olanlar 3 lira 60 ltlıruşluk ilk teminat mektub veya makbuzu 
ile 18/4/938 Pazartesi günü saat 14 de. Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• (B.) (1824) 

Senelik muham- İlk 
men kirası teminatı 

Süleym.aniyede Elmaruf mahalleslnd'! Takvimhane soka
iuıda 33 No. lu taş mekteb. 36 2,70 

Süleymaniyede Dökmeciler sokağında 1 No. lı dükkan. 
Kantarcılarda Kepcnekci Sinan medresesinin 12 No. 1ı odası. 
Sirkecide Hocapaşa mahallesinde tramvay caddesinde 11 
No. lı dükkan. 

54 
24 

200 

4,05 
1,80 

15,0'l 
llüseyinağada Hüseyinağa mahallesinde Kırık Tulumba so
kağında Dari.ılhadis Bosnavi medresP-si 84 6,30 
'l'ahtakalede Rüstempaşa mahallesinde Canbazhan sokağın· 
da 43 No. lı dükkan. 850 .f8.75 

'Vefada Mollahüsrev mahallesinde Ekmekcibaşı Ahmedpa· 
la ınedresesi. 190 14 25 
Rüstempaşada Rüstempaşa mahallesinde Tahtakale soka-
iında 85 No. lı dükkan. 150 11,25 
Zindankapıda Zindankapı mahallesinde Ahıçelebi soka-
iuıda 46 No. lı dükkan. 60 4,50 

kiiçükpazarda Hocahayreddin mahallesinde Asmalı türbe 
IOkağmda Kavaf Şemseddin türbesinin 1 No. lı odası. 120 9,00 
Yukarıda semti senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 939, 940, 941 

leneleri Mayıs sonuna kadar ayrı ayn kiraya verilmek üzere açık artırmaya ko
~dır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hiza: 
lerında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2/5/938 Pazartesı 
liinü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2034) ....._ 

SELANIK BANKASI 
Telis tarihi : 1888 

• idare Merkezi : İSTANBUL (GAt.A'!A) 

l'ürlıiyedelıi Şubeleri : 

lsTANBUL (Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

'l'ıınani.tandalıi Şabel.ni ı 

aı.ANtK - ATİNA 

• 
Ber nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi -

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: 
Mukad!ema Unkapanında Hacıkadın 
mahallesi Bostan sokağında 40 No. lıt 

evde mukim iken halen nerede olduğl! 
bilinerniyen Fatma Bekir Sıdkıya 

Mürüvvetin İstanbul 3 CÜ Noterliğin
den resen tanzim kılınan r1 eylul 37 ta
rihli ve 12911 No. lu senedle sizden ala.
cağı bulunan 150 yüz elli liranın mamas
raf tahsiline dair yaptığı takib talebi ü -
zerine namınıza tanzim kılınan icra eın
ri ikametgahınızın meçhuliyeti hasebile 
tebliğ edilmediğinden İstanbul icra mer
d hakimliğinin 12/4/938 tarihli kararma 
binaen bir ay hakkı itiraz tayini suretile 
icra emrinin ilanen tebliğine karar veril
miştir. Tarihi ilandan itibaren işbu bi:
ay içınde istenilen borcu vermeniz lazım· 
dır. Bu müddet içinde borcu ödemez ve 
tedkik merciinden icranın geri bırakıl

ması hakkında bir karar getirmediğinız 

D ... iRFAN KAYRA..., takdirde cebri icra yapılacağı ve bu mild-
• ' det içinde mal beyanında bulunmanız ve 
Röntgen MUtehaaaıaı aksi takdirde hapsen tazyik olunacağır.ız 

Berg1ln Oğleden sonra saat aten gibi ayrıca cezalandırılacağmız olbabcfa-
7 Je tadar Belediye, Binblrdirek ki icra emrinin tebliğ makamına kalın ol-

ıı.. Nari Conker sokak No. 8- 10 
,..~~••••••••••••-', mak üzere ilanen tebliğ olunur. (1053) 

SON POSTA 

lstanhulspor 
Galatasaragı 
1-0 yendi 
Dün Taksim stadyomunda Gal~ • 

rayla İstanbulspor arasında hususi bir 
maç yapıldı. Antrenman §eklinde olan bu 
maça Galatasaray çok eksik bir kadro ile 
çıktı. Ve takımın ekseri oyuncuları dai
ma muavin hattında yer alan kimseler -
di. Bundan dolayı zevksiz bir oyun oldu. 

43 üncü dakikada Lutfi ıska geçti. Bah
ri yakaladı, ortaladı, Hasan sıkı bir şiltle 
birinci golü attL 

Birinci devre 1-0 bitti. İkinci devrede 
her iki taraf da bir çok fırsatları kaçır -
dılar. Galatasaray ufak bir değişiklik 

yapmıştı. Kaleye Necmi, sol muavin ye
rine de Spor Ali geçmişti. Fakat netice 
değişmedi. Maç 1-0 İstanbulsporun gali
biyetile bitti. 

İstanbulspor - Saim - Samih, Ali -
Faruk, Sabri, Enis - İsmet, Hasan, Tank, 
Rıdvan, Bahri. 

Galatasaray - Osman - Reşad, Ltltfi -
Halil, Mustafa, Hicri - Bedii, Mehmed, 
Bülend, Zeki, Nuri. 

Hakem - Rıfkı Aksoy. 

Yedek subay takımı - Barutgucu 
alanmda 

Barutgücü alanında, bugün ya -
pılacak maçlar: Barutgücü ve Yedek su
bay A takımları saat 15,3, Barutgücü l cl 
genç ve Rum A takımları saat 1, Barut -

Sayfa ıs 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Taksim Bakırnevinde mevcud mub telif eb'adda döşeme, karbon, kerevet, 

merdiven tahtaları pazarlıkla satılt'cak tır. 

II - Pazarlık, 29/VI/1938 tarihine n.;Uıyan Cuma günü saat H de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesi Sa\"ş Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Satılacak mallan, hergün Taksim Bakımevinde görülebilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para-

larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. c2l66• 

lstan bul Defterdarlığından 
Senelik muham-

Cins ve mevkii men kirası 

Lira 
Fatihte Gelenbevi Erkek lisesi bakkı-.11yesi: 
Kumkapıda Balipaşa yokuşunda Kumkapı orta mektebi 
bakkaliyesi: 

Cağaloğlunda eski Düyunu Umumiye binasında İstan
bul erkek lisesi bakkaliyesi: 
Ortaköyde Gazi Osmanpaşa orta mektebi bakkaliyesi: 
Beyoğlunda Meşrutiyet caddesinde Perapalas oteli ya
nında Akşam Kız San'at mektebi bakkaliyesi: 
Kadıköyünde Bağdad caddesinde Kaclıköy birinci orta 

120 

270 

600 
150 

150 

Kira 
müddeti 

17 Ay 

, > 

> :ı 

, > 

> • 

mektebi bakkaliyesi: 120 , • 
Yukarıda yazılı mekteb bakl:::ıliye\eri senelik kiraları peşin verilmek şartile 

hizalarmdaki bedel ve rnüddetle::-le vP açık ax.tırma usulile ayrı ayn kfraya ve
rilecektir. İsteklilerin ve diğer şerai~ini öğrenmek istiyenlerin hüsnühal ve seci
ye sahibi olduklarına, mahkumiyet ve sari hastalığı bulunmadığına dair. zabıta, 
adliye ve sıhhiyeden alacakları resimli vesikaları ve yüzde 7,5 pey a?-.çelerıleı 

28/4/938 Perşembe günü saat on döt'tte Milli Emlak Müdürlüğünde ~opla"lan 
komisyona gelmeleri. (M.) (2026) -

Denizbank Akay işletmesinden: 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 20/Nisan/938 Çarşambadan itibaren tat-

bik olunacak ilkbahar tarifesi iskelelere asılmıştır. c2155> 
~------------------~--~ 

gücü 2 ci genç takımı ile Rum genç takı- BW.haniye icra Dairesinden: 

mı saat 10 da karşılaşacaklardır. İş Bankası Edremit şubesine borçlu Bür-

F ederasyon harici klübler hanlyede Müdüroğlu Mustafa ve oğullan İs
mail ve Süleymanın borçlanna karşı bun-

ara~m da bugünkü maçlar lardan Mustafa mezkur bankaya blrlncl de
recede ve blrtncl sırada olmak üzere ipotek 

Bu sabah Takslın stadyornunda fede - tesis etmiş olduğu kasabanın Yunus mahal-
rasyon harici klübler arasında şampiyon lesinde (10400) lira kıymeti muhammeneli ve 
çıkan Şişliye mera.simle kupa verilecek - etrafı erbaası belediye değirmen! binası ile 
tir. Bundan başka Amavudköy - Şişli arkı kabristan ve halen Mustafa bahçesi ar-
maçı da oynanacaktır. tası keza Mustafa mağazası cebheal yol ile 1 

Bu maçlar ilk defa olarak fanfar geti- mahdud tahtanı lcvkani karglr sabunhane 
rilerek oyunlann gu-zel g~mesi temin e- n lçlnde eczayt miıtemmlmeslnden olan 1k1 ! 

aç kazan ve zemin katta yağ mağazası ve 
dilecektir. dokuz lanca ve dokuz Jı:üp ve lki tulumba ve -· -

DOYÇE ORiENT BAKN 
Dresdner Bank Şubeıl 

Merkezi: Bertin 

Türlıiyedekı pbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1.st. Tütün Gümrüğü 

. 

1 
sabun kanştırma makinesi mevcud olup a'- 1 
ıusu ve ciımle kapusu yoktur. Kapu caddeye 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Liret '100,000,000 
ihtıynt akçesi Liret 145,769,054,51 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Jıfaca· 
rlstan, Yugoslavya, Romanya. Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Muttehidest, Brezilya, ŞW, Urucua1. 

ArJantın, Peru, Ekvatör Te 

Kolumblyada 
Afllyasyonlar 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesı Karaköy 

Paliis <Telef: 44841 /213/t/5) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

İstanbulda: Al!lemclyan hanında 
Telef 22900 131 11/12 15; Beyotıun

da: istıltlhl caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

* Her türlü banlıa ifi * 1 

açılablllr vaziyette ve keza mahalli mezkur
da (270ô0l lira kıymeti muhammineH sağı 
Al1 ve kabristan ve halen Mustafa ve değir
men bahçesi halen sabunhane solu deli Os- : 
man arkası değirmen arkı ve onu Mustafa, , 
Halll ve Mehmed ve Halil ve Mustafa evleri ve • 
Hacı Ahmed caddesi ile mahdud zeytin tası- ı 
rine mahsus kA.rgir binalı fabrika ve deru -

1 nunda İngillz mamiılA.tı kırk beygir kuvve
Unde buhar makine ve 41/8 amperlik slmos ~--••••••••••••• 
~ukart dinamo ve ön ve arkası munkkar All 

~-----------~--~----------1' 

tazyıklı kırk beygir kuvvetll buhar kazan ve 
zeytin yıkama makinesi teferrüatından sl
llndlr ve helezon ve huni blr lanca ve 1k1 çift 
teferrüaWe birllkte tq n tlç adet perese lklsi 
Rantın marka olup bunlardan birisi 10 \'e 
dllerl 12 ince ve diler perese Vasllyadi 
marka olup 10 ince ve üç pollme lancası De 
birlikte ve w tazyık tulumbaları blrlsl Va
silyadl diğeri Rankin marka ikiger baskı taz-

-->Diş TABiBi ...__ ... 

RA T}P TÜRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteli sırasL 

No. ;!6, Kat 1 de hergQn Oğleden 
sonra ıaat 14 den 2v ye kadar 
hastaları kabul eder. 

yıtlı ve su tulumbası ve kazan dairesi ve ö
ntındeki oda ve santlrlfoş ve yağ tulumbası 
ve dort kilovat kuvvetinde dinamo ve müdl
rlyet dairesi ahşap tahtanı ve fevkani lkl o
dadan ibarettir ve fabrika demirbaş eşyasın
dan dört adedi iki gözlü ve iki adedl uç göz. 
iti altı adet lanca ve üç adet üçer gözlü po
llıne ve iki adet sıcak su deposu gelberi, lı::ü

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

DabW7e miitebwm: Paza."dan m•ad.9 

laercln <2 - 1) DlvanJ0111 nu:nara 104. n ... 

llfODU imi - llOM 

rek ve torba teknesi ve kaldırımlı ve tahml- ---------

nen on donüm .mlkdarında avlu ve derunun:. ---------------111111! 
da bir pirina deposu ve iki su havuzu ve ge-
ne bir tavuk kümesi ve bir çamaşırlık ve al
tı adet ambar ve bir saya ve gene ikl yağ 
maıtazaslle içinde tahminen beşer yüz kilo
luk altmış altı adet kup ve :filitre dıılresl ve 
dokme soba ve demir lanca ve gene yalt ma
ğazası ve içinde tahminen ikişer bin l:Uoluk 
otuz üç adet ıanca ve bir adet kıaınen demir 
ve kısmen saç büyük soba Te bir ıu kuyusu 1 
ııe gene avlu, ahır ve bet adet :ral deposu lle 
gömeçte Mustafa fabrıtasınıfa Kutmats mar
ta on beyslr kuvvetinde ve (800) lira ltıymeU 
muhammlnell motör ki cem'an (38260) lira 
tıymet.l muh&mmenell 192 parça menkul \'e 
gayri menkul eczay1 mOtemmlmeslle blrllk
te dairemizce açık artırmaya vazedilmiştir. 
Oömeçte bir adet motör ile Burhaniyede sa-
bunhane ve fabrika ve eczayı mütemmlmesl
le birlikte ve peşin para ve açık art1rma 1le 
satılacaktır. Açık arttırmalan 19/ 5/938 tari
hinin perşembe gunu saat 15 de dairem11.de 
yapılacaktır. Ve bu tarihte teklif olunacak 
artırma bedelleri muhammen kıymetlerinin 
yüzde yetmiş ~ini bulmazsa artırmaları on 
beş gün daha uzattırılarak 3/8 938 tarihinin 
cuma günü ayni saatte ihalesi ıene dalre
.mlzde ıcra Jı::ılın•cattır. İfbu emval O.rin
de lrtlfat ve her baııg1 bir suretle bak iddia
sında bulunanlann evrakı mllablıelerlle bir
likte llf.ıı tarlblndeD ltlbaren artırma gilntl 
aaaUne kadar memurtıettmbe mtıracaat et
melerl n taJ1bledn muneıı sin n saatte 
dalremlsde bulr balnnm9Jan ft ltbu em-
Yallıı aıUrma eannameıert ba sinden Wba
rm berble ~ lnıbmdllnldala ft tuıa 
maıtmat almak tateJenlerhı tutnameıerı o
tamaıan DA.il olunur. 

Son Posta 
Yevmi, 817ul. Havadis ve Hallı: ıue\ell 

Yerebatan, Çatalçe§me sokak. • 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ft 

resim!erin bütün haklan 
mahfuz ve ıazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay AJ 
Kr. kr. Kr. K,, -----

TÜRKİYE 1400 'ibO '°° ıou 

YUNAN15fAN .?340 1220 710 270 
ECNEBİ ~70J 1400 bOO 300 

Abone bedeli peş.cdır. Adrea 
değıştirmek 2!) ~uruştur. 

G.le11 Cflralı tteri Hrilma. 
lli:nlardar mea'aliyel alınmas. 
Cevap için mektublars 10 lmruflü 

Pul illvesi llzımciır. 

POl&A Jc~ıuıv : 741 lıtanbul 1 
Telgraf : Son Posta 
'J'•lejoll : 20203 
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SAÇ BOYALARI JUVANTiN 

KUMRAL 
Si VAH 

Saçlara gayet tabii surette ia

tenilen rengi verir. Ter ve yı

kanmakta kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev -
aafı haiz saç boyalan arasında bi -
rinci gelmiştir. Saçlan ve cildi 

kat'iyyen tahrif etmeden utenilen renkte bo

yayan yeglne ııhhi aaç boyalarıdır. 

İNGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - lsT ANBUL 

Türk Hava ({urumu 
25. el - TER TiB 

BUYU.K PiYANGOSU 
Birinci I< eş ide 11/Mayıs/1138 dedir. 

Büyiih ikramiye: 40.000 Liradır .•. 
Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mllkafat .•ardır •.• 
Şimdiye kadar Binlerce kiıiyi zengin eden bu piyan~oya 

İftİrak etmek suretile aiz de taliinizi deneyiniz. .. 

SON POSTA 

Kendine oeyhude yere 

eziyet ediyor 

varken ıstırap 

çekilir mi? 
Baş, diş ağrlları 
ve oşotmekten mntevellid 
bOtiln ağrı, sızı, sancılarla 
nezleye, romatizmaytt karşı 

NEVROZiN 
kaşelerini lllımz 

icabında gilnde 3 kaşe alınabilir. 

,, Dr • ~ 
BOBBOBUlll 

(Nakletti) 
lrkeci tramvay caddesinde Vfyuna 
teli yanında hastalarını her gnn _______________________ _, kabul eder. Telefon: 24131 

ÖkaUrenlere ve 
göGU• nezlelerlne KATRAN BAKBI EKREM 

KURU SİSTEM 

~\ V.OHTQJ)l.ıf 
~ CD &D • Lf' 
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Yeni Kontr -Plak Ltd. Şirketi 
Fabrikaaında 

KURU SiSTEMLE 
Yapılan KELEBEK marka 

KONTR • PLAKLAR 
.A. ~ Çarpılma, çatlamt, lrabarma vaa-
. ~" ~ ire gibi hiçbir ariza p.terma. 

"'k;yE ·iS"t~~ 
Kontr-Plaklar bu gibi anzalara karşı pranti ile Mbbr. 

KJZIL, KAYIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Kontr-PJiklar atok olarak her zaman mevcuddur. 

Satıt yerleri : 
lstanbulda : RÜŞDÜ MURAD OGLU, Mahmud Pqa K&rkçll .. a 

No 28 
ISAK FILAFİDİS. Galata, Mahmudiye cad. No 11 

Ankarada : VEHBi KOÇ Ticarethanesi 
İzmirde : KARL HORNFELD 

IHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Kereatedı.. 
YUSUF ve KADRi lşMAN 
ŞABAN MAHMUD KÔKNER 

Samsunda : GÖÇMEN OCLU KARDEŞLER 
Umumi sell9 yeril lstanbul, Sirkeci, MOhUrdar Zade Han No 1 

YENi KONTA-PLAK Ltd. flrketl. Tel. 2240t ,! ______________________________ ..., 
Saç bakımı, cüzelliiin en birinci tartubr. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini teda·vi eden tesiri mücerrep bir iJAgtıt. , .................. ~ 
OSMANLI BANKASI 

TORK ANONİM ştRKETt 
TESİS TAR1Ht : 1883 

Berma7esl: 10.000,001 lnıWa Uru 

Türklyenin başlıca ıehlrlerile 
Paris, Marsilya, Ni.s, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbru. Irak. 
f ran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P.ornanya. 
Suriye ve YımanisWıda Filyalleri 
vardır. 

Her lUrlU banka muameleleri 
yapar. 

Taklid hiçbir zaman 
ayni olamaz. 

T aklid benzeri 
demektir. 

KREM PERTEV 
Bu itibarla en üstün 

kremdir. 
----•--m-•--~ . ..._ ________ __ 

ilan Tarif em iz 
Birinci .alıif • 400 laıraı 
l kinci wh."la 250 Jt 

Vçiincü &ahi.la 200 • 
DörJüncii Mıhil• 100 • 
lr aaltilela 60 • 
Son tahü• 41 • 

Muayyen bir müddu zarfında tazı.. 
ca mikdarda illn yaptıracaklar aynca 
tenzillth tarifem.izden iltifacfe ede
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayfa 
fllnlır fçin ayn bir tarUe derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın tıcart fllnlanna al4 
ffler l~n fU adrPse müracaat ec:uı. 

melidir: 
tılncıhk KollektH Ş~ 

Kahnmanzade Baa 
.&akara cad~ 

_.....-.ı;ı... reec 1ı111 ... -=-- - .,.., ___ _ 
Son Posta Matbaası 

Ne1ri1at Müdürü: Selim .Rogıp ı:,,... 

14gtw,gat. S. Ragıp EMEÇ 
~. ftrem VIAKUOIL 

~OLANTS[ RAtı 
UNI ~\{ 


