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Endişe Artıyor 
Milletler Cemiyeti Almanyayı müzakereye çağırdı, 

k Ve ' • 

• fakat Berlinin gitmesi beklenmiyor 
Hitler dün gece yeni bir nutuk söyleyerek "Almanya hakimiyet 

haklarından zerre kadar fedakarlık etmiyecektir 1,, dedi .. 

Londrada dünkü 1 Hitlerin Münihte 
• 

konsey toplanbsı söylediği nutuk 
konseyde yalnız Fransız Dış 
Bakanı ile Belçika Başbakanı 

söz söylediler 
Konsey yann tekrar toplanacak 

Londra, 16 (Son Posta) - Onited Prea'in muhal,i.; 
lf bildiriyor: A vrupada vaziyet biraz daha brıtmıtbr. 
Milletler Cemiyeti konseyi Almanyayı, Lobnao paktını 
'8.zalayan bir devlet •fatiyle yannki toplanbya davet 
Mti: 

Batfla ... llemi bu clantin kabul edilip edilmiye
_ .. ·1111· merak .diJor. Alman,... mübet cenp •sdiii . .........,,., .. ~,.,, ..... ~ 

....... ,.. ... fl1; Ufii'lifr 
lii •iawl vermqmier nnllr. 
~ ,......ld tOplanbamda m11el.,I l.pndea IODU

.. kadar tetkik ederek lraranm ....... Almmyanm 
M cenbma brarlafbrmua .. neticerl ..... ·• 
H leiüyor. . 

Milletler Cemiyeti lconaeglntl• 
Londra, 14 (Son Posta) - Mffietler Cemiyeti konleJi 

,Lugün Sen Jema 1Uaymda eaat 11.SO da t~landı içti -
~. bafbnlık mevkiini itgal eden Avultufalya fevkal&
le komiseri Mieter Stanley Bruce açtı. Celae, koneeyin 
91 inci celeeeiydi. Mister Bruce, evvel& ~n Jemı earaymm 
kbnaey içtimaına tahaU olunmuı dolayııiyle lngiltere 
~ ve hGkümetine teıtekküt etti. Bundan aonra kon
~n fevblide toplanbeı içia franaa ile Belçika tarafın
~ vuku bulan müracaatları anlatb. 

Ve Vereay ile Lobmo muahedelerinin ihW edilmeai 
"-eleainin koııuıtulacaıimı söyledi. 

/ngiltere Dış ,Bakanının sözleri 
Bunu müteakip lngiltere dit bakanı Miater Eden fn

lliltete hükGmeti namına konseyi ve konseye ittirak eden 
bntün murahhasları aelimladı ve konaeyin toplanmasına 
hik olan hicliseyi anlatarak fU sözleri söyledi: 

Alinaialıtr, Rm ftÜW -.ı etmekle ~ tam baldmiyedeiiai temin 
ettikleriDi u llMIDleketlerini ~.uzd° • konuluklanm bu ,.Jdlde alllata,orlU 

Lokarno konferansında 
vaziyet ·daha· fenalaştı 

ltalya" Benim aleyhinicleki aecri tedbirler kaldınla 
da Alinanyaya zecri tedbiıler tatbikına tazt olamam!,, 

diyor, bu tedbirlere lagiıtere de aleyhtar 

Alınan devlet reisi '' Di
ğer devletlerle sureti 
kat'igede müsavi mua -
mele istiyoruz l ,, dedi 
Münih, t• (Son Poeta) - Her Hitler umumi aeçim 

münaaebetiyle verdiği nutuldann ikincisini bu akf&ID 
Münihte aöyledi. Münih. bu münasebetle timdiye kadar 
aöriilmemit bir toplantıya aahne oldu. Almanyanın her 
lllllfma, her mealeiine mensup insanlar, yığın yığın nut-
ku clnlenıeie·aelmitlerdi. 

Qflil • "' ~ bir1ilda 8 l.ikif .,.._ 
nm her •••ine menaup mümeuiller de wıdı. Nailerin 
fimdiye kadar ba bdar büyük bir kalabalık halinde bir 
araya geldikleri aörülmemittir. 

Şehir battan beta donanmıt ve tenvir edilmifti. Her 
tarafta met'aleler yanmakta idi. Hitlerin muvualab üze
rine feDL"lrler bir bt daha arttı. 

Soiuk IOD derece fiddetli olduğu halde kaW-hk 
nutku 80Duna Ddar dinledi. 

Nutuk iki IUt devam etti ve Hitler en atetli nutuk • 
larından birini daha aöylemif oldu. Buna raimen nutuk 
harict liyaeet b .. nnndan yeni bir feY anlatmıt deiildir. 
Bu bakımdan Hlr Hitler, timdiye kadar eöylediklerini 
tekrar etmekten llafka bir teY yapmamlfbr. 

Alman tl•let reisi kiirslde 
Her Hitler, nulbna Almanyanm dahili vaziyetini an

latın•kle ....... 
Kendiainin it .... na gelmesinden evvel Almanyada 

bir tek kimeenin sıkıp mea·uliyet yüklenmediğini ve 
yüklenmek iltemediiini aöyleyerek «o aman mee'ul 

Berlin 18 (Huauat) - Baracla •ilim l6ren lranuta ıöre Londrada bir kimle yoktu. Mea·uliyeti ben yüklendim ve yükleni
toplanan Lokanıo koaferauının ma.kereleri çıkmaza aapm11hr. Kon- >:orum. Bunun için milletimden ~~iyet ve veka!et i.
ferqam hedefi bir fJIU ~ ft ha eaaaa llilletl• Cemiyeti kon- tiyorum. Hedef Alman~ hAJnmıyet ve ~ ~ 

• d Bd f • c1· B 1 irin llahmamadı. g f......ta yaın. u.nmakbr. AlmanJBDın mılletler arumda tali ve aerf hir 
aeyın e • m a -:- 1 1

• ~ m .. • on • • • mevkide kalmmnelP'• temin etmektir.» decli. 
Frana ıle Belçika murannulannm aoz llJ'lvelwı ele bunun bır delilı Her Hitler bunlar anlattıktan sonra Lokamo meeeleai-
aayıhyor. Almanyaya brp .ecrt tatltikı m..iDlle ittifak ha.al olamam.,. ne seçti ve SoY)'et Ruaya ile F ran• araımc:la imal.na -«Yenay ve Lokarno muahedelerinin aakerlikten tec

'it edilen Ren mıntakasına ait hükümleri ihlaJ edilmittir. 
lconeey bu mütaleaya ittirak ederae vaziyete .çare bul - ------------
llıak ve bir hal sureti elde etmeğe çalıfmakla mükelleftir. 
konsey, bantı aağlamlamak yolundaki bütün teşebbüs
~de lngiltcrenin bütün kuvvetiyle müzaheretinden 

(,,__,. il ind ~•) rak tudik edilen paktı tahlil etti.(Deoanu il iıKıi ~•) 

eQıin olabilir.» 
Mister Eden bunu müteakip ileride batka söyleyecek
~ de bulunacağını anlattı ve sözü Fransa dıt başkanı 
ıu. (Flanden) e bıraktı. 

Fransız Dış Bakanı izahat ver(11or 

Fransız - Alman 
hududunda 

Alman ağır toplan 
Rene giren Alman askeri 

100,000 i geçmiş · Flanden Almanyanın ıon hareketini izah ettikten son
._ sembolik iıfgali mevzuu bahsetti, otuz binden fazla Al-
~ askerinin Ren üzerindeki gayri askeri sahaya virdi • Paria 15 (Son Posta) - Fnmada Al· 
lizıi anlattı ve fU aözleri söyledi: manyanın, R• mmtakuma mBtemadiyen 

(Deuomı 11 inci yüzde) . asker yajdaiı kanaati billdim ı~or. 

Balkan Antantının kararı 
hakkındaki asılsız 

Franm•an sön Almanlann ~ b -
dar leVkettikleri askerlerin uy• 100,000 i 

seçmİttİr ve buna W.. tedbir aJmak li · 
mn seJmekteclir. Parlimeatoclald mida • 
f- encümeni bu mesele ile alikadv olu -

n e ş r i y at ve A I 111: ~ ~ 1 a r :;:. biikUm~ ~ tedbirleri tetım 
b Bcrlin, 14 (Hususi) - Balkan antantımn Fransa ve Al 1 t k ·. ·ed.. ı · 
QeJçika ile baraber Lokamoyu müdafaa için . her türlü . man ar e zıp ıyor.,ar 
~ıtaya bat vurmaya karar verdiği hakkınciaki nqriya- &erlin: 14 (Soa P~) - ~ 

aah oJmıı.Jıiıiıa dair Türkiye ile YuuniNncla yapt -~ .. p,,n ....., ........,.. ...ı.oıdll 
~t bUrada ehemmi):etle bydedil~tir. Gazete- hltlla lmvnderlD {38.IOO)- • .ı... a...t 
... lfnlerdeki ııetriYJlb lriila.. ettiktetı'"'aODra . ._ t~ Wltlla-ıôlcndllld ............ ;: ~ IWa MftMIDI illal ederk• aekerl ...mleri toplarla takvıye ettiler. Rt.mcle K-..,. ır•dno 

memnuniyetle ~orlar. • -..ııt•••• ıi rhwj ....... teplana bir bau aörillü7or. 



r 
H_~ÜD 

Kuflcu Ôlüyor 

• 

' JResimli Makale 

Çocuklan Memlelı~t l,Ieriyl~ 
Aliikalandırmanın Yolu 

Kuılar ötüyor 

D ün ebedi istirahatgahına yatmlan 

Suad Hamdi son günlerini Adadaki 
ımnatoryomda geçirmişti. 

Ölümünden bir gün evvel kendi ini zi
) arete giden dostlarına: 

- j "tiyor musunuz. ku lar ötüyor. di

yordu. 
Ve sonra tekrar ediyordu: 

- Kuşlar ötüyor... Hay at ne güzel-
miş meğeri. 

• 

l 

a Eski neslin mirası a 

Suad Hamdi Tıbbiyede hoca idi. Bu - Babamız ölür, daha cöz yaflarumzı şiJmeğ'e vakit bulmadan zevku .safa sürmüş. Biz onların iborçlarw:u ödüyor, vücude re -
tirdikleri boıluklan dolduruyor, yapbldarı hatalara düzeltiyo-~ün hoca tanıdıklarımıza hocalık etmişti. kRpımıza alacaklılar dolar. Babamız ölünce evde ne 'kadar 

Butün hayatını ilme "e liiborntuarınn vak- tufeyli varsa hep bizim omuzlarımwı yüklenir. Bir çoklarımız. bu ruz. 
fetmiş bir alimdi. Hayatta derslerinden ve ağu yükiin altında ezilir gideriz. ·n_ b. ib. 1 • • ··1c1 • • • ·d .)ri 

l .. boratuarından başka alakası yoktu. Cemıyet hayatmda da yem nesil eski neslin yukünu tqır. . 
· · · · · · .. .. .. 

1 

Nesıııer ırı ır erının yu ennı taıırlar. Bıze ınaz.ı en llli'r 

Memlekette. biricik ve dünya tıb ale- Hele biz inkılip nesli kadar eski neslin ağır ve kötü yüküne te- bir yük miras kaldı. Bız gelecek :nesle bu yükü hafifleterek dev-
minde yer almağa layık bu büyiik alime varüs eden bir nesil yoktur. Eski nesil yemi§, içmif, eğlenmiş, retmeğe çalışıyoruz. 

!::r,:tı;::ı~;I~ ~~:~~::: ~~~~~p b~~i~hi;nkr'ıuc·~.ı-,,'-- s o z A R A-== s- 1 N D A J 
nıvt>rsite kurulurken onu da kadro 
bıraktık. Kc-ndisine bu kararı laborntunr -
da tebliğ ettikleri zaman kuğtdı okumuş: 1 

- Yanlış getirdiniz, bu kağıt baskasına 
ait olacak, demişti. 

Hocalıktan çıkarılma:.ına ihtimal ver
miyordu. Fakat bu haksızlık hayatının 

'n büyük acısı oldu. o runden itibaren es
ki derdi nüksetti ve hasta düştiı. Nihayet 
talebesi sıhhiye vekili Refik son anlarında 
ona elini uz.attı ve mc-mleketin bu muhte
rem hocasını parasız ve kimsesiz Lir köşe· 
cikde ölüvermekten kurtardı, onu sanntor-
) oma yatırttı. 

işte Suad Hamdi ilk dda tabiatla ora• 

Karısı horlayan 
Erkek ne yapar? 

Milanolu bir ressam, çok sevdiği kan • 
sının horlamasından bizar olmuı;... Sene
lerce uykusuz bir hayat geçirdikten sonra. 
nihayet çaresini bulmuş, icadının nğzına 

mu~ afakatini alarak bir gece bir düdük 
yerleştirmiş... Maksadı, düdüğün acsile 
karısını uyandım1akmış.. Halbuki kadın 

düdüğü yutmuş ..• Nihayet midesini açmak 
zarureti hasıl olmuş ... Kansı da kocasın -

··-------------------------~ 
HERGüN BiR FIKRA 

Artbrm• 1 OetUnde kalır ••• 
Frenk. fstanbula yeni gelmiş, üç. beş 

kelime de Türkçe öğrenmiş. şehri ge-
ziyor. 

O gün de canı istemi'- lstanbulda 
başka görülecek hiç bir yer yokmuş 

gibi, Karaca Ahmet mezarlığına gidi-
yor. 

Bir şehirde70,000 
Haydut olabilir mi? 

Amerika gazetderi yeni dünyadaki hay
dut bolluğundan fikiiyet edip dururlar. 
Meğer haksızmıılar. 

Şanghayda çince intişar eden Nichi • 
Nichi gazetesi fU malumatı vermektedir: 

<ıŞelırimizde tanınmıı 70.000 ~k.iya var
dır. Bunlardan .fO bini kendi kendilerini 

da karşılastı ve kuşların otüsiı ile orada dan aynlmağa karar vermiş. 
Yolda, dağlar gibi saman yüklü bir 

tekaüde sevketmi,lerdir. F aallerin emelile 
geçinmektedirler.» 

araba ile karşılaşıyor. Sokak dar, hay- * 
tanıştı. Şimdi ressam, horlamasma razı ımış vanlar yorgun.. araba, herifin yanın -

Fakat bu tanı'ITtla uzun sürmedi. ama karısı hu kararından vaz geçıaiyor • dan geçerken, kazara onun koluna kıl Dlplomathkla Mebusluk aresınde 
Dün cenazesinde bulunanlar sanki ona muş. kadar sürtünüveriyor. ... fark vardır? 

karfı işlenen son günahın me '11liyetini o
muzlannda taşıyorlarmış gibi. baslan önde 
utanarak onu son istirahatgahına götürdü
ler. 

* Çocukları memleket İ•leriyle 

Aliıkalandırmanın yolu 

A m~rikada 29 orta mektebin son sı

nıf talebesi muallimlerinin nezareti 

altında gÜnün meselelerini munakaşa et
mek üzere bir kongre yapmışlar. 

Mevzu, Cumur Reisi Ruzveltin çılcudı
ğı kanunlara karşı dokuz kişiden mürek
kep ali mahkemenin verdiği karnrdır. Bu 
mahkeme Ruzveltin bütün kanunlarını hiı
lcümsüz bırakacak kararlar vermi'.! ve <.:u
mur Reisini akamete mahküm etmiştir. 

Mektepli gençler bu mevzu üzerinde 
münakaşalar yapıyor ve kararlar ittihaz e

diyorlar. Bu kararlan da gaı:etelerlc ilan 
ediyorlar. , 

* Maraeyyezl beatele~•• •dam 
Marseyyezi bcatdeyen Rowget de lis

ledir. Fransız inkılabında ibir topçu zabiti 
olan bu adam 24' - 25 nisan ırecesi, beste
Jcdiği ve bilahare F ranBJz1ann milli mar;ı 

olarak kabul ettikleri şarkıyı olnımuş ve 
bütün ihtiliılcılan kral aleyhine ayaldandır
mıştı. inkılabın ruhunu yaratmakta büyüle 
amil olan bu adam nihayet açlık ve sefa)et 
içinde ölmiiftü. 

F ransız.lar fi,mdi onun namına büyük 
ihtifaller tertip etmekle meıguldürler. Bir 
Fransız gazetesi bu münasebetle şu mütale
ayı yazmaktadır: 

u. Bugün namına ıı:engin ihtifaller yapı· 
Jacağına, o zaman açlıktan ölmesine mü
saade edilmeseydi, daha eyi i~ yapılmıı 

olurdu.» 
cenubundan başlıyarak 200 yardelık fa· 

* Açlık haetahlı 

ispanyada doktor Vorenicsonun lclini -
ğine, açlık hastalığına müptela iki kişi gel
miştir. Bunlar bol yemek yeclikleri halde 
doymamaktadırlar. Bir tanesi günde muh
telif yemeklerle dokuz kilo ekmek yemek-

Frenk memleketinde terbiyelidir. Fransız gazeteleri yazıyorlar: Berlin -
Buraya gelince, gönlünde kapitilasyon ddti Fransız eJçiai Français - Poncet al -

devrinin hasretiyle beraber, kabalığı mancayı fevkalade bildiği halde vukufu -
da uyanır. Bizim çelebi, !hiddetle araba- nu, diplomatik sebeplerden olacak bildir -

cıya dönüyor ve: mck istemez. Almanyanın, Reni İşgal et -
- Eşek! diye küfrediyor. mesi üzerine, Göring mumaileyh ile konu· 
Arabacı pişkin bir lstanbul uşağı. 

§Urken inceden inceye alay atmek istemig. 
Uf altında kalır mı> Bastmyor: 

Fakat mUhatabı, nezaketle cevap verip te 
- Etşoğlu eşele ı 

Frenk dü~nüyor. Bu cevabı sür- lisana çok iyi v'1af olduğunu anlatınca, 
atle tahlil ediyor; ve lıerha)de üste hariciye naz.an Baron Neurath. edebi bir 
çıkmak için: çevirme hareketi yapınaia kalkmış, fakat 

- Üç eşek, diyor. becerememİ§. Bunun üzerine elçi: 

O zaman, «beyJ> arabacı: «- Diplomasiyi buakıp tekrar m~ 
- Arttırma, üstünde ka1ır1. ceva- lacağıml diye cevap vermi§. Anlatmak is-

bını verip, yoluna devam ediyor. temediklerini anlatan insanlarla konupak 

•----------------• uap oluyor!» 

BULMACA * 94 kllometrellk kitap rah 
Fransız milli kütüphaneeindeki rafları 

yanyana eklemek icap etse 9-4 kilometrelik 

bir mesafe elde edilir. Bu mesafe hafızı kü
tüp adedine taksim edilirse adam başına 

1 yedi kilometrelik kitap düfCl'. Takriben 
Tünelden Şişliye kadar olan mesafe. 
.... t 1 1 1 J9 1t11,_,1 1 l !IQI 1 ı t 1 ...... ._ ... 

Amel'.ikada bir kaç seneden beri mek
tep talebesini memleket ve dünya Heri ii-
2erinde düşünmeğe se~ kedebilmelc: ıçın 
mekteplerde günün meseleleri hakkında 
ayrıca dersler verilmekte ve çocuklar bu 
meseleler üzerinde münakaşaya davet e
dilmektedir. 

te, otuz Fincan çay İçmektedfr. 1 t aydı\ 
Çocuğun memleket alakası bövle beıı- 60 kilo artmııbr. Bugün 130 kilodur. Bu 

lf'nir, böyle kuvvetlenir. ~ k d · • 

nu, ev planını çizen. -4 - Köy evi, büyük. 
5 - Memuriyetten kovma, aptal hayvan. 

, 6 - ilkbahardan 80nra Kelir, ara sıra. 
7 - Yayın eşi, sinirli. 8 - Tahassür, ra· 
bıt edatı. 9 - Fiyat sorgusu, buyurul:. 
tO - Cuma ezanında verilir, bir K ilave
siyle biricik olur. tatlı değil 11 - Derin
lik, görünmeyen şahıs, bir içki. 

a ar yemesıne ragmen 
Halbuki biı.dc değil ilk ve orta mek- derecede halsizdir. 

leplerde, artık hayata girmek üz~re olan 

yü:-iiyemiyecek 

liselerde talebenin gazete ve mecmua, 
hatta mektep kitabı haricinde kitnp oku
ması yasaktır. Onun için de biz.im mektep. 

lerimizden çocuklann memleket alakalan 
mahdut, dünya hadiseleri hakkındaki bil
gileri noksan ve ufuklan dar oluyor. .............................................................. 

Kendi kendine yetlfen 
flzlx lllml 

Franaada Amperein yüzüncü ölüm se -
nesi münasebetile ihtifaller hazırlanm~kta
dır. Ampere meşhur Politeknik mektebin
de senelerce hocalık ettiği halde o mücs • 
ııeseden yetişmiycn tek insandır. Babası 
Jnnjak Rusodan mülhem olarak oğlunu 
tamamile serbest bırakmış ve Amp~re de 
İstidadının sevkile dünyanın en büyük fi . 
zikcilerindı-n biri olmuştur. 

* Cemiyeti Akvam bombaaı 
Cf'miyeti Akvam katibi umumi i Ave

nol geçenlerde Cenevrede diplomatlarıı 
zıy afet vcrmiştır. Yemek yenirken listede 
< Lt'miycti Akvam bombası> diye bir isme 
r.\ t elmişlir. Katibi umumi b nun ne 0 ). 

dt {;unu sorunca kendisine <bir nevi don
dorma l ıı denmiştir. Bunun üzerine Avenol 
bu ı min Ccmiyt"ti Aham mefhumile kabili 
tt • ol adıgmı söylem ı. dt"ğiştirilmcsini 
rıı;. t tmı ir. 

Diğeri günde iki kilo ekmek, iki kilo La
lık yemekte ve aç kaldım diye ağlanınk -
tadır. 

* Avrupa plyeal ve Awrupanın hell 
F ransızlann maruf tiyatro müelliflerin

den Maurice Rostand AvruJ>ll isminde bir 
piyes yazarak oynatmaia başlamıt. aey
ı edenler, Avrupa piyesini pe~ karışlk bu
luyorlarmış. Bundan bir !kaç gün evvel bu 
piyesi eörcn bir dostu, üstadın yanına ao
lculmuf. 

- T cbn1c. ederim demiş... Bu ne !ite· 
haneli Piyesiniz oynandılcc;a Avrupa ka -
npyor .• 

Soldan uıia: 

1 Meşhur Fransız kumandam, Ab. 2 -
Türiltiyede meşhur bir dağ, beyaz. fena 
göz. 3 - Sırt. insan kalabalığı. 4 - Ci· 
ğcrler. evin duman çıkan borusu. 5 - Bir 
Ç ilavesiyle biribirini kateder. 6 - Uğra

mak. 7 - Bitirmek, eşegın sırtındaki. 

8 - Yerine koymak, garp. 9 - ilaç, ye
mek konur, Mastar edatı. 1 O - Zımnen 
anlatmak. katık, bir A ilavesiyle tatsız o
lur. ~ 1 - Kabullü, ibir adet. 

Yukandan afaiıya: 
1 - Delik, mağara. 2 - Sokucu hay. 

van, yerine koymak. 3 - Bir kumar oyu-

Dünkü bulmacanm halli: 
Soldan safa: 
1 - Karpuz, kan. 2 - in. izah. 3 -

Aslan, Rest. 4 - İfa. ree. 5 - Haki, a -
kıl. 6 -Tramvay. 7 - it, tam. 8 - La
la, atalet. 9 - Af, rabıta. 1 O - Fatin. 
1 1 O, Kafkasya. 

Yukarıdan apiı: 

~ - Ki, ihtilil. 2 - Anafarta, O. 
3 - Saka, lftf. 4 - Pil, in, afak. 5 - U
zak, ve, ta. 6 - Zan, Arif. 7 - Yay, 
tank. 8 - Tab. 9 - Erik, Ali. 1 O - Se
lamet. 1 1 - iste, Tana. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Florya plajı modem bir hale sokuluyor. 
lstanbul gı"bi dünyanm en aüzel ıelırinde modern 'bir plij 

bulunmaması hakikaten ayıp denecek kadar büyük bir nok
sandı. Bu noksanı gidermeğe c;alıımak lazımdı. Binaenaleyh 
Florya plijmm plin dahilinde, temiz bir deniz eğlence yeri 
halini alması hepimizi sevindirecektir. 

Fakat 'bu vesile ile yapılan hayalleri okuduk. F1oryadan 
Sirkeciye kadar denizden bir kordon yapılacak. Bu kordon 

asfalt bir yol halinde Kilyosa kadar uzanacak. Sonra Kilyosda 
da Florya ayarında ikinci bir plaj yapdacak. Bu suretle İstanbul 
iki plaja sahip olacak. 

Bir ıebirdc ki daha su yoktur, süt yoktur, tiyatro yoktur, 
hatta düz bir yol yoktur. Orada böyle geniı hayallere kapıl
mak, ayafmı yorgandan dıprı çıkarmaktır. 

İı böyle hayale binince hakikat olması lazım gelenlerin ha
yal uğruna kurban gitmelerinden korkulur. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

r- 4\ 

Sözün _ _Kısası 
Ben 
Dem~dim mi? 

.._ _____ E. Ekrem-Talu 

B azı adamlar vardır: Her işde bU• 
gi, feraset, keramet sahibidirlet. 

Boğaziçinde izmarit avından tutun da~ 
Avrupa siyasasının en dakik mesele • 
lerine kadar akıl erdirmedikleri bir teli 
~ yoktur. Her şeyin vuk.uunu, atisinl 
önceden kestirir, haber verirler. Her 
hadisenin akibeti, mutlaka onlanq 
peşin çizmiş oldukları ölçü ve çerçeve 
dahilinde tecelli eder. Dünya yi.izündfi 
her hangi bir mühim vak'a hadis ol· 
du muydu, beşuş bir sima ile size doğ< 
ru gelirler ve sorarlar: 

- Nasıl? Ben demedim mi? 
Onların bir şey demiş olduklarıni 

siz ne kadar hatırlamasanız da, onlar 
hatırlatmıya çalışırlar. Bazen de zait 
gördükleri bu külfeti ihtiyar etmezler. 
Siz ister hatırlayın, ister hatırlamayın: 
size söylemiş olmıya, hatta bizzat dü· 
şünmüş olmıya da mecbur değildirler. 
Dünyada ne olursa, kendi karihalarına 
uygundur. Onu çoktan kestirmişler • 
dir. Buna kanidirler, imanları vardır. 

Çok defa muhatabını iz"aç eden bu 
gibi adamları susturmanın, haptetme• 
nin tek bir yolu: 

- Peki 1 dedik, biliyordun da. ne 
diye önüne geçmedin? Niçin icap 
edenleri ikaz etmedin) 

Sualini sormaktır. 
O zaman duraklar ve susarlar. Ya .. 

hut ki, mesele beynelmilel bir mahiyet 
ve ehemmiyeti haiz ise, hafifçe gülüm• 
seyıp: 

- ilahi, birader! Kime ne söyler • 
sin? Yazsan, varakı mihri vefayı kim 

okur, kim dinler?! 
Cevabını verirler. I . 
Bu, <edemedim mi» cilerin bir ne ,. 

vi daha vardır 'ki, şom ağızlılığm bir 
timsalidirler. Bunlar yalnız kötü şey• 
lerin, faciaların, musibetlerin dellalı .. 
dırlar. O kadar ki: «Ben demedim 
mi?» diye felaketin, musibetin vuku-

unu kolayla~tınyorlarmış, hissini u
yandırırlar. 

Filhakika, insan bir fenalığın vukt1 
bulacağını sık sık dinlerse, o fenalığa 
manen hazırlanır. Bedbinlik fena şey .. 
dir ve her halde hadiselerin üzerinde 
müessir olur; çünkü manevi mukave-ı 
met kudretini kırar. 

Onun içindir ki bu kabil adamlar • 
dan daima uzak kaçmalıdır. 

~~ 
L. ~~k~ 

... ________ ..,.. _____ _____ 
Biliyor Musunuz? 

- 3 1 mart isyanında şehit olan bar 

lıca simalar kimlerdir> 
2 - Kara Mustafa Paıa kimdir} 
3 - Matbaacılığı kim icat etmi lir 1 
4 _ ATap harflerile ilk kitap ne 'akil 

basılmıştır? 

5 - Cni Etem Paşa liimdir~ 
(Cevaplan yarın~ 

* (Dünkü suallerin cevapfo.rı) 
J -Yunanistanın nüfusu 6,204.684 tüt• 
2 - Sahil olmıyan şehirlerimiz.den ele• 

nize nazaran seviyesi en aşağı olan Edir -

nedir. İrtifaı 40 metredir. 
3 _ İstanbul - Edirne demir ) olonull 

uzunluğu 3 1 8 kilometredir. . • 
4 - Türklerde beyaz bayrak teslim ıŞS 

reti değildi. Bilakis padişahlann önlcrindl 

çekilirdi. ., 
5 _Kemankeş Ali Paşa Dördüncı.i fv,U 

rat zamıınında, 1032 tarihlerinde sadra " 

zamlık etmiş bir devlet adamıdır. __..-
....,_. • • • ·~ • ~ ......... '.'I: ••••• 

Amerlke haydutlarının 

keşfettlklerl yeni usul 

Amerikalı haydutlu bir d':kktı.nı so)'~P 
. . . b 1 ilerın 

ta kaçmnk ıstediklen :zaman e ç. l k 
pantalonlannı çıkanp bncnklurını çıP • 

bırakıyorlarmış. h t1 
~ d a çur 

E.ğer taauuza ugrıyan a am nı • 
d '•Of 

ise tabii onları bu hıılile takip e t•nı~Y 1'•" 
muş. Haydutlar da kaçmak i.;in '\akıt 
zanıyorlarmı~ 
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Sayfa 3 

Pasifik 
Devri baılıgor 

S on günlerde çıkan politika ile ala

kadar kitapların ekserisi Japonya 

dan ve Japonyanın Çin üzerinde beslediği 
istila emellerinden bahsediyor. Bu arada, 
bilhassa dikkati çeken, Amerikalı muhar· 
tir Upton Close tarafından tı]apon tehli -
kesin ünvanile yazılmış olan eserdir. 

Upton Close'in kitabındaki hususiyet 
ıudur ki, bu zat Japon meselesini Lir kaç 
•enenin mahsulü olarak tetkik ve tahlil et
mekle kalmamış, bunun seksen yıllık. ya
ni Japonynnın Avrupa ve Amerika ile te• 
masa geldiği gündenberi vücut bulmuıı bir 
dava olduğunu isbata çalışmıştır. 

Upton Closc'e göre Japon emperyaliz • 
tni, bir nüfuz ve hakimiyet davasından zi· 
hde içtimai ve iktısadi bir zaruret mesele
•idir. Çünkü, her yıl bir milyon fnzlala~n 
tctrniş yedi milyonluk bir kütle. tamamen 
hürkani olan avuç içi kadar bir topı~k üs· 
ti.inde yaşamak mecburiyetinde bulunuyor. 
Bu kütlenin, her sene Amerikn ve Avus -
luralyaya ihraç ettiği nüfus fazlalığına ka
Pılar kapanmıııtır. Knlabnlık yüzünden i~
ba. haline gelen Çine insan ihracından faz· 
la fayda beklenmektedir. Şu halde, Japon
ra. için, tebaasını geçindirmek imkunlan 
ticaret ve &anayı sahasına inhisar etmekte
dir. Bunu yapabilmek için ise, ticaretine 
'Ürüm pazan bulmak ve bilmukabil ilk 
l'nadde ve yiyecek tedarik eylemek mec· 
ruriyetindedir. Binaenaleyh bu bakımdan, 
ngiltereye dominyomlnn ne kadar lazım

sa, Japonya için de. Çin, o derece lüzumlu 
bir sahadır. 

Fnkat bu iktıs;ıdi ihtiyacın ötesinde. Ja· 
Ponyanın siyasetini dcstekliyen öyle bir 
dini İnanç vardır ki orta çağ insanlarının 
fcdcıkurlıklannı solda sıfır bırakacak ka -
dar kuvvetlidir. Bu inanca. göre, Japon • 
hnın, dünya üzerinde ilahi bir medeniyet 

~::!~s~;a~:ı~~;:~fız::;~~~~::id 1:.rt~:;:d: 
)'a, sarı ırkın ıampiyonu olarak bu ırka 
tncnsup bütün milletleri hakimiyeti altına 
~~ak ve teşkil edeceği bu azim kuvvetle 
ıgerlerini idaresine geçirmekle mükellef -

tlr. Amerika ve Sovyet Rusya ile olan ih
lil&Oar, bunlann, hariç dünyanın ileri ka • 

l•kolları vaziyetinde bulunmalarından ileri 
tclrnektedir. 

I Bu hususta üzerinde ehemmiyetle duru• 
~lrı nokta, Japonyanın, müstakbel müca • 
~eleler için hazırlamak hususundaki kabi-
l'ct ve azmidir. 

~ Japonyanın Amerika veya Sovyet Ruı
~ • il~. yapacağı bir harpte, taraflardan 
k aıtgısınin galip geleceğini tayin etmek, 

chanet olur. Fakat beklemesini ve düş -
tl\anın · t d'"' ·~· d ı, ıs e ıgı zaman ve seçtıgı yer en 
~rrnasını bilen Japonyanın, bu noktadan, 
'tliithiş bir hasım olduğu muhakkaktır. 
tıı lıpton Close'in kitabı, Japonlann, Av
~ Pa Ve Amerikalılarda mevcut olmayan 
ll\>vetl' b" • ·ı 1 · v k ı ır manç ı e gaye enne dogru 
~·ltnaz bir İrade ile yürüdüklerini kayde • 
;:or ve bu hususta, insani, hakikaten ilc
i . edebilecek bir belagat gösteriyor. Onun 
~ıtıd' k" ti ır ı davanın, ne Akdeniz, ne Habe-
!iı'ları, ne de Ren davası olmadığını söy

{~or. ~e dünya tarihinde büyük Okyanuı 
, •lıııfık) devri baılıyor diyor. Sel.im Ragıp .... =-~,-----
Japon .. Rus 
Hududunda 
l' eni bir hadise 

---t0 ndra 14 {Hususi} - Moskovadan 
abcr ')d'"' .. A ven ıgıne gore mut nclui Ü· 

~erinde 1 h . d . . . . ça ı§an ve ne rı erınleştırmek 
•çıtı .. 2 t:I ugraşan 50 amele, Mançuko hıı • 
lıuundaki be§ Japon askeri tarafından 

açılan t 1 k 1 · · · t a eı c ar§l anmı§ ve ışlerını bı-
akıp k'I .. 1\ çe ı mege mecbur olmuşlardır. 

~tı~elcnin çekilmesi üzerine Japonlar, 
1) udu geçerek hunların ne yaptıkları-

ckik etm' .. . d" .. 1 ış ve uerı onmuş erdir. 

Adapazarırıda et fiatları 
~tı~dapazarı (Öze)) - Buraya fs
~d· 1..tldan bol miktarda balık geJrnek-
l llt B .. d f' ~t. k u yuz en et ıyatJan düşmüş-
'•Q uzu ve koyun etleri 40 kuru.sa, 

it etleri de. 23 kuruşa satılmaktadır. 

Cephelerde vaziyet 
İtalyanlar şimalde tekrar taarruza 

cenupta da taarruz başlıyor geçtiler, 

Türk-Sovyet paktı 
1945 yılına kadar uzatılıyo 

Ankara, 15 (Özel) - Türk - Sovyet 
paktının 1945 yılına kadar uzatılma
sına dair olan mukavele yarın Mosko
vada elçimiz Zekai ile Sovyet Hariciye 
komiseri arasında imzalanacaktır. 

floroz ~ayasından 
Yapılan çorh-a 

D ünkü fıkramızda İstanbulda 128 7 
yılında açılmış olan ilk kliipten 

Asmara, 14 (A. A.) - İstefani ajan • j Sağ cenah açığında bir İtalyan kolu, Ha

sından: Yapılan yollardan istifade ederek bqılerin İlılfe menbala.l'lndan birini kes - --------

bahsetmi~tik: bu yazının intişarı üzerine 
bize sıcağı sıcağmn mektup göndermiı 
olan bir okuyucumuz lstanbulda açılan ilk 
klüp münasebetiyle bazı malumat daha 
veriyor; biz de sıcağı sıcağına malumattan 
istifade ediyoruz. Okuyucumuz diyor ki: 

bir çok kuvvetler T akazze kıyılarına ıev- mek için Mısır Sudanına bir kaç kilometre 
kedilrnektedir. Bütün Selaklaka ovuı, ge- mesafedeki kervan yoluna doiru ilerliyor. 
lip giden mekkare ve otomobillerle do - İtalyan kıtaatı keza Takazıe nehri üxe • 
ludur. rinde de az çok ilerlemektedir. İtalyan u -

Cephe boyunca mÜ§ahede edilen hara- çakları İtalyan genel ileri hattınm ötesinde 
retli faaliyet, müthit bir taarruza lıaxırla - görülen Habeı muharip ınıplannı bom -
nılmakta olduğunu ıöıtennektedir. ba yağmuruna tutmak ıuretile bütün cep

Moıadiıo, 14 (A. A.) - fstefani a - hede ileri hareketini kolaylllfhrmaktadır. 
jansından: Şimdiye kadar bu hareket hakiki mukave-

Hava kuvvetlerinin faaliyetleri ıon de- metle kartılaımamııtır. 
rece artmııtır. Negelli uçak karargi.hında, .Cenup cephesinde evvelki gün baılıyan 
mütemadiyen havalanan uçaklar, .röller tiddetli bir İtalyan bombardımanı dün de 
bölgesinde ke§if yapmaktadırlar. devam ebnİftİr. 

Gorahi, 14 (A. A.) _ fstefani ajan- Grazianinin yeni bir taarruza l'eçmesı 
aından: yakın olduiu zannedilmektedir. 

Yukan Fadan'da hava keıiflerile bom • Cenupta 
bardımanlar devam ediyor. Habeıler, be- Roma, 14 (A.A.) - İtalyan hava kuv· 
yaz mütehaıısıslann öiütlerile, meV2ilerini vetleri Habeılerin, Somali cephesinin orta 
gizlemek suretile İtalyan uçaklarının tesi- kısmında iki tqebbüalerini aklın bırak • 
· d mıılardır. 
rın en korunmağa çalıfıyorlar. Habeı 
kuvvetleri günde üç defa mevzi deği!tir • Bu meyanda, Bali ilbayı Decu Beye 

k d . Nemered'in Gestro suyu boyunca dizilmit 
me le ır. Hava kuvvetlerile daimi irtibat 

h f ı olup cenuba doğru harekete hazırlanan 
mu a aza eden talyan Dubat'ları keşif 

kuvvetleri hava bombardımanlarile durdu
hareketlerine devam etmektedirler. Asker rulmuıtur. 
ve mevll§i tahıidatı hakkında lazım gelen Bu kuvvetler, İtalyan pİ§tarlarile tema.· 
malfunab elde eden bunlardır. sa bile vakit bulamadan kaçırtılm1Jlardır. 

Taarruz başladı mı? Vebc Şebeli mıntakuında, yine bazı 
Londra, 14 (A. A.) _ Röyter bildiri- Habet tahıidatı ıeriye püskürtülmüıtlir. 

yor: İtalyan uçakları Habqlerin Malkaiko'da-

Habqistanla İtalya arasmda doğrudan ki ordugahlarını tarumar etmiılerdir. 
doğruya ihzari barıı müzakerelerine baı • ltalyan tebliği 
landığı p.yiası Adisababada ve Romada Roma, 14 (A. A.) - 154 numaralı 
ko.t'i olarak yalanlnnlillflır. teblii: 

Bütün timal cephesinde bqlıyan yeni No Eritre cephesinde ne de SomaH cep • 

İtalyan taarruzu devam etmektedir. Bir besinde kayda değer mühim biç bir ıey yok-

Eritre menbamdan alınan haberlere göre, tur._--------------

ltalyanlar bütün bölgelerde ve bilhaua r 
Amba Alaai bölgesinde ilerlemekte ve Askeri muharririmizin mütalealan 

bctinci sahifemizde'dir 
ıimdiden Aıan&i gölüne yaklqmlf bulun· 

maktadırlar. ---------------..J 
lngiltere - Mısır 
Müzakereleri 
İki tarafın tanzim ettikleri 

muhhralar 

Almanya dan 
Çıkan Yahudiler 
Yerleştirilmeleri için 3 
milyon Sterlin toplanıyor 

Kahire 14 (Huauai) İngiliz Londra 14 (Huıuai) - Alman • 
murabbaı heyeti tarafından, İn • yadan hicret eden yahudileri yer • 
giltere ile M111r arasındaki askeri 1 t" k · · 3 'l 1 ·ı· ı· . . . eı ırme ıçın mı yon ngı ız ıra-
meıelelerı hal ıçın hazırlanan ve Mı- 'ht' b 1 d w 1 1 . . sına ı ıyaç u un ugu an &fi mııtır. 
aır heyetıne verılen muhtıraya kar- Anı "k d h d"l b . erı a a yaııyan ya u ı er, u 
fi Mıaırın naktaı nazarını anlatan .. t 'k" . · t · . 

ı . . paranın uç e ı ıımı emın etmeyı ü-
cevap ngılız murahhaalarına gön - l · l l d J ·ı d k" . . . I . zer ernıe a mıt ar ır. ngı tere e ı 
derılmııtır. nrıltere murahhas heye· h d"I d 200 000 ı· b · b h ya u ı er e , ster ın te er-
tı u mu tırayı tetkike baslamııtır. ·· d ki · · d .. 
M

"'b . · ru e ece er, paranın gerııı, unya· 
u adele edılen muhtıraların muh- d'W l k l · d . . . . . . nın ıger mem e et erın e yaııyan 

tevıyatı tımdılık gızlı tutulmakta • h d'I d l k . ya u ı er en top anaca tır. 
dır. Fakat pazarteaıye müzakerele -

Avam Kamarasında 

Yeni Yunan 
Kabinesi 
Teşekkiil etti 

Müessisler o zamanlar klüp gibi yab n• 

cı bir kelimenin kullanılması fen::ı te~ir bı

rakmasın diye, açtıklan müesseseye Endi-

Atina, 14 (A .A. )- Yeni D•mircis meni ülfet ismini vermişlerdi. 
t 1,,, d 1 Klübün açıldığı Asım paşa konağı son• 

kabinesi tetekkül etmit \ e .• aa ., e 
tahlifi yapılmışllr. 

Yeni kabinenin listesi §udu: 

Demircis: Başbakan ve dış bakanı, 

Metaksas: Bnıbakan muavini ve harbiye 
ve hava bakanı, Paparigopulos: Bahriye 
bakanı, Logotets: Dahiliye ve adliye ba
kanı vekili, Manzavinos: Finans ve &os
yal yardım baknriı vekili, Bena.ltis: Zi • 
raat bakanı, Deko.zos: Ekonomi bakanı, 

Ekonomus: Münakalat bakanı, Luvaris: 
Kültür bakanı, Yorgakopulos: Baıba • 
kanlık müsteşarı, Valoritis: Finans müı
tepm, Kuzis: Sıhhat müsteıan, Niko • 

lopuloss: münakalat mÜste§an. 

Bunlardan Demircis, Metaksas, Papa • 
rigopulos, Logotets, Manzavinos, Benakis, 
Deknzos, Ekonomus, Y orgakopulos, Va • 
loritis ve Kuzis eski kabineye dahil bulu -
nuyorlardı. 

Vnlü umumiliklerde hiç bir değiıiklik 

yoktur. Yalnız Girit valü umumisi general 
Bakopoblos, orduya alınmııtır. Bu valı1iğe 
sonradan birisi to.yin edilecektir. 

Yeni kabine gelecek hafta parlnmento 

huzuruna çıkacaktır. 

Balkan antantında Yunan 
murahhaıı 

Atina, 14 ( A. A.) - Balkan konseyi
nin 23 martta Belgratta yapacağı toplan· 
tıda, Yunanistanı, dlf bakan temsil edile • 
cektir. 

Dilaverin evinde 
define arandı 

100 bin lira bulunacağı 
sanılırken hiç bir şey 

bulunmadı 

Ankara 15 (Özel) - Yapılan bir 

ihbar üzerine Hatuniye mahalleain

de eski polis müdürü merhum Dila
verin evinde define aranma!, fakat 

bir ıey bulunamamııtır. 

alan evkaf nezareti olan, şimdi ele evkaf 
"e dini müesseseler müdürlüğü tarafından 
ı~gal edilen binadır. 

Encümeni iılfet"in mükellef kileri. 
mutfağı, mnhir, fakat korkunç derecede 
müsrif bir de nhçısı varmış. Elinin uzunlu
ğu da yemek pişirmekteki ustalığı kndaı 

meşhur olun bu adamın adı Dimitro'dur. 
Eski vezirlerden Zakız Ohnnes paşa bu 
klüpte aza imiş; bu zat, sonraları tarihçi 
Abdurrahman Şerefe şu hikayeyi anlatmıoı 

Mustafn Fazı) pasa bir gün khipte ec· 
nebi sefirlerden biri şerefine ziyafet ver
miş, sofraya on beş tiırliı yemek konulmuş, 
yemekler o kadar nefismiş ki yenilirken 
yenilen seyin et mi, balık mı, sebze mi ol
duğu belli olmuyormuş! 

Encümc.>ni ülfet'in daire müdürü Andon 
Alik, belki paşa hesap sorar diye daha ev
vel davran.p ahçıdan ziyafetin .kaça çıktı
ğını öğrenmek istemi~: ziyafet on beş le işi· 
likmiş; ahçı daire müdürünün sualine: 

- Üç yüz elli lira 1 
Cevabını vermez mi} 
Ahçı Dimitıo, daire müdürünün hay• 

retini görünce: 
- Sen ne diyorsun yahu,... demiı. 

verdiğim çorba horoz hayasından yapılır, 
horoz hayası konserve olarak Avrupadan 
gelir. şişesi on franktır, sade bundan on 
beş şişe gitti! ... 

Andon Alik, yemeğin bir harcına yüa 
elli frank giderse tamamına belki üç yü:& 
elli lira yetmez de ahçı üste para ister diye 
korkup oradan kaçmı:ı. 

Bır zaman sonra Mustafa Fazıl pa~ 

daire müdürüne ziyafetin hesabını 
dan almasını söyleyince Andon Alik: 

ahçı· 

- Sordum, efendimiz, üç yüz elli lira 
diyor. 

Cevabını vermiş. Bu rakkam karşısın• 
da paşanın ne düşündüğünü tahmin ede
bilir misiniz} Zannetmem .•. lııte Mustafa 
Fazıl pa~anın söylediği memnuniyet cÜm• 
lesi: 

- Şu bizim Dimitro çok idarelidir! 
Dimitro çok hırsızdı, Muııtaf. Fazıl pa

ıa da çok zengindi ... 

İzmir belediye reisi 
Bugün kanuni meraaimle zabıt Ankarada muhtelif işler 

tutularak alakadar memurların hu- h kk d t 1 
zurunda açılan bu yerden 100 bin al-

a ın a emas ar yapıyor 

tın çıkacağı ihbar edilmitti. İhbarı Ankara 15 (Özel) - lzmir bele· rin safhaları hakkında malumat ve· 
rilecektir • 

iş Kanunu 

yapanlar timdi 0 civara yakın yer • diye reiai Behçet Uz buraya .relmif, 
bir hadise lerde de araıtırma yapılmaaını ia • belediyeye ait muhtelif itler hak • 

L temektedirler. kında alakadarlarla temaaa baıla-

Ankara 15 (Özel) - it kanu -
nunu müzakere eden encümen dün 
de toplanmıı, kanunun '35 inci mad
deye kadar müzakeresini ikmal et
mittir. 

ondra, 14 CA. A.) - Dün Avam mııtır. 

Kamarasında bir hadise olmuıtur. dıprıya çıkarmıılarıa da, uzun müd- Behçet Uzun metaul olduğu iılcr 
Diiıleyicilere mahaus tribünde bu • det çırpınan kadın, elindeki pudra meyanın~a kültür parkt, beynelmilel 
lunan bir kadın, birdenbire yerinden kutuaunu saylavların üzerine bo - panayır hazırlıkları, lzmir telefo • 
kmı d d H h ıaltmıı ve çıkarken de: (<Hepiniz nundaki belediye hissesi meseleıl 

f ve urma an: « arp, arp,» . . . . . 
deve kuıu gıbı budalaaınız, hıç bi- de vardır. Bu ııler hakkında dahı • 
rinizde aklı selimden eser yok.» di- liye, Ekonomi ve Bayındırlık Ba • 35 inci madde iıçilerin sıhhat diye bağırmağa baılamııtır. 

ıartlarına aittir. Meclis hademeleri kendisini zorla ye hağırmııtır. kanhkları ile temas etmektedir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

- Hasan Beycig~ i.m ! Dün K h lin. . . . ızının a ı, 

ahbaplarımdan birine rastgel- soracak oldum,. 
dim .. , 

hatırını ... Bana: «Hiç ııorma! Bi
zim kız tramvay oldul» de
di.. Bir ıey anlamadım. 

Hasan Bey - Anlama
yacak ne var? Doğru yoldan 
çıktı demek İltemİf olacak! 

Kalpazan darphane 
müdürü 

Belgrat (Özel) - Darphane di • 
rektörü Milovoy Bojkoviç ile darp -
hanenin muhasebe memuru Vrasta 
Corceviçi tevl{if edilmittir. Her iki
si de müsaadesiz 50 şer dinarlık 

6000 parça madeni para kesmekten 
suçludurlar. iki memur bunlardan 
1,190 nını piyasada sürmeğe muvaf
fak olmu§lardır. Zabıta, kalan 
4,81 O parçadan ibaret olan paraları 
da taharriyat neticesinde kendilerin
de bulmuıtur. 
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Ayazma ziyaretleri Şişhane kazası 

Nihayet doktorların müda- Yeniden beş yaralı tramvay 

T eşrihi marazi hocası 
Hamdi Suat dün gömüldü 

halesini mucip oldu şirketi aleyhine dava açb 
.Siz de böyle 
Düıünmüyor musunuz? 
TrlSatU tablt k•rtllamah lml9 

lnpat mevsimi yaklqb, çivi fiatla
rı da birdenbire yükseldi. Sorduk, so· 
ruşturduk, beş çivi fabrikuının tröst 
ynptıfı n fiatlan birleşme ile yükselt • 
tikleri neticesine vardık. 

Şu günler ortodokslann ayazmaları 
ziyaret mevsimidir. Taksimde Pastör F nın· 
tıız bnstanesine sirilecek eski Ermeni me· 
zarlığının içinde de dureun sulu ve küçük 
bir ayazma vardır. Bu aya:ıma bir kaç 
gündcnberi ziyaretçilere açıldığı için çok 
kalabalık olmaktadır. Ziyaretçiler küçük 
bir havuz içinde durııun bir hald~ bulunan 

Şi hane tramvay kaz.asında yaralanan •, 
fardan beş kişi daha dün müddeiumumiliğ4 
istida vererek: şirket aleyhinde davn aç 1 
mıolar, maddi '"e manevi zarar istemişler ~ 
dir. Ba~ından ve sol elinden yara nlaıı 

Mehmet adlı birisi de bu kaza yükünden 
zntükenbe yakalandığını da iddia etmis "' 
tir.. Müddeiumumilik bu iddianın teshiri 

Cenaze Gülhaneden Edirnekapıya kadar eller üzerinde 
taşındı, şehrin bütün büyüklerile yüzlerce doktor 

ve binlerce talebe tabutu takip ettiler Halkın zaranna olan tröstlere mü • 
aaade cdilmemeai pek tabiidir. Bu İ§le 
ali.kadar olan da Ticaret Odasıdır. İti 
bir kere de Ticaret Odasından aordur· 
duk. Aldığımız ce,•ap şudur: 

bu suda ellerini, yüzlerini ve ağızlarını yı- için yaralıyı tıbbı adli müessesesine gön ~ 
kıyarlar ve sonra da bir tas su alarak a • dermiştir. 

Ağırcezada bir zabıt yantışhğı 
«- Ticarette rekabet nnsıl tabii 

görülüyoıu birbirile anlaşarak bu gibi 
hadiseleri doğuran vak'alar da öylece 
tabii addedilmelidir. Bunda fevkalade 

)•azmanın etrafında tavaf yapıyorlar. Ora
dan geçen bir adliye doktoru bu suyu tel· 

kik etmiş ve İstanbulda tifonun hiç eksik 
olmadığı şu günlerde az ve durgun bir ııu

yun İçinde binlerce adamın ellerini, yüzle
rini ve ağızlarını yıkamalarını hastalıkların 

Ağır ecza mahkemesi Üzeyir, Arifı 
Berber Mehmet namında üç kişiyi mu-1 
hakeme etmektedir. Bu larm suçU• 
arkadaşlarından Halil lbrahimi öldür" 

' ' hiç bir fey yoktur.» sirayeti b kımından çok mahzurlu bulmuş 
ve belediye doktorunu vaziyetten haber -

mektir. 
1 

Bu davanın iki haf ta evvelki duruş-Biz fevkaladelik olduğunu a. nıyor • 
duk. Halbuki yokmuş. Tıcaret Odası • 
nın bu tekilde düşünüşü kaT§'lSında 

söylenecek öz bulunmadığı fikrindeyiz. 

Siz de böyle 
Düıünmügor musunuz? 

dar etmiştir. Belediye dok.toru alakadnr -
lardan bu ziyaretlerin daha aıhhi yapıhnası 

masında müddeiumumi mütaleasını 
bildirmiş, fakat bu mütaleanm zabıt 

için buraya bir musluk konmasını istemi~ - katibi tarafından yanlış yazıldığı an" 
tir. la,ılarak son duruşmada müddeiuml,\ .. 

L J 

Garip bir dava 
Üniversite konferansları 

Bu yıl Ankara ve latanbul üniversite • 
lerinde verilmiJ olan konferanslar çok rıığ-

• _ • ' bet görmüştür. Verilen 12 konferansı 1 ~ 
Cenaze merasiminden bir intiba Bır şof or para ıle suçlunun bin kişi dinlcmiıtir. 

Dün ölümünü teessürle haber verdiği . ' :.serleri gösterilmiştir. Cenaze üniversite • yerine mi konmak istenmiş? Halkın konferanslara gö!"terdiği bu ala-
miz eeki darülfünun teırihi marazi müder· den çıkarıldıktan sonra arabaya konulma- k b 1 K l Bak 1 • Birinci asliye ceza mahkemesinde ayı naz.arı iti ua a an ü tür an ıgı 
TW ve Gureba h atancai teşrihi marazi mıı yine eller üzerinde mezarlıia kadnr ıö- g 1 k 1 h k f 1 d d" · dikkate ırıayan bir muhakeme cereyan e ~ece . yı a em on erans arın a e mı 
mütehassı81 Hamdi Suadın cenazesi dün türülmüştür. T 1 k h d d · ı b k f 

tmekt d . M 5 J'h d d b" çoga laca em e ra yo ı e u on erans· 
büyük merasim ve tezahüratla kaldırılmı§, Ünivenıitede yapılan merasimde ilk aö- e e ır. aznun a ı a ın a ır l 

mi şu mütaleada bulunmuştur: 
- Geçen duruşmadan suçlu Üze .. 

yir hakkındaki mütaleamı bildirereli 
( 450) inci maddenin son fıkrasına 
göre cezasının kesilmesini istemiştim. 
Zabıt katibi sözlerimi yetiştirememif 
olacak ki tamamlayamadığı kıSlmlari. 
kendi fikrine göre doldurarak ceza ka.1 
nununun 456 ıncı maddesine göre (), 
zeyirin tecziye edilmesini yazmıştır ı 
düzeltilmesini isterim t demiştir. f .. d"" b" d •w • ••1.. .. arı yayacaktır. 

namazı Beyazıt camiinde kılındıktan aonra zü cııki talebe birliği reisi Zeki söylemiştir. ~o or ur ve ır a anı çıgncyıp o umu- -----
Duruşma karar için (31) mart'I 

Halkavi Siyasal yardım komitesi kalmıştır. 
Edimekapı mezarlıiına defnedilmiştir. Onu rnütealdp tıbbiye son sınıftan Namık, ne sebep olmakla suçludur. 

Cenaze alayında bir çok meb'uslar, ilbay milli talebe birliği katibi umumisi İsmail Fakat iddia edildiğine göre bu vefa-
Muhittin Üatündağ, doktor Mazhar Os - Hakkı, tıbbı adli hoca11 Saim Ali, doktor ta sebebiyetin asıl suçlusu Ziya adın- Halkevi uSiyaaal yardım» kolu dün 
man, Akil Muhtar, Tevfik Sağlam, Neıı'ct Perihan, tıbbiye ıon aınıftan Muvaffak, da bir maliye memurudur. Rivayete senelik toplantısını yapmıı ve idare heye • 
Ömer ve şehrin bütün tanınmış doktorları, Rüknettin, ve İsmet söz söylemişler, mer- bakılırsa Muazzez adında zengin bir tini seçmiştir. 
Üniversite direktörü Cemil, Tıp Fakültesi humun şahsiyetinden tıp aleminde bırak • kadın Salihin otomobiliyle gezinti ya- Başkanlığa doktor Süreyya Kadri, üye-
dekanı Nurett!n, merhumun arkarabaları tığı boıluktan ve duydukları derin teea - k liklere de Kazım Yorulmaz, Nedim Kemal, 

par en Taksim civarında ma]iye me-
ı.·e binlerce tıbbiye ve yüksek mektep tn - aürden uzun uzadıya bahsetmişlerdir. Şefika Nihal, Kerime Hamit seçilmişlerdir. 
)ebesi hıızır bulunmuşlardır. Cenaze Edimeknpı mezarhğtnda ebedi muru Ziyaya rast gelmiş ve otomobile 

Şelrnr kaçakçıhğı davası 
Şeker kaçakçılığından maznun Ka: 

ra Bekirle arkadaşlarının duruşmaları 
sekizinci ihtisas mahkemesinde yapıl" 
mış, karar tefhimi için muhakeme 30 
marta kalmıştır. .:....----Cenazeye aelemiyen bir çok zevat , .e istirahntgahına terkedildikten ve mezann almıştır. Direksiyona Ziya geçmiş az 

JDÜCS5Cseler de çelenkler ;öndererek tees- üzerine Sıkhiye Vekiü Refik tarafından sonra da bir adamın ölümiyle netice - Hapi haneye esrar sokmaya 
sürlerini bildirmişlerdir. CenaLe alayına gönderilen çelenkler, Milli Tiirk talebe bir· lenen kaza vuku bulmu§tur. Ziya ile Balıkpazarında bir kadının cebin- I k d 

Bir yankesici mahkOm oldu 

i,tirak edenler Cülhane hastanesi öntındc liği, tıp fakültesi, leyli tıp talebe yurdu, Salih hadiseden sonra suçlu olarak ya- den para çantasını çalıp kaçarken ya- ÇR IŞBR Q in 
toplanmış ve saat on birde cenaze Gülha- askeri tıbbiye mektebi, tıp talebe cemiyeti, ka1anm1şlar ve tevkifhaneye gönderil- 1 kalanan sabıka1ı Kamil Sultanahmct Üsküdarda oturan Dürdane ismin ;, 
ne hastanesinden alınmııtır. Cenaze knl - tıp talebe yurdu ~l~ın~ sömestr tal~besi, mişlerdir. Gene iddiaya göre tevkifha-

1 
birinci sulh, ceza mahkemesi tarafın - de bir kadın hapishaneye esrar sok " 

dınlırken Gülhane hastanesi sertabibi Sü- tıp talebe yurdu ıkıncı sınıf talebesı, tıp nede Ziya diğer mevkuflara suçun ken- dan (2) ay ( 1 O) aün hapse mahkum maktan suçlu olarak sekizinci ihtisa' 
ıeyya Hidayet merhumun Türk doktorlu- fakültesi stajiyerleri, edibba odası, mnrazi disinde olduğunu bildirmiş ve şoför edilmi tir. mahkemesine verilmi~tir. 
~il~inde~n~~b~~bo~~~rcl~~h~tit~~Heyb~nn~ey~u.M~Salik: ==='===~====~===================~ 
etmiş ve bu ölmdcn duyduğu teessürü an- hürdar klübü, Gülhane, Haseki, Cerrah • S 'rO l" w • Ellı"sı· T E Ş E K K Ü - ana _,') ıra verecegım. 
latnnıtır. paşa, Gureba hastaneleri tarafından yapı· 

Bundan sonra kırmızı Türk bayrağını& lan ve gönderilen çelenkler konm~ ve böy- peşin, iki yüz? sonra.. Sevgili zevcim ve babamız tüccar -
aanlan ve üzerine tefne yapraklarile ((ke - lece merasime nihayet verilmiştir. Ayrıca hapısten çıkıncıya kadar da dan Bay Macid Karaksf1'ın vefatı do-
derli kalplerden sayam yazısı bulunan ta- Tıbbiyeliler bay mı san_a bakacağım, yalnız_ ~u suçu sen ü- ' 1ayısile cenazesinde bulunmak ve tcl-
but senç tıbbiyelilerin elJeri üzerinde Gül - z.enne alacaksın( . tcltlıfin~e. bulun - graf ve mektupla taziyet beyan ctmek-
hane hastaneııinden Beyazıda götürülmü,_ tehir edildi muşt~r: Şoför Salıh bu tekJıfı kabul et- le kederimize iştirak cyliyen bilcümle 

tı. Dini merasim Beyıuıt camiinde yapıl • Hamdi Suadın ölümü dolayısile dün ya- memıştır. . . . .. .. 1 zevatı muhteremeyc ayrı ayrı te\lek -
<lıktan sonra cenaze eller üstünde üniver - pılacak olan tıbbiyeliler bayramı ve hukuk Fakat Zıya gene ıddıaya. gor~ dort küre acılarımız mani olduğundan ga-
siteye götürülmüı, bir müddet eller üzerin- fakültesinden mezun olacak talebenin To- yalancı şahit bularak bu şahıtlerı ken- ı . . t t ı"ca eder"ız . . . . . . . . zetenızın avassu unu r • 
do tutularak nutuklar ıöylenmiş, bu eski katlıyanda verecekleri çay başka giinlere dısını tevkıf eden ıstmtak daıresme Zevcesi Oğlu Kızlan Damadı 
ve kıymetli hocaya ıon hürmet ve aaygı tehir edilmi§tir. göndermiş ve bunlar sayesinde direk- t Aliye Senai Şemsa, Adalet Galip Azmi 

l
siyonda bulunmadığını ispat edip tah
liye kararı alarak tevkifhaneden çık -
mıştır. Son duruşmada Salih müdfaa 
fihidi olarak tevkifhane arkadaşların
dan 8 kişiyi dinle'tmiştir. Bunlar ölü
me sebebiyetten mahkum Niyazi, ci -
nayetten mevkuf Hacı, katilden mev
kuf Kazım, ihtilastan mahkum Adalı 
Hasan, zimmetten mevkuf Kadri, ka
tilden mevkuf Müslim, ihtilastan mev-

1 kuf Cavit, icradan mevkuf Manavyan, 
zimmetten mevkuf Sabridirler. 
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BAYADER 
BUyUk operet 

Bu şahitlerden bir çoğu maliye m -
muru Ziyanın Salibe 2.)0 liralık rüş
vet teklif ettiğini bildirmişlerdir. Da
va müdafaa şahitlerinden şoför Ham
di ile F uadın çağrılmaları için 1 Ni a -

1 

-- GVSI'AV FRÖIJLI '11 Vf' LlOA BAAHOVA'nıa en güıel fllroi 

na kalmıştır. r --, 
Nöbetçi 
Eczaneler 

BARKAROL 
VENEDIK ŞARKISI 

OH, aiti ıabeserl 
( Jio!ınan ll"ki~eleri ) rı<len alınını' O~FENBA ın mu 

fe•lnıidu dtkorlı.r - müzik n emsalııız aşk mıı.certW. 

T Ü R K Sinemasında 

Cenaze meruiminden bir baoka görünüş 

Böyle f&ka olur mu? \ Sabıkah kadın 
Kumkapı Nişancasından 11 YB§ln - Dolandırıcılıktan mütcaddidt sabı -

da Refikle 17 ya,ında Adnan şakala - kalı Ragıp kızı Emine yeni bir dolan-' 
ırlarkcn Refik bel kayışiyle Adnana:dırıcılık suçiyle müddeiumumiliğe ve- Ru gece nöbetçi eczaneler şunlardır: Bugün 

vurunca kayı\lın pirinç toka!!ı Adna -1 rilmi§tir. Şi li: (A9ım). Calatn: (Hilal} Tak Bugün ııut 11 de tenziliiılı 
b · be · - tt Em" S it h tt Ferdanenı·n ~m: (G~ata~ra~ \~nkopulo) . Kn - ~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nın aşına ısa t etmıf, agır ıure e ıne u ana me e " -.ı:ıı 

sımpap: (Merkez). Hasköy: ll lall) 

1 yaralanmasına sebep o1muştur. Ad - mantosunu tamir ettirmek bahanesi • ı (·r ) M ı L ı S N E M A' da Büyükada: (Halk). Heybeli: anaş · , 
nan çok kan zayi ettiğinden hastaneye le almış, fakat mantoyu Kapahçarş1 • Beyazıt·. (Cemı"l) . t:."':.minönü: (~n .. a- d d" 

G r. 2 büyük f im bırden LilyUk muvrtffaı ıyetlerle evnm e ıyor. 
kaldırılmıştır. da satarak parasını yemiştir. ene ay- son). Alemdar: (F.sat) . Küçükp 7.ar: A D o KA ELYA 

ni semtten Mükerremin de iskarpin • {Yorgi) . Fener: (Husamettin). Aksa-
Bir çocuk az d ha ölUyordu ]erini emaneten almıf ve satmıştır. E- ray: (Sarım). Karaf,.\imrük: (M. Fuat). • 

Bo d K 1 d • • t" tak h"'k" ı·w • 'I • t" ,.. k U . ., ) ) 'i't ' "c) , ~a ı• bü'U-D Jııılkı ralklllııııdırao \ e '- enİ 'Ut\}Ulao ıöılüaiı 
stancı a apa ıçeşme yanın a mıne ısın a tm ıgıne verı mış ır. Kadıköy: (:::ıotra i. çer . vsxu ar: ~ • • .. .; .; 

1 k B.I tra vay yoldan Çl'<ll ) ş h d b (H d") dnb .. mileuır bir batara lıırak cak o'an lıiyemut eser. tramvay te i opmuş, ayni semtte otu- r 1l (Ahmediye . e za c aşı: anı ı · • 

ıan orman memuru Lebibin 12 yaşın- Fatih Beşiktaş arasında işliyen 4551 Samatyn. (Teofilos) . Bakırköy: (Mer- Aynca : FRENKEŞTA YN ve NiŞANb~·~s .. ~ ••. 
da çocug·u Haluk bilmiyerek tele do· numaralı tramvay arabası Sirkeci Re- kez). Beşikteş: (Nail) . Sarıyer: (A • 1 • " 

h (N• ) ı::ıorı"& Karloff'un en Luyuk ınuvaff~kıyeti, kuı rtotll ve muaı.z"m ır 
lrnnunca c11erinden ve bileklerinden şadı")·e caddesinde yoldan çıkmış, on l sof). Şe remini: • azım · J ___ ...,. ..... 

_J .. - Ilbeteu ı Folu Jurnal J.hırlin olimpiyadı vcıi!Ütu. -ıııı 
• anmıştır. ldakikn sonra hatta alınmıştır. L--------------

matine 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Ka ecikte bir facia 

İki tahsildar köy odasında uyurlarken 
biri çıldırdı ve arkadaşını öldürdü 

Kalecik, (Özel) - Burada pek fe- ğu halde koşa koşa köy sokaklarında 
ci bir vak'a olmuş, bir çıldırma netice- çılgın bir halde kahkaha atarak dola .. 
'sinde iki tahsildar ölmüştür. Bu ölen ırken düşmÜf, parmaiı h&ll elindeki 
tahsildarlar A~me~ ve Şa~i~dir .. lk~si tabancanın tetiğinde durduğu için bu 
de ~onur nahıyesıne tahsılata gıtmış- düfÜŞ esnasında tabanca tekrar atef 
lerdır. k 

. .. .. . almış ve bu sefer çıkan urtunlarla 
Geceyı Agaylı koyunde geçıren bu k d" . _,, k ölm" t" 

ik. k d l k Şak" b" d b" en ısı yaraıanara uş ur. 
l ar a aş uyur ar ·en ır ır en ı- . . .. 

re çıldırmış, yatağından kalkmış, ta _ Tabanca sesını duyan ~oylUler dı-
bancasmı eline almış ve uyuyan arka- şan fırladıkları zaman facıaya mut -
daşmın üzerine boşaltarak öldürmüş- tali olmuşlardır. Bu elim vak'anın 
tür. tahkikatına müddeiumumi Hakkı Yü-

Çılgın adam bunu yaptıktan sonra cel el koymu,tur. Hadise burada de
odadan fırlamı , elinde tabanca oldu - rin bir teessür uyandırmıştır • 

Kızılcahamamda Akdoğan köyU Molla divanmda tavuk kolerası 
Kızılcahamam (Özel) -Akdoğan Adapazarı (Özel) - Kasabaya 

köyü kaza merkezine giden umumi yo- bağlı Molla divanında tavuk kolerası 
lun geçtiği yoldur. Yolun bu köye ya- zühur etmi,, kaza baytan derhal ma
kın kısmında Karga geçmez yokuşu halline giderek lhım selen tedbirleri 
denilen bir de dik yoku, vardır. lhti- almıf ve hastalığın genişlemesine ma
:Var hey'eti köylerini çok. kısa bir za- ni olmuştur. Hastalıklı tavuklara aşı 
?nan içinde tanınmayacak kadar gü- tatbik edilmittir. 
2cllcştirmeğe muvaffak. olmutlardır. ··-······-···········-······--....................... .. 
Köy namına bir iki tarla ektirilmekte, mektedir. Köy muallimi de bu çalış· 
bunun parası köyün imarina sarfeclil- malarda köylüye rehberlik etmektedir. 

Kayak sporu • • 
ıçın Borsaya gidenler 

Karaman heykeli
nin kaidesi bitti 

Karaman (Özel) - Atatürk hey
kelinin kaidesi ikmal edilmiştir. Yakın
da heykel yerine konulacak ve küşad 
resmi için parlak bir proğram hazırla
nacaktır. Resimde heykelin kaidesi 
iÖrülmektedir. -----

Kırkağaçta bir 
kavga · 

iki kişi öldü, 1 kişi ağır 
iki kişi de hafif yara aldı 

İtalyan or s Y·--4111. ... 

taarruzlarına doğ 
s er! muharriri yazıyor 

Dün ece gelen tel- rf .. -T-----,C'-:;s:=::=s:-ır.;;-----;:~----;~n'! 
gnJlar, intizar <edil -
mesi laz.ım geldiğini 

bir kaç gündenbcri 
ileri sürdüğümüz yeni 
ftalyan taarruzunun 
b şlamak üzere oldu
l:una dclilet ediyor -
lar. Hatta dcnilebiliT 
ki hu taarruz. kısmen 
baslamı ır b11c. «Kts-

mcn ı deyişimir .. şim

dıllk }' lnız cenup cep
he "ndeki harekat 
h kında gdm~ olan. 
nisbctcn kıymetli, bır 

haberden dolayadar. 
[Bu haber 14 martlss.y.a. 1 .. ı ve urı.umi lta1y ~n taarnızunun fİmal 
tarihile Ro dan :ya -"R cenup erinde · edecegi · len cösterir kroki 

:nlan ve Gcstro nehri bo)-mıda ·i ,-~ki • ıisclcr d~ aralarındaki mesafe uzadı·ı ıus -
un bahseden telgraftır] Şima1 cephesi! bette. her ikisi .iç.İn de tehlike rUır. Bu 
hakkındaki haheı- ise henüz. ıbü)ii Iın in"· tehlike udur: Hab~ler bu iki gruptan 
ruz haurlığının .devam etmd.:te olduğun ·~her hangi birisinin karşr..ında rusbeten ır.a
dan baska 'bir mahiyet arxetmemektcdrr. 1 yıf kuvvetler bırakarak. o grupu oyal.ıy'p 
(Asmar:dan 14 mart tarihile ve.ril~ tel • 1 zaman knzanmağa çalışırlarken di-;er grup 

f] 1t-arşmnda da'ha üstün kuvvctl~r lop1anıa· 
graO .halde her iki cephe hakkındaki ma • 'ğa :-c ıonu yalnız. başına mağlup etmese 
lfımata nazı:ı.ran vaziyeti tetkik edelim: ~ Qah a1bilir1t:r. Ş-ımdiye !kadar ocr-ey n eden 

A) Şimal cep'hcsi: ltalyanlar tarafında rekat ıgost:crmiştir iki Habeşliler bu ~"bi 
büyük bir taarruz hazırlığı; Habeşler tıırn· külceyşi ar tlleri ~bilecek r 
fmdnise siıl-iınet mcı."CU'ttur. Bu cep\ıede h reket ika i iyetine,, sevk vıe idar~·e 
b $Jıy cak olan İtalyan taanunınon Tena Claliktir1er. Hele "mal Gephesindcki Ha -
gölü ımntahsma da ıt • edilmek r-e bes arazisinin fevkaMtdc sarp .olusu da za
bu\unduğunu bundan evvdlci ~ larunız· man kazanma hususunda çok el~eri lidir. 
d izah etmi tik. Demek oluyor ki T" e Binaenale)·h Amhn Alagi gru_punun ken

Kırkağaç (Özel) - İlyaslar köyün
de köylüler arasında bir kavga olmuş, 
cinayetle neticelenmiştir. Kavaavı va-

o .J .J cephesinde hem Amba Alagiden cenu 
panlar Ali oğlu Ali ile Ali oğlu Yusuf, hem de Aksumun garbinden ve cenubundan doğru münferden ilerlemek islemiy~ı;eğın.i 

disini münferit bir tehlikeye atarak cenuba 

Yusufun karısı Hamide, Yusufun kar- lıa~lıyarak Tana gölü umumi istikametine kabuİ ede'biliriz. Esasen ~talyan ordusunun 
deşi Latif, Halil İbrahim, karısı Hatjoe, 1 doğru olnwk üzere iki ny.rı grupun .taarru- sevk ve idare taTZJ dabunu istılz.am ed~o-. 
Haticenin oğlu İbrahim, kardeşi Aki-1 zu mevzuu bahistir. [T elgraflann bahset- O halde lbu gTnpunda yakında d ger 
ledir. Bunların arasında bir bağ alım 1 tiği ve büyük İtalyan hazırlıklarının devam ıcrup1a !beraber - -girişmesi :muh e..'Uel olan 
ve satımı meselesinden kavga '1kmış, I eui·i Selak1aka 'ITUntaknsı Aksum"un 25 'kı- .. ~ hedefi~ dut_ ve rnn ~· d 
k d k k b . 'b" J · · "sl ı ...ı· d d" ) A ı.. A bn Alaoı' uzenne bv'\'let ~ekip bqJamaktan ıb ret a ın er ·e ırı ır erıne gırmı, er ve ıometre gaTIJtn c rr . nca11. m .. . . . 

"h b ki l k b' "b" l · taarruzu '51Tf üz.enne kuvvet olacaklar. Buna nazaran şımal cephesmdc t nı ayet ıça ara sarı ara ın ır erı- rupunun · . 
· 1 l _ı çekmek ~) hut kar sındak.i kuvvetleri arruzun sıklet .mcrkcz.ı T.akaue crupun-

nı yara amış araır. da bulunacak e bu grupun taarruzu uzun 
B ı d H t. lb ah' o"J- kend" · hağtamak ımak.aac!!ile 1aca'ktır. 

un ar an a ıce ve r ım . irealinde hedefli olacakbr. Esasen yapılan bu) ük 
nı-~ x~ .._,.~ -; ·auaL- L_z•ıe..: .. l d' Ak"l . d al _ Çünkü; halen 1i zzc nchrı 
u, uaa.aa aır R ı «:s- «W"I •• muş er ır. ı enın e yar arı agır - b 

1 
d _ l:ı _ı_- ı_ _ı..le • hazırlıkların Aksunr garbı ve cenubu ayni 

Ö B k kal ba k - • . . . . ... u unan, er cruJ>UD r~at Dl:1'>. 

Bursa ( zel) - Geçen hafta ursa pe a lı b. Kıt ve kayak sporu dır. Hamıde ıle Alının yaraları da e- - b d r:. ı__,_ı __ ed n Se1nldaka mıntakasında olu~u da bu mü-l . . . .. mcge mec ur ıır. Lot>Cl' onu o~~· e , 
~apmak üzere buraya pek çok misafir ge mişti. Yalnız bir günde Bursadan hemnuyetlıdır. Bu kavgadan sag yalnız bn ına cenuba iledcmcğe teşebbüs liı.hazayı teyit etmektedir. l.Ukin bu gnıp 
~alovaya 600 yolcu taşınmıştır. Bu yol işlemeğe başladı başlıyalı bu kadar kurtulanlar hemen kaçmışlarsa da ya- ederse münferit ıekild~ yani diier gruptan henüz Takazze nehri a:nubuna -geçmemit 
kalabalık bir yolcu kütlesi m,ınmİftır • ' pılan takibat neticesinde yakalanmış- uza'kta ı.·e ayrı olarak mubar~be etm -e tfr. Bir defa lbu gcç~ş _ üyük • mü kıil"ıta 

Bursada soyadı alanların sayısı 60 bini geçmiştir. Yen~ehirde yapıl • lardı..r. Akile Manisa memleket hasta- mecbur knlır. Her :ne kadar bugün dahi maruz 1aoaktrr. Çimku cv~e a bu nch -
makta olan saat kulesinin inşaati yakında bitecektir. nesine gönderilmi§tir. 1 bu iki grup birbirinden oldukça uzalc:ta rin :her ·ıc; lkıyısı da ço"k ıtıalPtır. Ond n n· 
~"'=~~===~=~=~~e!!!!"'""""!l!!!P'!!""""'~~-==~"""=~""""!!e:~~~,,---=-~~--...,,....,...;,,.,.---~· -------__,,~="~--,~~=~ ra da bıiyiik kın-vetlcrin :geçme ~ mü 't 

- Berhordar ol 1 Cenabı vacibilvü- Kara gözlüm karalar giydim yerleri çok mahdut ve mevcut iki :yolun ie· 
cut hazretleri en kutunu ilelü emraz- İfrİn ti ·a.metlerine .münhasırdır. Bu iMikamctler 
dan masun eylesin. Haftaya yine gel. Bu hep biraz: önce okuyup üflccr-i Abum'.un 60 - iO kilometre cenubu li r -

V.e onu ancak oda kapısına kadar' kara gözlünün bıraktı.ğı tcsirdi. Hatip bisinde Takazze nehrine dayanırlar. Bın • 
geçirdi: keyifli ke) ifli gezindi. dola ı. cnaleyh istikametleri Ye yerleri malum olan 

_ Sen kapıyı çekiver kadınım! Bu yeni tuttuğu yol oşu gitme- bu geçi~ teşeb"bıisü ~abeşleri tam'ham~n ak
1
im 

H · k k • ~ b 1 n. _L ıhalk ka 1:nrııknmasa1ar hile, ıta1yantara ay.n pa a-
atıp onun apıyı ya-vaşça çe ti- ge aş amıştı. uemcw;;. ~ • 1 ı1 bil" 1 Neh. i'ld"- · ıı.__ 

.. · · · · · ·· k" od · · h fi .. b '- -- Y nıa cae ı ır er. nn geça ıgmı 'Kll· 
gını ısıttı ve ote ı amu penoeresın- 1 ycıu ar ere ragmen onu ıraKmanıı~- ,__ • __ L d h" b Tı ,,_ . b·ı.. 

• '001 ., ... eı;: a ı cenu a. ana goıu ıs t;;a -
Soyunmağa başladı. hak vermekte gecikmez. Yalnız bu den gözlediği zaman da süklüm pük-

1 
tı. Hala dinleyeni '\'a?'tlı. Hem -de onu metine - ıarazi 

0 
kadar Tp'!ır ki bu 

k Fakat ne kadar olsa yabancı bir er- nüshanın ve karnına yazılan ayetlerin lüm, etrafına bile bakmadan gittiğini memnun ediyorlardı. "111ıntakada ıilcrleme:k ve J ı ')'ap.m ek 
ek Önünde kamını açmağa alı~ma- kimse tarafından görülmemesi şarttır. gördü. 1 H tibin ün geçtikçe n '.esi, (ti- bı.zyu ~şkü.lita. maruz 'e çok llZlU\ :ıa -

llııştı. Bu beceriksizliği gören hatip o- Hatta kocan bile görecek değildir. Bu seferki av:ı daha ze~ k vericiydi. 
1 

sı '\-"C ümitleri hbanyordu. AJta !'-
1
.mana b ~ dır. tİtab-anlann bu çok skrp 

lla hem dili hem eliyle yardım ederek: Bir hafta sonra yıkanmak iktiza et- Genç kadın ona Merycmini hatır-, lık hapishane hayatı ne zamandan be- mıntakayı (Semiccn -<iağlanru) .garpten 
- Kitabın emrettiği her ~eyde ke- tikte yazılar tabii silinecektir. Attık latmıştı. ri alışmadığı bcdenı ve uzvi dinlenme- dola -ı wıav,ur etmi olduk! rına clair 

'lıltnet vardır. Nasıl ki şeriatın kestiği fi sebilillah yenisini yazarız. Hatip keyifli keyifli odada dola tı. sini de temin etmişti. Şimdi yavaş ya- lki etin -cvvd ogdmiş bir raf haber1 var· 
llarınak acımaz derler.. Vakit öğleye yakla~ıyordu. Ve o anda aklına gelen bir şarkl)'l I vaş me\ iminde bud n rt ır a- dı. Her ne kadar ıbu dolaşma işi. mii§kü • 
.. Ve genç kadının artık kapanacak, Karısının gelmesi ihtimali vardı. okumağa basladı: 1 ğaç gibi ıfiliz1leniyor. hlanıJi or u. lan •n~men .ıazaltabiline d.e ıuz nlu-
t> ~ nu tdiifi edemez. Bundan b !lk bu Se-

ttünecek tarafı kalmadığını görünce O gelmeden genç kadını savmayı ({Bir bakışın 8.şıka cana bedeldir Hele şu şapka ıgiymek mese esi ol- minen d çelcilmek ihtı i ol n 
nne dualarla karışık tedaviye ba,,ladı. doğru bulan Hatip ona: Vallahi güzel gözlerin billahi masa .. Bir de dıfMl çıkabilsci Habe müfrezeleri Taknzze 1'rupundaki 

Hatibin sakalı titriyor, elleri titriyor, - Haydi kadınım, dedi. BiiznilJahi güzeldim 1 Hatip bunu dü ünmüyor değildi. !yun kuvvetlBinin ) n ve ge·ılerinde 
tıefesleri kısılıyordu. taala karnındaki ifrit böyle böyle telef Bunu Konyada medresede iken her üderris Hafız Nuri gibi başın b.Uyük bir tehlike vücude getirebilirler. 
'· Bu müşkül vaziyette kadının göbe- olup gidecektir. Yalnız zinhar boş bo- .. l d d Or d l . kasketi geçirmek. bir günlük mesele - u halde İtalyanlar ya Seminen d gl rını 
Qı etrafına ağır ağır bir besmele yazdı. ğazlık edip bu tılsımı kimseye faş ede- hgün b"~ ı:~kl u_rudr u.b. . . a ,_ me\ evı- di. smağa, ) ah ut ta 'bun1arı garpt~ doia 1a-

B h h . 'h b ld . d ane uyu erın en ınnın ıKızı o za- K d l 1 d . . ·-. b d 1 B 'k • u eyecan sa nesı nı ayet u u- yım emel Ben yüz altın verseler bu 1 • arısın an, ge en er en ı ıttıgıne ğıı mec ur ur ar. irinci şı ç ıç '\e 
~u ~man Hatip bir anda eski sakin, derde derman bulmam amma .güzel man herkesli kırıp geçin:ordu. Bir göz- göre batk buna o kadar alışmıştı !ki çok zam na muhtaçtır. ikinci şık ı-s~ tt-h -
tuhani haline dönüverdi. hatırın için. Sırf sevaba girmek için. leri vardı. ns n bakmaga kıyamazdı. şimdi s rıklı, fesli birini görünce şa- eli H keza çok zamana mütc'\aklcdtn. 

Cenç kadın örtülerine sarılırken Ha- Anlıyorsun yal Sözde bu şarkıyı o kıza gönül ve- şırıyor, hatta alaya alıyorlardı. Bu mulnhazalanmızdnn çıkarı 
tip Önceden hazırladığı bir muskayı Genç kadın pek bir şey anlama- ren bir doktor yüzbaşısı çıkarmıştı. Hatibin medrese kurnazlığıyla bü- nı-tace udur: 
ıı-.. 'Ş"unal cephesindeki it tyan ileri hatt -~1 muşambaya sarmağa başlamıştı. mıştı. Fakat muskanın kerametini ka- Konyada çocuklar bile öğrenmişlerdi yüyen kafası bunu bir cihetten hazme-

katı artık son aylardaki sür'atini de y • bo - Eheca'tü minelbatın bu nüshayı çırmak korkusuyla sesini ~karını - bu şarkıyı. demiyordu. Şapkayı giydiği gün bu betmiştir. Yeni 'taarnız muvaffak ol da, 
Ynuna takın. Amma ve lakin kimse- yordu. Fakat içinde yeminle, kasemi er günkü ~·arı evliyalık vaziyeti bozula- olmasa da İtalyanlar yağmur mevsimine ko-

l'c bir şey söylemekten sakın 1 Hatip elini uzattı: oluşu Konya medreselerini dolduran cakh. Onun için ev.de kazand1 -mı dı- dar Takaz.ze boyundan ve Amb ,agi cİ· 
Mu kayı bir kaç yüz kere muşam- - Öp te dua edeyim! çömezlerin de hoşlarına gittiği için on- .dd kayb tme'kten çekiniyordu. v tından uuıkla.ş.armyacaldardır. 

~Ya sardıktan ve bir çok dualar oku- Genç kadın duanın, muskanın, ki- lar da bellemişlerdi. H tibin dışarıda kaybettiği benli- Celil Oinı:er 
Uktan sonra kadına uzattı: tapta yeri olan bu tedavı· usulu"nu"'n ru- Ardından bir bas.ka ~arkı hatırına ği ı evinde bulmaSI kasabaya geldiği 

Y ') zımmn hacmi genişlemi olm 51 lha· 
l!ı· -- :ıuda şifas.ın_ı ih~ eder. elbet. ha niyetini: kerametini kaçırmak korku- geldi: wman iliklerine kadar işleyen ümitsiz- 8 bile cenup cephesi hakkındaki mutrı_k 
k l: kıtabın emrını yerme getırmekte 1 suyla Hatıp ne derse yapıyordu. Çeşmi hüsnün hasretiyle cismü !iğini biraz hafifletmişti. l.ınmızı 1 i mart niıshnmızn ~rkedı~ ruz. 
1.ısur etmedik. Dermanını da cenabı Yaklaştı. Hatibin elini öptü: tenim dağlarım j (Arkası ıvar) C. D. 

- Bürhan Cahit -82- ıs -s- 936 
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Amerikalılar sun'i süt 
i~line muvaffak oldular 
Fakat bunun için evvela bir 

lizımgeldi inek yapmak 
sun'i 

-· 

BUYUK HARP NASIL PATLAMISf 17 
Temmuz 1914 

* • 
Avusturya Sırbistana nasıl ilim harp 

Almanya, Rusya ve Fransada 
çorap sökü -- ü 

-3-
Halbuki ayni günlerde Alman -

ya imparatoru ikinci (Vilhelm) 
de mutadı veçhile yahna rikiben Nor• 
veç aulannda her sene yaptığı aeyaha
te çıknııfb. 

F abt bilhuaa F ranıız matbuatı, 
bu eeyahatin mürettep olduiunu, A· 
vuaturyanm tiddetli hareketinde Al -
manyanın tepik ve tesiri olmadığı 
hiuini vermek için yapıldığım iddia 
ettiler. 

Maamafih büyük devletler, ülti -
matomun eebep olduğu ilk hayret ve 

* etti ? - işe Rusya da karışıyor 1 -
seferberlik - ilanı harpler 

1 
korku seçtikten M>nra aralarında 

Am..a.da Sen nol u.:ı.-mt-m' e ... _L!.._ b L-. " • le --L-L __ _ 
_ • • • I""' 7 ... --.... m•a~e ir uayli iflemittir. Bütün a~r at .~U1111Uaatta bulunarak Sır -

hailı çıftlikte yenı ft mühim Wr tecrii- harebt a.tendiji ,.kilde cereyan et _ biatana ıticlalle hareket etmeei için 
'-8 y~pıldı. Bu te:c~be emuanda ölü bir mittir. Makine, nzifeeini yaptıktan veaayada bulundular. 
lnejin. me~elennı kullanmak aureti • aonra llJ'a memeleri sajmap ve aüt . Bu veaayaya rağmen Sırbiatan, ta
le hakiki aut çıkanldı. Meeeleyi aD• ~) olup olmadıimı tetkike plmİf • b~~ _ ~I . ~tın~ Ruıyadan te,vik sör~ 
latahm : tir. dugu ıçm, ültunatomun teraitini an - Al • 

Doktor W. E. Peterson isminde bir Doktor Petenon fen adamlarım ve cak buı tadilatla kabul ettiği 111>i, bil- .. . man ımparatoru Vilhelm cephede 
zat makineden bir inek yapmlfbr. Bu talebe.ini toplamlf, hepsinin kar,wn • h~ A vuaturya memurlannın Sır - bin A.~aturyanın ultimato~u ile har • hlan ezdirmemek vazifeai olduğun-
•':'ede ineklerin oütü nud imal ettik • da ~ oaimaia ı..,ı.m..br. Ve bo.- tof>n)duında bılıkikat yapma~• fu. ' ~ _.. dört bet .P iddia ediyordu. , 
lenne ait aırlar • meydana çakınıf ola· herkeam ıözü önünde aaiılan meme f8J'hnı, hukuku hükümraniıi ile kabi- zar da, lilih patlamuına mlnı ol- R Wtır. Bütün dün)'UIUI fen odomlan ler •Üt venniflerdir. • li telif aönniyerelt ıeddetti. Sırblota • m.ı. i~ Franoa ile lnailter.. bozı mü- ~· bu ınıretle Avuıturyaya liaP 
ıloktor Petenonun lıu tecriibeoini ve Tecrübe bu ıunıtle muvaffak I . nm ı,& cewıbı, tayin edilen müddet tacel 11yut te,.bbüılerde bulundu • fi tahfldata ı..,larken Almanya ya ilıl 
tecrübenin neticesini merak ile aözet· mUftur. Çünlr.ü oiit muayene ve ıa'hla zulmcla, yani 20 temmuz tıiinU 188t ı.;.M • I . lıu tahtJdııtın kat'iyen Almanya)'lll 
lemektedir. edilmif ve halioı olduiu anla,.ım.,tır. 18 de Avuııturyanın BeJcrat 1efirine b' ... la ncılte~e.' ~vuıturya ~ :X.r· ı..r.. olmadıiını tebliğ etti. ' 

Doktor Petenon on aenedir hu itle Bu tecrübenin izah ettiji en mühim verildi. iatan araaındaki ihtılahn halb ıçm A t . R ti 
mefKUI olmalı:bıdır. Onun 111ıoraıu,,... hakikat, oiitü --1erin imal ettiii • AY1Dbırya lıülr.Gmeti İlle ...Srine ~!"' FranlB, lnsi)tere ve ltalya- r__;::ı3ulryTa ue, usyanın ~ahtida 
nnda kurduinı makine henüz ı"ptı'dat dir. daha evvel kat"t talı'm t . nın mu,tereken tav ... utta bulunma • \Uoa&"&11e emmuzda umumı sefer" 

.- , a vermıf vece - 1 kJ"f . berlik ilan · lıir ,.kilcleclir. fakat ydında .. mü • Memelere vanın Iran, muhtaç oldu- ,,.lıın, ültimatomun ,eraitini aynen arını te '. ettL • etb, Rueyanın böyle, hakfo 
lr.emmel ,.lr.ilde yoıpı)acakbr. Peter • iu kimyevi W11Urlan ııöttlriiyor ve.,_ blıul mahiyetinde olm.dığı talr.dlrde, _But~: ~bul al~ • Bunu lr.t_lıir ~ olmıılr.aızm ve mi hiolf 
- ite f11 tekildo ı..,ı.mı.m: ÖIU nu oiit imal edeaılr. hale ptiriyor. clerhal Belıınıdı terketm..u;i emreyb '::,~'P ncıl":~ claboı m- bir Mlere ıtı.mm mütecaviz bir vaziyoll 
Wt ineiia memeleri •e cijederiyle ta- Doktor Petenon kana ,.ker, tuz mifti. 1 t ır olmak uzere, Avuaturyanın •lmamnda en büyük amil, o· vakit hr 

bii bir surette itlemeğe yarayacak yağ ve aaire katarak, yahut bılda~ Binaenaleyh Avusturya sefiri cevabı h~~. bat~adan e~el (~t~ riciye nazın olan (Sazanof) idi. 
mihanikt bir cihaz vücude ptirilmit • bunlan çıkararak icldiuını iapat etm~ alıp ta bt"i hir muvafakat mahiyetin- fe rını re ın olarak. ıtaal eylemeeını Kıaa .... 1.. ld w 

tir. tir. Bu kimyevi ...,.urlar memelerde de olmadıiuıı Prünce derhal-port- ve ondan oonra Sırlııatanla olan ilıti- • ııorut u o ugu lradar da, milo 
Doktor burulan ene! blıiıı .,,..;(e. mevcuttur ve .utun imalinde en bU • larını iatedi ve Be)gnıdı ter ketti. ~n •.iy~ ~üzalıerat ile halleclilnıeoi· houlip ve inatçı bir adam olan ( (S.0 

Iİllİ precek bir~ cihaz da hazır. yük ftZileyi lııın1ar yapmaktadır. Avuoturya 1eliri 'ZJ Temmuzda nı ılerı eurdu. Fakat Avueturya artılı -o çarı tazyık ederek 30 Tem• 
layıp yerine koymUfhlr. Doktor Petenon hu tecrübeyi yap- Sırp hüktlmetinden puaportlannı is _ harbe karar vermtiti. . muzda (yani avuıturya umumi aefeP 

Bu bip, hir motarden ihuettir. Fa- tıktan 80Dra fU ekleri aöylemittir: tiyerek Belgrattan aynldıktan bir kaç Ve zaten böyle aiyaıi müzake • herfiiinden bir sün evvel) umumi sr 
• Irat .ı.u .~!'"· lralp ~~ta... • «Ümidimiz 4laha iyi ""daha ucuz ııün IOll~a 28 ı:emmuz ııünü Avua. ~ta sin.,...ltten nıak1at bilı.- Sır- leıberlilr. lranınm imzıılatmı,ıı. A.,,,.. 
vuıfaini aormektedir. aut elde etmektir.» turya hukdmetı, ale11abah S.rbiatana bistana yardım etmek olduiu cihet ... h•--n• fe be liw• '14-- .. ..: ...... 

Pr 1 " lıun "ealr.ip 1ı Dok P harl> ilA led ·-,....n .. r r 
111 

,,..... ,,..,~ 
• . ~~~ ~ mut ·f·-•-.:-~~zın Gn. er:~.1 ~~~:X ~L ~ı.ftıiı reafı:enh b. ı n e~ . i.h k'k" le •. Av~~turytab~n.11~ buna riza pere • Ruya da umumi aeferberliğini ilitl 
1Ç111e ...-- ve fıryaD vazı amuu pren ıv cae uuıma •"rmuf, DU unıver· v .. e ar ı umumının a ı ı meb- mıyecegı ıt ic:lı. . . 
llo!ik tüpler koymUf ve lıuıılıuı içle • Iİtedeıı n.,'et etmif, claboı oonra bil· de'i bu 28 Temmuz 1914 ııünüdür. Nihayet Avuaturya bö 1 la du etti, lr.i lıu ouretle ııerek Avuotury8' 
rine lraa ... licalr. ou aluhlmalı üzme tün ilmt hayatını onda pçirerelr. pro- Sırbiatana ilinı harp ;.. çorap oöküğü tetebbüaatın önünü .ım.J!' ~ in ~ ~ nm, ııerelt Ruayanın umumi 1elerb&P 
hazı~la~.. • • • • leoörlülr. etmiftir. • gibi -~yük dev~in biribirlU°" dı ela topa bıtarak harbe de ç li'len ::. lilr. illnlan ayni ııünde yani 31 T.,,.. 

Nıhayet unıvenita melderindeıı Jıi.. Bundan 1Dnra ,.,.., ve mükemmel barbo ilin etmelerıne ııebep oldu. Bu laclı. mmda ve biribirinden birer ikifer ~ 
ri keailniİf ve memeleriyle ciierleri ve mihanikt va$talarla yapılacak tecrü- ilanı harp ailaileai. 28 Temmuzdan R da • .__ farkla vuku bulmUftUr. 
bir miktar da kanı ahnmıfbr. belerin ne netice vereceii henüz beli 5 Ajuatos tarihine kadar devam etti. ua,a • -.,.ıJOI' . 

Ciierler ve memeler cihazın için. değildir. Muhakbk olan bir nokta, ... ,Yani harbi umumi ba,langıcı eier 28 Avusturyanın, Sırbiatana ü]tima - (Sazanof), Ruayayı böyle iz"an..r 
ilelr.i yerlerine yerı.,tirildilr.tm 1Dma yeye -1 olundaiu talr.dirde inelr. • T eınmuz İle, bu ı..,lanıııç ancak 5 A- tom vernıai akebinde Rueya, bir ta- ca harbe ıriiriildemekle biDıaHB lr.e,,a 
Iran ela oun'I clamarlıını akıthmıttır· Bir lere ihtiyaç lralmayacalr.br. juatoo 1914 de tam oldu ve o ııünden rahan pelr. de oamiml olmak11zın ıiya. memleketini ve elendiıi olan çan bil' 
takım batb tedbirler de almdıktan Çünkü kimyevi kanlarla İfliyecek itibaren Avrupanın alb büyük devle- ai tewebbüsata giritmekle beraber di· yük bir felaket~ aürüklediğinin f8r 
.Onra motör ifletilmit ve faaliyet'--·- aun"t memeler yapalacak ve fabrikalar tinden beıfi biribirinin boğazlarına 18• ier taraftan da hemen harekete geç • kında d wildi• Harb u · · _.., lmn .....- h • 1ı ldı • h la d 28 T ela eg . ı mumının ...-

. lfbr. Ciierlere temiz hPa veril.. e~-~ı~ ı. tiyacma ıöre aüt çıka - n . =-~eh azır .. n ~ vde.. k 1 ~dmmuz reamen ba,langıcı Avusturyanın 2' 
mıt ve kana llzım olan obijm temin raca&, yanı tlfllllllllara, zayıflara. hu- Bu aekiz aünlük harp ilanı devresi, arp uzerıne ort o or uyu ae- • ' • ,,. • • 
edilmif ..., oun't lraa c1amarlonn için • talara aöre ayn ayn oUt İltilılali bir _hayli bntılr. olmakla beraber, ııe- leıber ederek Avuıturyan~n (Galiç • ı.tm~ ~~a. ılinı .. ~bı .. ~ 
de almu,. boıflamıtbr. mümlriin oLıcalr.tır. ne az çok mantılr.1 oalahat gösterdi . ya) hudutlarına oevketmege batla • bu harbm, uç ııun ıçınde butun cı...,.. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~r ~~~~ı~~be~.~~~~~~~~~~b~~~~ k11mt bir aeferberlik ilin ederek Sır ~ tamamiyle fuzuli idi. mahiyet almasının asıl mes'ulü de ir 

biatan hududuna bir bç kolordu Bu huauata herhanai haklı bir te Rusya hariciye nazın olan (S.- -
aönderdi, Avuaturya kuvvetleri 30 .hep yoktu. Fakat Ruaya kendisine nof) (1) tur. Okuyucularımın 

Sorduklarına 
Ceflaplarım 

«22 yaflDCiayım. bir annem. l»ir de 
m bnletim var. Kazancım ancak evi
misi seçindirmeie müaait. Bu yüzden 

«Ben 30 yaılannda bekar bir kızım. 

.. lenemiJoruaı. Evleninem annemi ve 
kud-.imi feda etmek lazım. Halbuki a 
onlarm batka bir seçim vaaıtalan yok. 
Peki amma. "n de bütün hayatmu l»öyle 
beklr mı seçirec:eiim) Ben de e• bark. 
tohak çocuk eahibi olmak isterim. Bu 
ikiUni bir türlü birlqtiremiyorum.» Ablamın yamnda oturuyorum. Bir ay 

evvel ablam öldü. iki pcuk ),araktı. E
niftem çocuklan l>akmak için benim ı•· 
ne onunla beraber kalmakbimu iati • 
yor. Fakat l»en bunda mahzur sörii • 

Naci 

MiiMlfıp ediyonanm. E.W.. Wr 
ı..ıa inwa plmelde murafnnz Wr tle

receJ• kadar artar. Fmt r crhi •• 
brdetinizi ),iru f edüirbia ..... • • 
41.-U. ŞimdiJe kadar ais ~ için 
fecllıkirhk yapm'fP'lız, timdi de onlar 
a.iru ~ söet ... lidirler. Ve 
..ı.ra ._. teklif edene~ eJllİlt oha-

yorum. Siz ne deniaiz) Utfiye 
DiifündiiUnib melmr ......... Fa • 

kat Plecek Wr ,.... ,-.., llayatama 

kuanm.k için ti ...... pi 1 ·~ .... 
._. oı.c.kwm, Wft m •enllii • 
YUifey_i _.. .-.. TEUE 

Temmuz sünü Belpadı topa tuttu • lalavlann hamisi mfat ve mevkimi Alman çift iltimat o 
lar. verdiii için lalav ulundan olan Sırp - JUID e Olll .ıa.ııt 

. , 

Ruayanın umumi eeferberliğini ~ 
etmeei üzerine Almanya da vaziyetiıt 
Yalıametini anlayarak derhal mü~ 
leye mecburiyet ıördü. 

(Arkaai ,aım> 

SüleJman srrl" 
~,-

[ 1 ] (Sazonof) 1660 da doa·.-
1927 de (Nia) eehrinde vefat etın~ 
Hami umumiye Rusyanın karı,m•4 oı.ıı- , 
IUMlan me•uldür. Yalnız fran91z\ar. k~" ... 
dilerini de kurtarmak için bu rnes·.~~ 
iDklr ettikleri aibi kendisi de netrettı.ıı ~ 
tıratmda tabii kabahati kendi üıtünc:leP •el'" 
nk Almanya ve Avuaturyaya yukletfaı
teclir. (Sazonof) mqrutiyetten so~r•. ; 
Jd7eye karp binnisbe mutedil bır 9İ1 ı,if 
takip etmekle l»eraber. Türk dü,01•, 
MoKof idi ve 1911 d~ ltat,.YI .r ~r g. "' 
prp harbine hilhaela tepik .toıift .. 
lenb Wt tliplomat olc:luju .....-pJili 
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Aslanlar kraliçesi Lehistanda görülmemiş bir hadise 

Seyahate çıkan kıskanç 
koca karısını bağladı 

• 
Güzel bir lngiliz kızı dansözlüğü bıra-
karak aslan terbiye etmeyi iş edindi * * * 

Polisler şüpheye düştüler, kapıyı kınp içeri girdiler 
fakat bağlı kadının tekdiriyle karşılaşhlar: " Ne 

hakla evime giriyorsunuz ? Kocam beni 
arzumla zincire vurdu ,, 

Patricye " erkekler de aslanlara 
onları da uslandırmak mümkündür 

" 
benzerler. 
diyor 

Sabırla, sinir kuvvetile 

1ngilterede son zamanlarda en çoli 
töhret kazanan kadm hiç ıüphe yok ki 
Patricye Bom'dur. Patricye Bom, as
lan terbiye eder. Henüz yirmi iki ya
tında olan bu aenç kız. üç yıldanberi, 
bu pek tehlikeli İfle mqıuldür. Gaze
teler sık sık onun alanlarla uğraşır -
iten alınmıt resmini baaarlar. Patricye 
•Yni zamanda ıüzel bir kız olduğu 
İçin aslansız resimleri de gazetelerde 
hol bol yer bulmaktadır. Bundan ev
-.el balet dansözlüğiyle uğraşan ve 
bıuvaffak olan genç kız, dansözlüğün 
ruhunu tatmin etmediğini görerek 
'-•ka bir it aramı• ve nihayet bir gün 
airkt~ aslanları görerek ulan terbiye
ıiy le mef8UI olmayı brarlaftırmıştır. 
. Bu ~i birdenbire yapmağa bittabi 
~kan yoktur. Bunu bilen Patricye de 
lfe evveli bir aslan mürebbisi ile dost 
olrnakla pİfmİştir. 

Bu işi yapan adam Patricyenin as -
1-nlar üzerinde teair yapabileceğini 
lezrniş ve ona bu mealejin sırlarını öğ· 
tetrneğe beflamıttır. 

iki yıl devam eden tecrübeden son
~ Patricye ifi tamamiyle kavramıf ve 
ondan sonra kendi he.ahına hareket 
ederek iki erkek, üs dİfİ aslanla iki 
)avru satın almıttır. 

Genç kız bunlan terbiye için çalış
lnağa batlam•, neticede muvaffak ol
'lrluştur. Onun da aaLmları ipler üze
tİnde yürümekte, yerlere yatıp yuvar-
1-nrnakta, ve türlü türlü maskaralık -
1-r yapıp herkesi aüldümıektedirler . 

_______ , 
Lehistanın Kırıa.

tinoviç kasabasın • 
' da binbtr ıcce ma -
saUarını hatırla • 
tan bir kııkançlıJi 
hadisesine tesadüf 
0

eC:lilmiştir. 
Henüz yeni ev

lenmİf, bir karı ko-

ca arasında ecre • 
yan eden bu hadi -
ae çok ender rastla
nacak kadar garip-o 
tir, Yeni damat ka· 
namı çıldırasıya 
eevmekte, sevditi 

kadar da kıskan • 
maktadır. 

Yeni damadın düiünden bir kaç üç ıün ıeçtiği halde kapının açılmadı
ıün sonra bir İfİ çıkmllf Grakoviçe sit- ğını . farkedince şüpheye düfmüşlc:-, 
mek mecburiyetinde kalm19, fakat kıs- polise ve müddeiumumiye işi açmış .. 
kançlıiı bu 1eyahatine mani o1muş- lardır. 
tur. Müddeiumumi de evde arama ya .. 

Kadın kocasını çok 1evdiği için ona pılmasına izin vermiştir. Be§ po]is bu 
enditclerinin beyhude olduğunu söy- izinnameyi yanlannda bulundura .. 
lemif, fakat nedense kocasını inandı- rak eve gitmişler, kapıyı çalmışlar, 
ramamıftır. Erkek karısına her ne ka- cevap alamayınca kırıp içeri girmek • 
dar: ten başka çare bulamamışlardır. 

- Biliyorum karıcığım, fenalık Kapı kırılıp da içeri girer girmcıs 
yapmazsın, buna eminim, demiş ise müthiş çoban köpeği büyük bir tehev· 
de bu söze: l vür e Üzerlerine saldırmış, polisleri 

Aslanlar içinde en inatçısı, dişiler • rak parçalayacak.lan korkusiyle yü • - Fakat ... fakat kıskançlık seya • içeri bırakmamıştır. 
dir. Patricye bir elinde bir kırbaç, ve rekleri ağızlarına gelmektedir. Fakat hat etmeme mlni, cümlesini ileave et- Polisler bu korkunç hayvanı taban· 
ya demir parçaıı, bir elinde bir revol- Patricye hayvanları 0 kadar ehlilettir- mekten vaz geçmemiştir. ca ile cansız yere serdikten sonra <>-
ver olduğu halde kendi dişi aslanını miştir ki böyle bir tehlike pek de varit Nihayet kadın kocasının üzülmeme- daları aramıya ba,lamışlar ve bir oda-
da iradesine rametmiştir. dejildir. ıi ve seyahatten geri kalmamaıı için: nın kapısını açtıkları zaman zincire 

Bu tehlikeli it bittabi bir hayli ve- Geçenlerde bir gazeteci Mis Patric- ni olmak için: bağlı kadını görünce hayretten dona 
rimlidir. Bugün Patricyenin kazancı, ye ile göriifmüş ve onun fU sözlerini - Peki kocacığım, demiştir. Beni kalmışlardır. Kadının polislere &Ö) le .. 
en ileri dansözlerini kazancından kat kaydetmi•tir: bir demir zincirle sımsıkı bağla, kapı-
k 

T diği söz fU olmuftur: 
at fazladır. _ Hayatta en scvdigw im it kendi lan da kilitle, öy.le Kit. Sen gelinceye ,__1 - Ne hakla benim kapımı kırıp içe-

Maamafih genç kız bu parayı fazla- i.ıimdir. Ba•ka her hanai i•le metanl kadar ben o v .. az .. ıyette .ıuı mıya razı • 
""' T •· T •- ri giriyorsunuz? Kocam kendi arzum 

siyle haketmektedir. olmak istemiyorum. Gerçi her ı~Lze yım. Tek sen uzulme. l be ı....:::.l d B' b 
an f k b 1 ve israrım a ni ~ a ı. ıri irimizi 

Patricye sahneye çıkmakta, ve içer- tehlike ile kar•ıla•ıyorum. Ve tehlı"ke Erkek de bu. t.edbiri _ muva ı u _ -T T _ k çok sevdiğimiz için ikimizin de biribi· 
den aslanlarının bırakılmalarını bekle~ içinde yaşıyorum. Fakat bu tehlikeleri muş, kadını zıncıre baglamış, apıyı 

k l 1 f · · b' ba k ·· "'· rimiz hakkındaki kanaat ve itimadı • me tedir. yenmek bana haz veriyor! ki it emif, so aya ırı ır ço n opegı 
b k d k d kil' l d'kt nın sarsılmamasını istiyoruz. Bun • 

Aslanlar homurdanarak, kükriye • Patricye bu ,sözlerden sonra fU sual ıra mıf •.. ıf . apıyı a ıt e ı en 
h la k t da poliıin müdahaleıini icap ettireceli 

rek, kuyruklarını yere çarparak gel - ile karşılaşmıştır: sonra muaterı yo çı m~t ır ·. . 
mekte, onu görür görmez, durmakta, - Kadınlar aslanları uslandırdık _ Adam sokakta rast geldıklerı ıle de bir 1fey yok. Buyurun dışarıya ..• 
ve onun emirlerine boyun eğmekte • lan gibi erkekleri de ualandırabilir mi~ vedalaşmayı ve bir kaç güıı. sonra av- Polisler diyecek bir şey bulamamiş-
d 1 d t d "''nı' evı'ne go'"z kulak olma lar, süklüm, püklüm dıııtarı rıkmı•lar, ir er. - Evet, kadınlar aslanlar vibi er- e e ecegı ' - r- ~ " 

H k b k k b l ·· lemeaı' unutmamıstır giderken de kırdıkları kapıyı tamir e-er es u manzarayı derin bir he - e ]eri de uslandıra ilirler. Bunun arını soy e • • 

F k t e göz kulak olanlar aradan dip tekrar kiJitlemi•lerdir. 
y~an ~in&~hrclme~e. a~~~ın ~in~nirk~wti~ k~ ~pmak ~a~a~;e~v~~========~~~=====~T======~ 
bu genç ve güzel kızın üzerine atıla - için hazırlanmak lazımdır. Tela\' ve vehm içinde yaşayanlar bu çefİt itle- lerinin sebebi nedir? 

• 
lhtiyarlığı_n_m_a_n_a_sı_n_ı _k_a_ybettiği yer 

re yanaşmamalıdırlar. Ben de zerre - Onları saygı göstermeğe alış • 
kadar telAış ve asabiyet gösterecek o- tırmamdır. Fakat aılanlar da ancall 
lursam, emin olunuz ki, derhal parça- karşılarında ayakta durduğum ve ken .. 
lanırım. dileriyle yüz yüze geldiğim zaman ha· 

Everestte 75 yaşındaki insanlar çocuk sayılıyorlarmış, 
250 yaşında dinç, güçlü kuvvetli erkekler varmış 

kuvvetli. ı var ki yerliler münhasıran bununla Fransız muharriri Sezar Depüi Hi
lkıalaya dağlarının en yüksek tepesi o
ltn Everest tepesine çakmıya çalışır -
len hayretten ağzı açık kalmış. Şimdi 
Qrada gördüklerini yazJYor: 

- «Evereatte diyor Metüsalan'ın 
~fadı Yatıyor. Orada 75 yaşındaki in
"nlar çocuk, 150 y8f1Ddaki insanlar 

~likanlı ve ıenç sayıhyorlar. ihtiyar
~ Yaşı yok. 250 y&flDda dinç, güç~~ 
l!vvetli erkekler ve kadınlar azraılı 

)anlarına yaklaştırmıyorlar. 
i Beni Evereate aötürecek rahberim 
5 Y~ındaydı. Henüz yeni evlendiğini 
~, ilk çocuğunun dojmak üzere oldu-

~nu söylediii zaman onun sayı işleri
Ilı Pek o kadar eyi bilmediğine hük
'-letıniştim. Fakat gördükten sonra ... » 

di Muharrir anlata anlata bitiremiyor, 
l'or ki: 

. - Burada yaşayan insanların cin
~Ctini tayin etmek te çok aüç. Erkek
) t de, kadınlar da biribirlerine benzi
~tlar. Erkeklerin de aôiiisleri kadm
't~ tibi dolsun ve ta,km. Kadınlar da 

ekler aibi, çelik .daleli, aüçlü ve 

Havanın fiddetine, soğuğa, kara geçiniyor1ar. Meyvası pek lezizrniş, 
rağmen yarı çıplak geziyorlar, açıkta bendeniz yemedim, çünkü kendimde 
yatıp kalkıyorlar ve ömürlerini mey- ne bu ağacın yanına yaklaşacak, ne de 
vasını yiyerek gıdalal'\dıkları bir ağacın meyvasını yiyecek cesareti bulamadım. 
dibinde oturmakla geçiriyorlar. Aklı erenlere sordum, sorufturdum, 

Bu ağaçlar da çok garip ve çok kor· bu insanların bu kadar çok yaşamala
kunç fCYler. Yaprakları alelacayip bir rındaki hikmeti öğrenmeğe çahfbm. 
ş~y. Bu ağaçlar insan, hayvan ve ha!1a- Diyorlar ki: 
rat yiyorlar. Nasıl mı dediniz? 

Efendim bir büyük rüzgar çıktığı 
zaman bu ağaçların çarf8f kadar bü

yük yaprakları bir fil ağzı gibi açılıyor, 
başlıyor iki tarafa sallanmağa. Bu ara
da bu yaprağın önüne ne rastgelirse 

insan mı hayvan mı olur, taş mı olur, 
ne olursa onu kapıyor ve kapanıyor, 

sonra da açılmıyor ve içine aldığı cis
mi öğütüyor, massediyQ!.ı_adeta yiyor. 

Yerliler bu ağaçın ilmini almıflar, 

rüzgara fırtınaya rağmen bunun altın
dan kaçmıyorlar, şöylece kendilerini 
sipere alıyorlar ve ağaçtan dütecek 
meyvaları kapmağa çalı,ıyorlar. 

Ha, bakın, onu söylemeğ~ Un\lt" 
muftum, bu aiacın bir nevi meyvaıı 

Everestte mikrop yoktur. Yiyecek 
te, içecek te saftır. Hava tertemizdir. 
Orada yaşayanlar haıtalık bilmezler. 
Vücutları bizim vücutlanmız gibi tok
sinlerle dolu değildir. 

Geçinme zorlukları, öldürücü ae
bepleri yoktur. Şehirlerde Y8f8Yan. 
hattl az çok medenileşmit olan inaan
lann hayat gailelerinden hiç birini on
lar bilmezler ve çekmezler. Niçin yaşa
masınlar} 

Bu tekilde ve iptidai bir tarzda, ha· 
yat zevklerinden hiç birini tatmadan 

ya,şamak iateraeniz ıiz de Everest te
peıine gidiniz, ıiz de 200. 250 yıl ya
~lilll~ız, Fakat bu yapmanın maniıı 

ne~ ••• -* 

Gazeteci aslanlar kraliçesine üçün· na saygı gösterirler. Karşılarında otu• 
cü sual olarak şunu sormul1tur: racak, veya sırtımı çevirecek olursam 

- Aslanların size saygı gösterme - felakettir.» 

lr Hayatta GördOklerimiz 
100 paralık kaşar peyniri 

Tünel civarında bir ıütçü dükkanında 
idim. Jçeriküçük bir sokak haylaZJ girdi. 

Bir paçası var, bir paçası yok kısa bir 
pantalon. Ne renk olduğu belli olmı • 
yan bir sömlek. Baıında, küçük esmer 
yüzünü ıölıeliyen, kulaklarına kadar 
inmiı bir apaf kaaketi. Sevimli bir tavnla 

boynunu büküp elindeki parayı uzattı: 
- Ne olur canım uıtacıiım, bana 

100 paralık katar peyniri ver. 
Dükkan aahibi karııımda duran beyaz 

ıömlekli adamı cöıterdi. Emir \flkmıatı. 
Oraya döndü. 
- Haydi ver 
Çırak sordu : 

- Beyaz peynir versem olmaz mı}. 
Küçük yaramaz baıını salladı : 

- Yok ninem onu sevmiyor. 
Kliıda el kadar bir katar peyniri par-

çaaı sarıp verdiler. 
Sevinmiıti. 

- Artık adam olacağım. O vakit çok 
alının usta e mi) .. 

- Ne olacakun). diye ıordular. 

Amir bir sesle: 
- Gazeteci, dedi ve aı~nyarak çıktı. 
Küçük haylazı kapının önünde yaka• 

ladım. 

- Sen nasıl ıazeteci olacak11ın kuçuk. 
Şirin bir bakıtla izah etti : 

- Gazeteci. Yani gazete Hlacağım. 

O vak.it nineme peyniri cc 1 O ıı kııruflluli 

alınm. Çok param olacak. 
Kendi ıibi üç yaramaz etrafını ~ldılar. 

Onlar ıazctc ıatıyorlardı. 

- Biraz versene peynirden. 
lıyankir ba§ını kaldırdı: 
- Yooo ... Nineme aötüreceğim. Ba~ 

ben bile yemiyorum. H em o kadar da 
kamım aç. 

- Aç mıSJn çocuğum }. diye sordum. 
Büyük siyah gözlerini kırph, ydvaşçıu 

- Yalan amma, onlardan na•ıl kur• 
tulayım, dedi. 

Ve çevik bacaklarının üzerincle nç
rıyarak uzaklapı. 
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p 1 at, Matyanonun 
filosu u takibe karar 
vermiş bulunuyordu~-

Tek göz Ali leventlerin en tccrü- .• ;ısı;: 
2
; 

belisi idi. 
.Murat ile arkadaşları ondan önce 

davrandılar. Murat cevap verdi: 
- Bir an bile düsünmedik. 
Arkada ları tasdik ettiler. 

ne yelkenleri, ne de kürekleri gö -
rünüyordu. Yalnız yirmi çift küreğin 
denize dalıp çıkmaıından doğan cı
lız fosfor parıltıları sezilebiliyordu. 

IOR POST~ 

Galatasaragın 
Senelik kongr. si 

Dün fenni ve mali t"aponl r 
kabul edildi, nizamname 

tadilatı görüşüldü 
Ga1 tasa.ray •• Ü •• ısenelik ıtop-

Iantısını klübün Beyoğlu merkezinde yap • 

mıttır. 

Celse aça\ınca idare heyeti reisi Etem 

Menemenci bir ko~ 

teklif etmif ve heyeti 

bı:ııkanlığa g·axc~mzin 

es '<i Galatuaray•h'lıııtfflı•n 

ıreisi 

umiye ıittiMd 

Pulat ha .. kasaranın üstünde kol-
:ı: m4ftil'. 

larmı göğsünün üstüne çaprazlamıJ 
Tek göz Ali onlardan geri kal -

mamı§b: olduğu halde ilerilere bakıyor' lakin k
0 

........ .tt .. n"lza:l!rn:aa:ıte tıuıı:LatJ 
Bu Yalnız Senın iıin ve senin ·-·-

- • . . . orada sonsuz bir karanlıktan, bir 
arzun degıldır Pulat. Her kım olur- k b k b" - • 

l d b. d 1 yoklu tan &§ a ır ıey goremıyor-sa o sun, orta a ız en ç.a ınmıı o-

lan bir Türk kızı var. Onu kurtar • du. . d' 'l 1 · k'ım bilir 
. . . bo B .Şım ı zavaı ı ncı mak hepımızm boynuna rçtur. u . ? 

k ıh b k . l d haldedır. 

larile, ıniJ:mrmamc ~t.u..1..1.lll 
ne konçeyi ad:ıiııın .siö'J"lm~ir. 

İdare he1Mbmn ıokıııd.1~ 
aralı e et a§ a t§ er e yaparız. K' . ı· d d" ? 

ımın e ın e ır. 

Süleyman ilave etti: Bir adamla mı boğuşuyor? müı""cıa'4~alaı'll ısıeneoıyıeı <1Vcttaıiil 
- Hatta bu it daha büyük i§lcr Matyano denilen adam nasıl bir ticede • 

yapmak için de sebep olur. heriftir? 
- İyi amma eğer Kıbrısa hemen Acaba İnciye bir fenalığı 

gitmek olmasaydı timdi limana gi- mıız, ona ıöz koymaz mı? 
ı·erek Venedik donanmasını ate§C Pulat bir aralık, genç kızın bir &"e- kat :yaparak 

'\'ermek kabil değil mi idi? mi kamarumda, keçi aakallı, uzun zetmek •. 

Deli Mustafa bu ıöze gülümıedi: burunlu. haydut bakıtlı bir herifle tır. 
- Kandiye çok sağlam bir kale- boiuıtuiunu, ondan kurtulmak i-çin İdare 

cesini umumi heyete ar • 

ıınnıısaııu·e almıJ • 

uleli lisesi 
törenle 

15 

• 
evı 

Bu münasebetle muhtelif spor hareket· 
leri, güreşler ve boks maçları yapıldı 

10ünkü .spor areketlerine iştirak eden talcb~cn bir kısım 

eri lisesinde mektebin ye- Adil, .daha bir~ hnınrolf zent Lul .. 
muılardır. Cehli Rqit 

l.Jk fampirona•ı dir. Bizi orada bir kıstırırlarsa bir çırpındığını, kapıdan fırladığını, 
d .. ha kurtuluı yoktur. Bundan bat • can korkusile geminin küpe!teıin • u :müzikle eri yapmıılardır. 
ka limanın ağzındaki zinciri kesmek den k ran\ık den·ıze kendisini attı -

maçları 
İstanbul ş lbir qızaan :söylenen tiklal mar-

veya kırmak mümkün mü? Zaten ğım görür gibi o1U7ordu. Ufak dan sonra ep üdürü '!Yarbay Ce • m.apnın ôkina devresi dün Taksim atadyo-

Allah onların baılarına bir bela ver- Eğer bu korkunç kuruntu bir ota- ileri süriilmiif, nizam - !il ortaya ıceler.ek ibmandanlan, munda bqlamlfbr. 

lik ~piyonaıı B takımJan 

mİ!, kırıp duruyor. ğan haline getirse bu engin deniz • named t itat· ieri e1amlam.ıı, dilerine teıek • Galatasaray • Hilal aruındaki milsaba-' 

Düıman Gemilerind• lerde degw il onu, onun izini bile bu- bik e i · t • • . Heyeti umumiye kür ıetmq ve · spor eTİ hakkında kanın ilk devl"CIİ nisbeten ıkarıılıklı hücunı-
tJlenler . . - . din1eyicileri t vir ebıÜjtir. larla seçen bir oyunla bitmiJtir. İkinci d,e.-.. lamayacaktı. bu bu ta idare heyetine &a'labiyct N:er -

mi•tir. or • • manej yeri rede daha alır baımaia bapıyan Galata• Tek göz Ali de ayni düfüncede Lakin hayır, inci böyle olmama· "7 
4 1 --"- 4 o k .-

- H t • b .. t olduğunu, bir aralık kovuı haline getiril • saray ao yApar.a maçı • ·azanmır-• 
idi. Fazla olarak Venedik gemisin- h, 0 kendisini bu denizlerin .derin- eye um~m~ye on e! _ııun sonra op • ır~· 4 , üç~ CYYelimlm heri bale Giinef _ Anadolu arasında yapılacak 
deki korkunç hastalığı da ileri sür- liğine atmamalı! !anacak, yem nızamnameyı tasdik ve ~dare kondqğunu ısö_y "yen mekt~ müaürü b • olan .maçta GUnq takımı hükmen mağlup 
dü: Oradan ne alacaklardı? Ne ka- Pulat kendisini kara .hulyalardan heyetni seçecektir. 
zanacaklardı? Allahın beli.aı bir kurtarmak için b ını kaldardı. • ...... ~·····••••••••••••.................................... r 

1 
hastalık mı?.. Ellerini atağı indirdi. Bu efer sol 

Bunları söyledikten sonra son söz eli kılıcının sapına, sağ eli de belin-
olarak dedi ki: deki iki pİ§tovdan birime gitmişti. 

- Bu donanmayı ancak bir do • Ümidi kesmemeliydi. 
nanma denizin dibine gönderebilir. Lakin bu ümit te yalnız bir ~eye 
İsterseniz Venedikli mülazimden bağlıydı: 
donanmanın ne halde olduğunu, na- Matyanonun gemisine K1brısa 
sıl demirlediğini de öğrenelim. varm dan, hiç olmazsa yükünü ka-

Sordular. leye çıkarmadan yetişmeğe ... 
Gemilerde yüzde yirmiden fazla O şimdi yalnız değillJl§, yanında 

ölü varnu§. Daha da ölüyormu§. Li • dört Venedik kadirgası dah varmış. 
manda dümenleri karaya olarak Bundan ne çıkar? Pul t, değil dört, 
seyrek seyrek demirlemi§ler. Amiral dört yüz dÜ§man gemisinin ortüına 
kalede imi§. Venedik ve Sicilya ile bi e bir atmaca hızıyl atılmak için 
ispanyadan gelecek olan imdat ge- hazır bulunuyordu. 
milerini bekliyormuş. Eksilen kü - Hatta biraz daha ıdil!iinünce 
rekçilerle askerleri Giritten tamam- Matyanoy yetipnek ümitleri biıs
lamak mümkün değilmiş. Bir iki ay- bütün arttı. Çünkü Venedikli müla
dan önce buradan ayrılamazmış. zım onun bugün öğleden sonra yola 

Pulatın arkadaşları böyle bir za- çıktığını söylemi,ti. Fazl olarak 
manda zinciri kırarak liman gir • beraberinde dört geminin daha olu
menin zorluğu, girseler bile ba§hca şu da Pul ta yar y caktı. Böyle fi-
bir i§ göremiyecekleri noktasında lo halinde giden gemiler tek b ın 

pek çabuk birleşmişlerdi. Dalgın, gidenlerden her zaman dahR az yol 
kırgın ve dü§Ünceli olan Pulata Mu- alırlardı. ikisinin Kandiyeden :ayrJ-

rat dedi ki: lışları arasındaki dokuz on saati 
- Hemen Matyanonun ardından farkı yavaş yavaı yedim1ek pe'k 

gitmeliyiz. BUTada görüp duyduk- mümkündü. 

lnrımızı da Lala Mustafa P&§aya 
bildiririz. Donanma Kandiyeye ge
lir ve yardımcı gemiler yetişmeden 
düşmanı yok etmenin yolunu bulur. 

Diğerleri <le: 
- Evet ... Böyle yapalım. Dura

cak vaktimiz yok. 

Deyince Pulat güverteye koslu. 
lncin"n 
Hayali 

* * • 
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Magose Önünde 
Kerpe arasını geçeli epeyce ol • 

mutlu. Bir sabah iki kalite ve üç lı:a
dirgadan ibaret bir Türk filor.una 
rastladılar. Bunlar donanll".a ku· 
m ndanı Piyale pafa tarafından Ci
ritle Kıbrıs arasındaki yolu gözle

mek üzere gönderilmişlerdi. Pul t 

Simdi Türk gemi inde manevra reisin gemisini uzaktan görür gör
sesleri vardı. Limandaki Venedik • mcz üzerine yürüdüler. Bu tam ın -
lile · l iç süphesiz pek de inden ge- ' nasiyle bir sava! başlangıcı idi. LA -
len hu seslerin manasını tam olarak kin yaklattıkları zaman onun dü~
anl ıyamıyorlardı. Zaten çok geç • man gemisi olmadığmı an dılar. 
meden kesilmiş, bir dah duyul • Pulat hepsinden önce kendisine 
mam·ştı. yaklaşan kalitenin kaptanına sor-

Şimdi Pulat reisin gemisi karan- du: 
1 kla · içinde mümkün olan hızla ve - Buralardan Venedik gemileri 
C"l Y kın yol~an Kıbrısa doğru gi .

1
geçecekti. Gördünüz mü? 

diyordu. Denızde onun ne teknesi, (A,.lcaııı var) 

o orun 
lü 

otlarından 

Pazar 

(*) 

Sinir ağrıla.rıından ileri 
Gelen f,aş ağrılarındaa 
Alkol tedavisi 

Uzun :!nelerden heri baş ağrı} tın· 

dan istıra.p çek.en ve: Be;>mimin içine 
sanki kızgın çiviler soRuyorlar diye 
ağrıyı tarif t>den .hnstam kull ndığı bir 
ço"k illiçlar.dan büyük bir fay.da görme
diğini ve ağrılarının büyük harpten 
sonr ve esarette !bulunduğu zaman 
baş]adığını anlatıyordu 

1 - Knn ıtahlılinde irsi bir b sta
lı Na tesadiıf edemedik, BJtma da çek-
memişti. 

2 - İdrar m yene.sinde fa7Ja oxa· 
lat me\ cuttu. Sol taraf başının kulak 
yanına tesadlif eden Jtoktasındaki kan 
damnrının bu ağrı esnasında şiştiği ve 
taZ):ik ~7!.pıhnc;a ağrının t1iddet1e arttığı 
göruhiyordu. 

Bu ;> üzden uykusu d bozuktu. 
Tedavi altına aldım. 

Günde 1 ı'i - .20 ı ntigram Kafein. 
şınngaları ağyıyan .mnhallinin etrafına 

ıcfa gün ırı be santımetre murabbaı 

küiıl (alkol) rıngalan yaptım. Alkol 
şirıngalanrun vereceği hnrarete mani 
olmak iızere yarım santimetre mik'abı 
'o, o'kain iğneleri tatbik ettim. Bu te

aari csnasmda bir şi~e deNe\ ropatin 
lullandı. 

Fakat hasta bu mrynndn e.n çok 
alkol 'rın.ialatındnn istifade elti. Ayni 
:ı;ak'nya benzeyen on ha ta daha yaptı
ğım nlkol tedavisinden fayda gördü-
1er , . .e muannit .ha nğrıl rı geçti. 

( ) Bu notları kesip saklayınız, ya. 

hut bir albüme yçııtınp kolleksiYon 
'Yapınız. Stlcmh zamanınızda bu no1Jnr 
li oktor grÖİ imdadınn:a yetiıebil"ır. 

Kız ve erl<ek muallim mekleplerl 
Haydarpaşada bulunan muallim .mektebi 

Ankaraya t.a nan mülkiye mektebinin bo
şalttığı binaya taşınacak, Capa kLZ muallim 
mektebi de Çamlıcada bulunan eski orta 
mektep binasına nakledilece'lttir. Bu su • 
retle Kadıköy, Üııküd r eemtlerindCki 
mdctep ihtiyacı .Haydaı:p lisesi ile tat• 

rnin edilmiş olac ktır. 

'Dünkü t!por hareketlerinden bir intiba 

. dan sonra gençlere dönerek: .1ba binal olm r. 
çökecekti. !Fakat, <Sevgili ta1ebeJerimin eme- Fener - Siileymani 
ği, ve yardımı ile böyle iyi bir hale geldi. 'I) Kadıköy sahasında yapılan ikinci de"1" 
d . t" • 1' 

eml§ ır. maçlarından F erbahçe - Süley~ 
Nutku mütea)tjp talebeler hareketle • talamları .arasındaki üsabaka 15 - O f6' 

rine baılamıılar, uzun atlama, gülle atmn 
karışık göster.ilerle barfikste, .beygirde, 
kasada ve rarnplen iizerinde are etler 

yap l§lardır. BunJan askeri liseler ıam • 
piyonlarından Şaban ile Süreyya,Grelruro· 

men 72 kilodan Hulüsi ile 79 kilodan 
Hulusi arasındaki secbest gürcı göstcriıleri 

ta1cip etmiıtir. Kemal - Mehmet, Sedat • 
İbrahim aralarında da boks maı:tarJ yapıl-
mııtır. 

Bundan sonra .davetliler büfeden ağır • 
lanmıJlardır. Mektebin cazı da gijze1 vakit 
geçirttirmek için bir çok 'Parça1ar "': muş -
tır. 

1\1isa'fır1er ar.asında general &.;nü, aka-

demi komutanı namına kurmay y rbay 

nerin galibiyetile bitmiıtir. 

Lik maçları bugün 
başlıyor 

.İstanbul ilik pınpiyona n ikinci cJe9' .-
re maçl rJ bugün Kadıköy, Taksim "V~ Ş-
ref stadlarında baılıyacaktır. 

On bir hafta devam edecek olatt ~ 
"-- b" . . ele d ..__ ""' maçuu-, ırıocı vrcye nazaran aıua 

yük bir n aka doğuracak ma1ıiyetteefır. 

Fenerbahçe Kadtköy sahasında sUte>""I; 
maniye ile, <Galatasaray, T,ıı.ksim st~~tı' t" 
Hila e, e,' ta' ~'f bas da EyiJP 

'le r. 

IFazi'l, Ma ıaikeri lisesi müdürü .Blbay nanacak maçtır. 
~ 

tar•h ·ıa.plar• Samsun vilayetinin bütç:!! 
Ik meldop1erin dört ve • nci Samsun, 14 (A. A )- Samwn utP , e 

•ınıflarında o:kutu an tarih kitaplarının mecüsi yıllık çalı naı:ıını tamanıla~ıet' 
0 daimi encümene biri kadın olmak 0 

talebeye .ağır geldiği göz ·· • ·· e m· d - k d - 1 ört uye nyırnrn · agı ınıştrr. . 
1 

rıJ5' 
nnş, lbu !kitapların daha hafıi'f 704 q_,in lirn1ı · butçenin t 80 bırı N1 • 

'kilde yazı maıına fe'I. katade hizmetlere, 20! bin 1nıı~ glılı 

a:la'kadar'lar te'bl1gatta tör "şle.rirıe. 35 · · irl!lfiaya. 7'6 binİ _. e • 
işlerine nyrılmıııtır. Kultur kudrosun~ıılııd' 

"d .. - - 1 fc-. .k nı en o.n cgr.ctmcu wuunnsı. rı> • 

letanbuf"a n"rl sen de t:ıhs.İ!attan 83 bin Üra•mlln )pOılla~:::;\11 # 

O U lert'", 40 bin lirasın n yeni y 

1apılan hi nalar lnra sarfı kararla tırılmı tır. ··~ 
Belediy~ fından yap fan bir i473-·933;;}ô'.79;·934··~;·i·Zzs ~· 

· t tistiğe ıc··re; şeluı' izde, 932 .de, 935 te e 928 eni ina ya9ılın 

mu§tur. 

r 

İn 
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• Milli Mücadelede 
______ Casus Tetkilitı 

BiBAYE 
ismet Hulusa 

KOLTUKERIN RESMİ 
Iri/S/936 Son Postanın Tefrlkeaı ı 9 Fran•ızcadan: Tam on gün bayan söyledi, ressam 

Dört kişinin müştereken verdikleri r_kı"den d""kkA .. t"" d K 1 dinledi. Resim modele benzemedi am-
:ı:A u anın us un e « o • 

tukçu Süleyman» levhası vardı. Za· ı ma, baya~ın arzus~na uygun oldu. 

man deg~ı·ı::11• 5··1 d d w. t. s·· Bay Koltuker tıtreyen eliyle bet 
T , u eyman a egış ı. u· .. . 

bir rapor dikkate çok şayandı 
leyman değişince dükkanın üstündeki yuz .l.ırayı . tıkır tıkır saydı. Çizger te .. 

«Koltukçu Süleyman» levhasını da de- ,şekku.r ettı. Kapıdan çıkar ~ıkmaz ra
ğiştirmek lazım geldi. 1 hat bır nefes almıştı, kendı kendine: 

Eski levha indi. yerine yenisi ta· -.- On gün çektiğimi ben bilirim, Kumandan Maluıvel; (Bekir sokaiı) nan 
h-.mdaki evden bozma apartımana yerlq-

IDtfti. ( 1) 
~piten Benet iıe, Aımalımesçitle, Mina

re sokağında bir aparhmamn birinci katını 
İntihap etmiıti. 

Ko1onel Balara gelince; o, Kroker oteli· 
llİn kıımen aokağa nazil' olan dairelerinden 
birinde kalmayı tercih eylemiıti. 

Bir taraftan bu ikametgah meseleıi ile 
bıqgul olunurken, diğer taraftan da ( istih
barat servisi) nin resmi dairesi için bir yer 
~arutııJb. ( BonmarJe) ( 2) nin karfı&ında 
biraz aola düten beyaz cepheli büyücek bina 
~da elveriıli cöründüğü için derhal bu
..... tahliye edjlmi§; (resmi istihbarat ıer • 
~i) ne merkez ittihaz edilmİ!tİ· 

latibbarat servisinin program n lıedefi, 
lbQayyendi. Bu program. baılıca fU mad • 
delerle hüliaa edilebilirdi: 

1 - Şark meaeleaini kökünden hallede· 
~ için TUrlderi ve bütün Türkiyeyi nü

'- altına almak. 
2 - Halifeyi, kopmu n aarsdmu kuv· 

•etlerle, lngiliz nüfuz ve kudretine bağla • 

---· 3 - İngilterenin bu siyasetine engel olan 
ı.,.. birer birer zarar gelmiyecek hale sok
~ 

4 - Türklerin ruhunda yerle§mİş olan 
•e lnailiz ıiyuetine muhalif bulunan bütüa 
dotru kanaatJeri kökünden sanmak, çı • 
"-n., atmak. . . Ve sonra da p}ui menf aa· 
tine düJkün bir giiruhu elde ederek bun • 
ı.,. vaaıtuile halkın ruh ve hissiyatını ka-
~. 

Bu proaramın eaaıı, lngiliz aiyasetinin 
~iin müstemlekelerinde tatbik edilen si
hıi programın ana hatlarile birleşiyot·du. 
\f e hundan da İngilizlerin bütün Türkiyeyi 
hir müstemleke gibi idare etmek istedikleri 
lııolayca anlqwyordu. 

Meınleket, hercü merç içinde idi. Tam 
~e bir anarıi baı göstemıiıti. İngiliz· 
'-; hu bulanık auyu görür görmez, artık İs· 
~ gibi balık avlıyabileceklerini zan· 
~lerdi. Gayelerine kolay ve yorgun
~ bir halde vasıl olabilmek için hiç te• 
Ilı ıöıtennemif lerdi. 

İlrtidar mevküne gelen hükumetler, derin 
~ ~ fütur ıösteriyorlardı. (İttihat - T e
~ cemiyet ve hrkıuı) birdenbire da • 
~; her gün yeni bir fırka zuhur edi • 
,_, fiôrlercle ~n\k eserleri en açık 
~e görünüyordu. 

ittihat • Terakki cemiyet ve fırkasına 
~erdenberi eayiz ve kin besliyen ve 
(~) markuı altında biri eten phsi 
' 11nıurlar ortaya atıhnıılar; korkunç in· 
~ hislerile etrafa saldırmıya baılamıı
~ı. 

Memleketin bütün varlığı, acı bir inhi
' doğru kayıp gidiyordu. Ortalığı ka

i" il.vuran hırs ve intikam; toplann, tü-
_.derm, süngülerin bombaların yapama
~ı tahribatı yapıyor; İngiliz siyasetçi
--ııun yorulmasına meydan bırakmadan, 
~~llaete en müsaid bir zemin hazu-lıyor-

"tıt ltte bu maksada binaen İngiliz istihba
~ fttleri, ite giri~mcmiılerdi. Sadece; 
~ke Jefllİlİnin t:ıtbik edilip edihned· 
İlıl..... dair resmi ve hususi surette tahkikat 
·~Je illtifa eylemiılerdi. 

~' lt~mi tahkikatı, irtibat ve kontrol za. 
~le yapıyorlar; muhtelif hükumet 
~·~in en büyük amirlerine müracaat 
~ izahat istiyorlardı. 

~ 'f:aJcat; aldıkları cevaplara kanaat et
>._ orlar; zahiri ıeklin altında gizli bir o
~ olup olmadağını anlamak için hususi 
'. -ıar kullanmayı da ihmal etmiyorlar• 

~ latanbulda uzun müddet kaldıkları için 
~k kimseleri yakından tanınuJ olan 
'-İ Fru ile binbaıı Kampel, yeni tefek
~ eden istihbarat hey' etine baxı ite yarar 
~ tanıbnlJlardı. Papaz Frunun ta
"'11 adamlann batında, (Ragıp) ve 
------

~!\ ( 1 ) MakavcJ, bir müddet burada kal • 
~ll~rı soma {Abanoz sokağı) nın Mektep 
ı,ı."~ına iltisak ettiği noktada ( 1) numa • 

~ve nakletti. 
(2) Ş.mdı, Keriman pasajı. 

ı 

Sahte zabit (Adnan Şevki) yi yakalayanlardan Bursa nokta 
kumandanlığı inzibat efradı 

[Ortadaki zat, eski nokta kumandanı ıüvari binbaşısı Hüseyin Haki Bey onun 
arkasındaki ( X) i§llreti olan da inzibat kıt'ası kumandanı başçavuş (Z ... ) dir] 

(Fevzi) isminde iki adam vardL Bunlar,Jnn zekası; bu raponın ne maluadla yazJ. 
umumi harp içinde ittihadcılardan zulüm dığını anlayacak derecede yüksek değild;. 
gördüklerini iddia ederek koyu bir muha- Ve ayni zamanda ittihadcılann ne ,·aziyet· 
lif cibi görünüyorlar ve bilhaua ittihada- te bulunduklarını tahlil edecek dercc~e 
lardan nefret ediyorlardı. Bu biale müte- de takdir ve tetkik basıalan eksikti. Çün· 
bassis oldukları içindir ki, umumi harp İ· kü, on aeneden beri yalnız Osmanlı İmpa
çinde de bazı ufak tefek meselelerde Pa- ratorluğu ülkesine değil; Avrupa ve Ame
paz Frunun İflerine yaramışlardı. rikada bile korkunç bir heyuli gibi yaıa-

Ayni zamanda Mister Kampl de istih - DUf olan (İttihad • Terakki Cemiyeti) nin 
barat heyetine iki ki,i takdim ebnİftİ. hatıraları, bunlann Şark hakkında e\•hanı 

Bunlann biri, vaktiyle polia lcomiıeı-li- ve hayalit ile yuğrulmuı olan dimağlarına 
il eden ( Diınitriyadis) ile, Türkçeyi bir birdenbire bir Ürperme vermifti. 
Türk kadar pürüzsüz konuşan -mahut- Bahusus, Dimitriyadis ile Papa'l. oğlu 

Niğdeli Anastas Papaz oğlu idi. An" ·~o;ın verdikleri raporlardan da az çok 
latihharat hey'eti, henüz yap11cak]an bı 1 'deye temaa eden bazı fikir ve mü

iti kararlaıtırmadığı için bunlara hüsnü ka· taleaıardan bahscdilmifti. Ve ezcümle: 
bul göstermekle beraber kat'i bir hedef ( Enneni ve Rum milletinin katili olan 
tayin etmemifti. Yalnız, Kolonel Balar ittihadcılar, bugün uğradıklan felaketin 
bunlara ayrı ayn: acısını çıkarmak için memleketteki bütün 

- Acaba; itilaf akislerinin lıtanbula bıristiyanalrı katletmefe hazırlanıyorlar.) 
ıelmeıi, halle üzerinde ne tesir basıl etti. ( Arkası var ) 
Efkan wnumiye hakkında bizi tenvir edi-
nız. 

Diye kısa bir emir vermifti. 
Bu dört kitinin verdiği rapor, muhte

lif cephe göıtermiıti. Ragıp ile Fevzi, 
zaten eskiden beri her teYde ittifak eden 
ve ayni adımlarla yürüyen iki doıt olduk· 
ları için, ayni mealde bir rapor vermişler; 
bu raporda da hulisaten memleketin va
ziyetini fÖyle tasvir ebniılerdi: 

hilif kuvvetlerinin ve bilhassa İngiliz 
askerlerinin İıtanbulda bulunroaaı, Türk ve 
islim unsuru Üzerinde çok büyük bir mem• 
nuniyet husule getİrm.İftİr. Mel'un ittihad
cıların yüzünden senelerce adalete SUM1m•ı 
olan halk; bugün lngiliz medeniyeti, İngi

liz adaleti kar!ısında bulunduklannft kani· 
dir. Ancak ittihadcılar, yedi baılı bir ej
derdir. Ye bugün de, ancak bir tek baıları 
e.zilmiıtir. Haımetli İngiliz ordusu lstaııbu
la girerlrcn kaçanlar, ittihadı terakkinin 
idi birer ıöstermeliğinden ibarettir. Hal
buki ittihadı terakki cemiyetini senelerden 
ber idare edenler bunlar değil; timdiye ka
dar göze gömme.mit ve hatta, isimleri bile 
ifitilmemİf aynca bir bey'ettir. Bu hey'et te 
bugün lstanbulun bir kötesinde eizlenmiı· 
tir. 

Memleketimize 
Gelen ve gelecek 
Olan seyyahlar 
Dün limanımıza gelen Letitia in • 

giliz vapurile 300 seyyah gelmi§tir. 

Seyyahlara hazırlanmlf olan pro
grama göre ıehrin en tema~aya !8· 

yan yerleri ve bütün müzeler gezdi

rilmi§tİr. 

lngiliz seyyahları bugün ayni va

purla hareket edeceklerdir. 

Üç gün ıonra general Vorı 5teu

ben Alman vapurile 500 seyyah da

ha gelecektir. Bunlar da lıtanbulda 
24 saat kaldıktan ve gezdirildikten 

sonra ertesi gün saat 19 da Rodosa 

hareket edeceklerdir. 

Nisan, mayıı, haziran, ağustos 
birinci ve ikinci te§rİn aylarında da 
muhtelif memleketlerden §ehrimize 

ıeyyah kafileleri gelecektir. 

Bir rüşvet davası 

kıldı. dedı, amma neyse beş yüz lira da a~ 
«Mobilyacı Süleyman Koltukern para değil l 
Süleyman Koltuker evini değiştir- Bir hafta ya geçmiş ya geçmemiş• 

miş, Aksaraydan Şişliye taşınmwtı. A- ti. Ressam Çizger, Bayan KoltukerdeB 
rada sırada kansına söylerdi: bir mek~up aldı; ~~ndi.sini çağrıyordu. 

- Az zamanda ne değişik1ikler ol- - Y ıne beş yuz lıra kazanacağız. 
d E- d d •. d" .,. !galiba? .. u. ger sen e egışmesey ınr.. 

8
. . . . 

B d ~ · ~ · k d d - · · ı ıraz sevınçlı bıraz da u""zu··ntu··ıu·· - en egı!';ecegım a ar egıştım. 

Be · ·b· : k d b 1 j Koltukerin apartımanına gitti. Bayan 
nım gı ı asrı a ın az u unur. 

Şak ·· 1 d" '- ~ · d çağırmasının sebebini söyledi: - a soy e ım Karıcıgım, senın e . . 
ben. "b" • ld - b"l" · - Sıze zahmet oldu amma ufak bı 

ım gı ı asrı o ugunu ı ırım. .. . . .. . 
B . ·· · b bahi .. · d k retuş rıca edecektım. Kocamın gozlerı 

ır gun yıne u s uzerm e o-
nuşuyorlardı. Bayan Süleyman koltu- e~~iden ~aha ateşliydi. Retüşle resmi 

k 1 d . . . k k duzeltsenız .. er sa onun uvarma ıçını çe e çe c 
baktı: - Hay hay, bunu da yapayım! 

isteksiz isteksiz resmin gözlerin<; 
biraz boya sürdü. 

- Yağlı boya bir resmin olsaydı da 
duvara assaydık l 

- Güç bir şey mi, hemen yaptın· 
uL.. 

Bir kaç gün sonra, Bay Koltuke~ 
bizzat ressamın atölyesine gelmişti. 

- Bir ricam vardı da .. Süleyman Koltuker az tanınmış res-
tıamlardan birini, bir mektupla evine - Buyurun .. 
çağırdı. Ressam çağrıldığı gün, çağrıl- - Bize kadar gidelim. Ufak bir re1 

dığı saatte geldi: tüş .. 
- Ben, dedi, ressam Mustafa Çiz· - Biraz işlerim vardı .. 

- Çok rica ederim, sizi otomobi· 
ger. Çağırmışsınız da. 

1
. 

1 
.. .. .. . ~. 

B K ı k k d 1 ım e goturup getırecegım. 
ayan o tu er ocasın an cvve R K l k · ı· 

d . 1 essam ne yapsa o tu erın e ın• cevap ver ı: 

Saf ld. · ba ç· B" d den kurtulamayacaktı. Razı oldu. Bu - a ge ınız, y ızger. ız e . . 

d .. t ·· 1 · · b kl" d k sefer de. bay Koltukerın resımdeki or goz e sızı e ıyor u • , 

B. · · · d -. kravatı değistirildi. Bayan Koltukeı - ır emrmız mı var ı r • 

B K lt k t ıd kocasının evlendiği zaman taktığı ba~ ay o u er a ı ı: 

E t vatı bulmuş resimdeki kravatın da bu, 
- ve. 

.. Bayan Koltuker telaşla kocasının nun ayni olmasını istemi§ti. 
·· ·· ·· k t" 1 Günler, haftalar, aylar geçti. Res. 

sozunu ·es ı: c· k h d"l . 
K ld t ~ f ·· llah dı" sam ızger artı ra atsız c ı mıvor~ - ocam yanı ı, es ag uru - 1 .. ~. • ~ 

k · B · b ·· ı· · K retuş ıcın çagrılmıyordu. yece tı. arı en soy ıyeyım. ocamın . · .. . . . . . • 
~ı b b. · · t mak isti Bır gun Şışlıde bır dostuna gıtmışhı yag 1 oya ır resmını yap ır • l d' 

Dönüşte Bayan Ko tukere rastla ı 
yoruz.. 1 Görmemezliğe gelecekti amma, Bayaı. 

- Hay, hay yapayım. 1 
_ Kaç kuruş? onu görmüştü. Selamladı: 
_ Beş yüz lira! - Bay Çizger ben de sizi arıyor 
Bay Koltuker pahalı bulmuştu. dum: ne eyi tesadüf .. 

- Beş yüz lira mı dediniz? Ne kadar Ressam içinden: 

k · t" - Fena tesadüf. ço ıs ıyorsunuz. . 
- Çok değil, tablo yapmayı siz ko- Dedı. 

l :ı L onar de Vin - Resimde ufak bir retüş yapama2! ay mı sanıyorsunuz. e • 
1 

ciyi herhalde tanırsınız. 1 mısınız? 
E b. d tl - Bu sefer muhakkak kocanızın - pey ecne ı os arımız var am- . . . . . 

ma bu zatla daha tanışmadık. Ne iş ya· hır çorabı elınıze ge.~~ı?tır.. . w. 

} - Hayır zannettıgınız gıbı degıl; 
par R kocam öldü. Ben yeniden evlendim. 

- essam. .. Eski kocamın resmini küçük bir retÜ{I· 
- Ressam mıı 

Evet; 0 Jauconde tablosunu le yeni kocama benzetmenizi rica ede-

yapmak için tam dört sene çalışmıştır. ~eği~ ı. , ...... . 
_Ben de resmim yapılacak diye (_T_o_p_l_a_n_t_ll_a_r-.-D~a-v_e_t~!:-e-r-) 

dört sene bekleyecek miyim? 
_ Onu demek istemedim, yani re· 16 Mart Şehitleri ihtifali 

sim işi bir san'at işidir. lstanbul Halkevleri adına -;chremini 
Bayan Koltuker pazarlığı kesti: Halke,inden: Bu sene yapılacak 16 l\fort 

_ Ben bilirim. dedi, san• atkarlarla eh itleri ihtifali için geçen senelC'rde oldu-

l ğu gibi hususi vapur kaldınlmıyacnktır. 
Pazarlık yapılmaz. Beş yüz irayı ve· 

Kendilerine bir kolaylık olmak iizı re sa • 
receg· iz Bay Çizger; fakat istediğimiz .. 

yın yurtda larımız.ın saat 12, l 0-12,40 ı~ 
gibi hir resim yapmak şartiyle. "" 14,20 de köprüden Eyübe kalkan 'a • 

Ressam, müşterilerini tanım111tı: purlarla gitmeleri temin edilmiştir. J ler kes 
- Hay hay bayan, istediğiniz gibi elindeki daveti)'e ile bu ~apurların her han-

bir resim yaparım. 1 j birile parasız gidecek ve dönebılcrektir.ı 
- Ne vakit başlayacak~ımz ~ * 
- Hemen "yarın. Beyoğlu Halkevinden: 
Ertesi gün ressam da, model de ha- lstanbul i galinin yıldönümü dvlayı • ittihadü terakkinin bueünkü düıkün 

vaziyetini görüp te aldanmak, gayet büyük 
bir hala olur. Çünkü busün sinmit gibi gö
rünen ittihadcılar; bir anda yine orataya 
atılarak memleketin isayiı ve emniyetini 
altüst ederler, bu k&rlfıklıktan istifade ede· 
rek hükumeti de ele geçirebilirler. 

zırlanmışlardı. Bay Koltuker en yeni siyle pazartesi günü saat 21 de evımi• 
kostümi.inü giymişti. Bir koltuğa o- salonlarında yapılacak toplantıd c" ba-

Bir vergi işini örtbas etmek ıçın turdu: kanı tarafından bir söylev so ecel: 

Yakından temaa ettiğimiz buı ittihad · 
cılar, mütareke ıeraitinin ağırlığmdan ve 
fecaatinden bahsediyorlar, ve baza yerler
de de bunları halka anlatmaktan çekinmi-
7orlar. Bu sözlerin, efkin umumiye üze
rinde fena tesirler huaule eetirmeaİ1 bu IU• 

retle de İngilizlere kartı beslenen muhab
bet ve emniyetin birdenbire aanwvermesi 
çok muhtemeldir. 

Bucün yapılacak İf, gizliden eizliy\! fe
sat kaynatan ittihadcıları ıözden kaçırma
mak ve bunlan sıkı bir kontrol altında bu
lundurmaktan ibarettir.) 

Bu yazıları büyük bir dikkatle okuyanla-

Danüp sigorta şirketi müdüründen - Haydi i.istad başla. ve evimiz gö!ttcrit şubesi tarafından bir 
500 lira rüşvet alırken cürmümeşhut Bayan Koltuker ressamı ikaz etti: gösteril verilecektir. Çağrı kart hırını ev 
halinde yakalanan maliye müfettiş - _ Kocam şimdi çok ~işmandır. Fa- dircl.tarWL1ünden almalarını yurtda!!lar • 
lerinde Mecdinin duruşması dün Ü· kat eskiden hiçte böyle değildi. Munla· 'dan dil"riz. 

çüncü cezada devam etmiştir. Suçlu •
1
1zam vücudu vardı resmi ona göre yap· * 

'- b Milli Türk Tnlebe birliği genC'l sekre1 nun avukatı mah~emeye ir kağıt sanız ... 
f d 1 terliğinden: 

vererek müekkili tara ın an veri1digw i - Peki bayan! 

iddia edi~en (100) bin liralı~w. vergi 1 Ressam ç~lışma~.a ~aşlaınıştı. Ba· 
kaçakçılıgı raporunun sahtelıgı ve 1 yan mütemadıyen soyluyordu: 
Mecdinin suçsuzluğunu ileri sürmüş, - Gençliğinde kocamın kısa bıyık· 
bu noktadan tahkikat yapılmasını is - 1 )arı vardı. Bıyıkları da unutmasanız. 
temiştir. - Unutmam Bayan! 

Mahkeme kısa bir mi.izakereden - Şunu da söyliyeyim, başım sa· 
sonra bu talebi reddetmiş, miiddeiu • kın saçsız yapmayın, eskiden saçı da 
muminin dosyayı tetkik etmesi için vıudı. 
duruşma ba,şka aünc bırakılmıştır. j - Peki bcıyan saçlı yaparım. 

M. T. T. B. bütün birlikçi arkada.,larını 

16 mart ~hitlerinin hahraaını anmak için 
E.)' iıbe da\ et eder. Köprüden sant 13. 1.f, 
14,20, 14. 30 da kalkacak olan vnpurlac 
del\ ellileri götürecektir. 

Udi Nevres 
Münir 1urcllİn. tanburi Refik. Nuıı 1 la-

)j) ve Ba) an Fnhircnin iştirakile l ) mart 
paz.arıesi ak nmı saat 21 de Şelıır ti) atro
!unc.la bir konser verecektir. 
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Cemil; 
köşküne 

gök gürültüleri, şimşekler arasında, Cenanı kendi 
almış, ortalık aydınlanıncaya kadar oturmuşlardı 

- Cenan hanım!.. Ne tuhafsınız. - Evet, efendim. l Şiddetli bir rüzgar dalgası, yerdeki 
Bu resmiyeti bırakmayacak mısınız, Cemi], sevinç içinde kalmıt; nasıl tozları toprakları havalandırmış; onla· 
kuzum?... teşekkür edeceğini şaşırmıştı. Fakat rm yüzlerine çarpmıştt. İkisi de, elle-

Bu sözleri, içkinin verdiği cesaretle Cenan, onun söz söylemesine meydan rini yüzlerine kapamakla beraber, yi· 
bir çırpıda söyleyivermişti. Fakat, Ce- bırakmamış; derhal karanlıklar ıçıne ne gözlerine bir takım şeyler kaçmış-
nanın kendisine karşı ne kadar ciddi dalmıştı. tı. Ayni zamanda iri yağmur taneleri 
davrandığını düşünür düşünmez, bu * de sert sert düşmeğe başlamıştı. 
kadar laübali davrandığına nedamet Cemil, bekliyordu. Her geçen sa- Cenan, geceliğinin üzerine giydiği 
etmişti. niye, ona bir saatten fazla geliyordu. mantonun yakasını kaldırarak: 

Cenan, ancak bir kaç saniye düşün- Gözleri, köşke giden yolun zifiri ka- - Beyefendi l Siz, rahatsızlıktan 
dükten sonra Cemile cevap vermiş: ranlığından ayrılmıyor; kulaklarının henüz kurtuldunuz. Bu hava, hiç şüp-

- Affedersiniz, efendim. Mektu- bütün kuvvetiyle, o taraftan gelecek hesiz ki size dokunacaktır. Artık mü-
bumda da arzettim ya? .. Biz emir ku- ayak seslerini bir an evvel işitmeğe saade buyurunuz, ben çekileyim. Siz 
}uyuz. Onun için daima resmiyeti mu- çalışıyordu. de, gider; istirahat edersiniz. 
hafazaya alışmışız. Hele ben, efendim.. Fakat .. Ağaç dallarının biribirine Demişti ... Fakat Cemil, istırap çe· 
Her nedense bunu bir türlü terkedemi- çarpmasından ve yaprak hışırtılarından ken bir yaralı gibi: 
yorum ... Kusuruma bakmayınız efen- başka bir f?CY duymuyordu. - Hayır .. Hayır ... Mümkün değil. .• 
diı"'l. Arkadaşlarımla böyle konuşu· Rüzgar, gittikçe şiddetini arttın· Bu gece beni yalnız başıma bırakırsa-
rum. yor; uzaklarda, adaların arkasında, nız, emin olunuz ki, bana çok büyük 

Demişti. hafif hafif şimşekler çakıyordu. bir fenalık etmiş olursunuz. Rica ede-
Cenandan aksi bir cevap bekleyen Cemilin endişesi artıyordu: rim .. Allahaşkına, yapmayınız. Beni 

Cemil, nisbeten yumuşak olan bu nöz- - Fırtına çıkacak, galiba.. Keşke yalnız bırakmayınız. 
lere korşı kalbinde bir memnuniyet annemi göndermeseydim. Diye inlemişti. 
hissetmişti. Ve, geçen gece olduğu gibi, Diye düşünüyordu. Ve sonra yine Cenan, şaşırmıştı. Evvela, omuzla· 
Cenanın bu mülakatı birdenbire kes· şüpheli bir sese karşı kulağını köşkün nnı kaldırmış, ellerini iki tarafa açmış; 
mesine meydan vermemek için sözü yoluna çevirerek dinliyor. sonra; havaya bakarak söylenmişti: 
derhal başka mecraya çevirmişti: - Hayır!.. O değil... Ne kadar da - Fakat Beyefendi .. Görüyorsunuz 

- Bugün, bizim valdeyi yolcu ettik. gecikti. ki bu, mümkün değil. Şimdi, nerdeyse 
- Evet efendim. Pcnceredeydim. Diye söyleniyordu. yağmur boşanacak. Bu yağmur altın· 

Gördüm. Uzaga mı gittiler, efendim?· Zaman geçtikçe, Cemilin endişesi da .. ·· 
-Hayır, Bandırmaya. ve asabiyeti arbyordu. Yavaş yavaş di- Cemil, şiddetle Cenanın sözünü kes· 

- Çok kalacaklar mı, efendim?.. mağında şu sualler canlanıyordu: mişti: 
- Bir hafta .. On gün. - Acaba, gelmiyecek miL Yoksa - Size, bir sual soracağım. Bir as· 
- A .. Bir şey değil.. Allah kavuş- 1 beni aldattı mı} .. Amma, niçin aldat- kerin, namusu üzerine verdiği söze ina-

tursun, efendim. 
1
smL Eğer beni burada boşu boşuna nır mısınız? .• 

Geçenki Bilmecemizde Kazananlar 
(Dünkü nüshamızdan kalan kısım) mahallesi Hacılar sokak 1 5 te Fikret, Kon· 

BOYA KALEMİ ya askeri orta mektep hesap memuru 
lstanbul Bölge Endüstri okulu D/ ı den Mes'ut oğlu Hikmet, Bursa orta mektep 

416 Ziyaeddin, İzmir Karııyaka Ruyegan 1 / D dan 5 5 6 Sabri, Kırklareli ceza evi 
sokak 12 de Aydın Esad, İstanbul 1 inci sekreteri Saadet, Kurtuluş kız ilk mektebi 
mektep 19 7 Nermin Taylan, lzmir Kar,ı· 12 de E. T .. İstanbul 1 5 inci mektep 221 
yaka Mayn grupu Pulathaneli Emin ça- İhsane, İstanbul erkek lisesi 1 /E den 569 
vuş, Balıkesir orta mektep O/ 1 den 130 lbrahim, İzmir Karantine Selçuk sokak 26 
Mazhar. de Muammer, Kadıköy gümrük memuru 

LASTİK TOP oğlu Nihat, İstanbul erkek liscai 828 Yu· 
suf, İstanbul posta kutusu 625 Bülent. 
Tophane Kadirler yoku!lu Altın bilezik so• 

kak Mes'udiye apar. 23 te Osman, Ltan
bul erkek lisesi 4 / A dan 385 Ekrem, İs • 
tanbul erkek lisesi 1 / 0 dan 1228 Cevdet, 
Jstanbul erkek lisesi 2 3 7 Müfit Ürer, Ca• 
ğaloğlu Selvili mescit sokak 4 te Şükran. 
Şehremini Mimaralem 2/ 1 de V. Şen. 

Aydın orta mektep 2/ B den 418 Aydın, 
lzmir Mst. Mv. inşaat katibi Nazif laza Ner• 
min, Afyon avukat Nazif oğlu RÜ§tÜ. A
dana Gazi okulu 5 / 0 dan 426 Necdet, 
Tarsus postahane karşısı No. 1O1 de Ah • 
met oğlu Abdüsselam, Salihli Altınordu 
ilk mektep 5 ten 40 7 Cökhan Sayın. An • 
kara Hacı Doğan mahallesi Bili sokak 8 
de Turan, Mersin Mes'udiye mahallesi 36 
da Ferit Hıncal, Adapazarı İbrahim ma • 
hailesi 124 te kuyumcu Kadir laza Behice, 
Ankara Çankayada binhaııı Zeki oalu Mu· 
ammer, Pangaltı Cedidiye ıokak Ncş'• 

apar. 29 / 3 te K. Konçe, Bitlis 2 inci mek· 
tep 1 94 Muzaffer Ural, Alpullu ilk me2'1 
tep 2 inci sınıf 82 Rasih, Y edikule 4 .3 
üncü mektep 2/ A don 92 Süz.an. Eskiııc• 

hir lise 1 / G dan 1388 Süleyman. Ankara 
Atatürk kız lisesi VA dan 250 Fahrünnisa, 
Ankara Cebeci Merkez hutaneai Lefter 
oğlu Yuakim, Erdek Kemal oilu Sadi. Ma• 
nisa Gazi mektebi 5 inci sınıf A dan 989 
Berkemal, Samsun Ulugazi mahallcııi Dar 
sokak 1 O da Hüdai. Kurtuluı Hacı Ahmet 
mahallesi Zalnhanc sokak 22 de Emine. 
Tarsus Türkocağı mektebi 4/ A dan :;42 
Ali Dönmez, Yalova malmüdüril Mümta:ı 
Ömer oğlu Nahit Öner, Yalvaç orta mek , 
tep son sınıf 93 Ahmet Vural, Kayseri İ6• 
tik lal mektebi 5 ten 4 7 4 Cabir Güner, Me· 
nemen Kubilay okulu birinci sınıf 69 Melih 
Günay. 

İstanbul 4 üncü mektep 140 Mehmet, 
Sirkeci gümrüğü anbar memuru İsmail oğ
lu Bürhan, Sultanahmet 2 inci mektep 
A/ 5 ten 294 Zafer. 

BÜYÜK SULU BOYA 
lstanbul erkek lisesi A/2 den 1 392 Şi

nasi Tümer, Balıkesir Altı Eylül ilk mek
tebi 5 ten 2 2 3 {isim okunamanııştır), 
Bursa İsmet İnönü cad. 163 de Ziya Yü
reklier, Ayvalık orta mektep 2/1 den 267 
Recai, Ankara Necati ilk okul B/5 ten 926 
Mahir, 

KÜÇÜK SULU BOYA 
Ankara ilk okul sınıf B/ 4 ten 5 3 3 Mus· 

tafa, Sirkeci Şark Demiryolları Marşandiz 
treninde No. 22 fikret·Torpil, Ankara Ce
beci cad. 2 7 de Bürhan Tarhan, Eskişehir 
Hava mektebi 2 den 71 Zeki Doğan, Ca
ğaloğlu Molla Fenari sokak No. 5 te Agop. 

ALBÜM 
İstanbul Su terazisi sokak No. 40 ta 

Todori Mavrodis. Zafranbolu Yukarı çar
şıda Bakkal Mustafa oğlu Emin, İstanbul 
44 iincü mektep B 2 de 41 Necmünnisa 
T eksöz, Çubuk kazası orman muhafaza 
memuru Hikmet oğlu Avni, Beyoğlu Mu
sevi lisesinden 384 Jak Pepo, Gerede avu· 
kat Sadık Şim-ıek oğlu Haydar, lstanbul 
2 İnci mektep B 4 ten 12 Basri, Ankara 
Cebeci Sakarya mahallesi No. 26 da Eriç. 

KART 
U§ak Gazi okulu 3 ten Veysi, İstanbul 

Yeni Nesil ilk mektebi 55 Yüksel. Üskü -
dar Amerikan kız lisesi Hayguhi, Erenköy 
Kozyatağı Sahrayiccdit 3 7 de binbaşı lh -
san kızı İhsan, fstanbul 49 uncu mektep 
Süheyla, Bursa orta okulu 1 /D dan 620 
Cemil, Konya Develi mahallesi Şemsi so· 
knk çıkmazı 12 de Sermet, Bursa Hacılar 

Son • 
- Teşekkür ederim ... Fakat .. Yal- bekletirse... Bir anda Cenanın tüyleri ürpermiş· 

nız çok sıkılacağımı zannediyorum. Arkasını ikmal edemiyor. Bütün bu ti. Ve hiç tereddüt etmeden cevap ' il A \'O l' 
- Hakkınız var, efendim. Yalnızlık, suallere birer cevap bulmak istiyordu. vermişti: .._ _______________ _. • Posta 

çok zordur. Karanlıklar içinden bir ayak sesi - Elbet. Bu Akşamki Program 
- Siz .. Daha buradasınız, değil mi?. belirmişti. Cemil, derin bir sevinçle tit- - Şu halde .. Namusumun Üzerine IS 

remişti. yemin ediyorum ki, sizden daima bir TANBUL 
- Şimdilik öyle, efendim. adım uzakta bulunacağım. Geliniz, bi- 12.30: Muhtelif plak neıriyatı. 18: Or-
- Acaba daha ne kadar kalacaksı- - Geldiniz mi, e(endim?.. kestra eserleri, (plak). 18.30: Güne§ klü-

E C ld. f d F k zim köşke gidelim. b" d k·ı k f B·· h Felek nız?.. - vet.. e ım, e en im. a at, . . . . un en na ı on erans: ur an 
B 11 1 k f d . B k d Bu teklıfı, derın bır süklıt takip et- ( 1. . ti h kk d ) Sa· Ed. - e i o maz i, e en ım... a ı· zanne ~rsem burada fazla kalamıyaca- o ımpıya ar a ·ın a caz: ıt · ıp. 

k d l ı._n ·· · · l · ~ ti. Bu sükUtun devam ettiği müddet 19.30: Konferans: Ziraat Veklleti namı -
nız, ar a aş ar on~ gun ıçın gem~- gız. 

ı d 5 d b' · Jd' D h 1 N zarfında, Cemil dayamlmaz bir heye- na Pendik bnkteriyoloJ'ihane •eflerinden ıer i. aray an ır emır ge ı. er a - 'İçin?.. ~ 
avdete mecbur oldular. ihtimal ki yarın can geçirmişti. Ekrem Vardar tarafından (Davar ı;e Me· 

- Havaya baksanıza, efendim. Her- - Hay hay beyefendi ... Sözüniize rinos koyunu hakkında}. 
da bana bir emir gelir. Ben de.... halde fırtına çıkacak. 

inanıyorum. Ve, geliyorum. 
Cemil, kalbinin gizli bir noktasında Asıl fırtına Cemilin kalbinde çık· Cenanın bu sözleri, Cemilin kalbi-

bariz bir acı hissetti. Hakikatı dinle- T 
rnıştı. am Cenanı biraz yumuşatma- ne sonsuz bir sevinç vermişti. 

mekten korkan bir adam gibi, derhal ğa muvaffak olduğu bir zamanda baş * • 
Cenanın sözünü kesti. 

- Bu on günü yalnız nasıl geçire-
gösteren bu talihsizliğe, fenq halde kız- Ortalık ağarmaya başlayacağı za· 
mıştı. man, Cemilin köşkünün misafir oda-

ceğimi düşündükçe .. Şimdiden sıkılma· - Üşüyeceksiniz ,efendim. İsterse- sından çıkan Cenan, elini Cemile uzat-
ya başa]dım. 

niz, başka bir gece görüşelim olmaz tı, sevinçle titreyen bir sesle_ mırıldan· 
- Hayatta günler, çok çabuk geçer, mı efendim? dı: 

efendim ... Gündüzleri çıkar; gezer, 
tozarsınız. Geceleri de kitap falan o· 
kursunuz. On beş günden, ne olacak 
efendim. Göz açıp yummadan geçive-
rır. 

- Hakikaten, doğru ... Fakat en 
müşkülü, bu geceyi geçirmek. ilk ayrı
lık gecesi olduğu için herhalde çok sı
kılacağım. 

- isterseniz, gideyim size bir kaç 
kitap getireyim, efendim. 

- Ah .. Teşekkür ederim, Cenan 
hanım... Geçirdiğim rahatsızlıktan 
sonra pek sinirli oldum. Hiç kitap o· 
kuyamıyorum. Acaba bu lfüfunuza 
mukabil sizden başka bir ricada bulu

- Hayır, Cenan hanım. Bu gece .. 
Bu gece size ihtiyacım var. Bakın .. T u
tun ellerimi .. Ateşler içinde yanıyo
rum. Rica ederim.. Allahaşkına.. Bu 
gece heni yalnız bırakmayınız. 

- Bir yanlışlık olmasın, efendim?. 
Şimdi ben, tam dört buçukta, Kadıköy 
vapur iskelesinde sizi bekleyeceğim, 
değil mi efendim?. 

- Evet efendim .. Tam dört bu -
çukta, beni orada hazır bulacaksınız?. 

Bu cevabı verirken, Cemilin sesin
de de güç zaptedilen bir sevinç vardı. 

Cemil, bu sözleri söylerken, ellerini 
uzatmıştı. F' akat uzattığı elleri, öylece 
kalmıştı. Cenan, onları görmemiş gibi 
davranmıştı. Cemil, misafirini duvarın en alçak 

yerine kadar teşyi etmiş; oradan atla
Rüzgar, arttıkça artmıştı. Derinden, tarak öteki bahçeye geçirmiş .. Ve son

gök gürlemeleri işitilmeğe başlamıştı. 
ra güç zaptettiği bir heyecanla döne-

Cenanın muhafaza ettiği ciddiyet rek, evvela köşke ve sonra yatak oda
karşısında, ayni suretle harekete mec- sına girmişti. 

nabilir miyim?. 

- Yapabileceğim bir şeyse. 
öiniz efendim. 

bur kalan Cemil; her zamanki gibi du- Başında, koca bir şişe Malaga şa
vardan öbür tarafa atlayamadığı için, rabının verdiği ağırlık artıyor: uy -

kollarını taşların üzerine dayamtştı. ·kusuzluktan gözleri kapanıyordu. An
Emre- O cür'etkar, o pervasız Cemil, şimdi nesinin yokluğundan istifade ederek 

Cenanın bu manevi tahakkümü altında yaptığı bu çılgınlıktan. şimdi adeta u-
adeta uysal bir çocuk gibi kalmıştı. t d - Çarçabuk gitmeseniz de, şöyle anıyor u. 

bir kaç saat olsun görüşsek .. Olmaz mı, Cenan; hayattan, saraydan, kitap- (Arkası var) 
efendim. lardan bahis açıyor; Cemili muhtelif .. 

1

. · · · · · · · · · ' · · · · · · . · ·..:ı·· 
Cenan, birdenbire cevap vermedi. mevzular üzerinde dolaştırıyordu. Yeni Neşriyat 

Bir kaç saniye, sükilt ile geçti. Fakat Cemil, bütün bu bahisler arkasında -
.. "ki kl be b b"t•· b .. Yenihnyat - Cok gi.ızel bir kapak için-. 1 C 'l k l suru enme e ra er; u un u soz- . . geçen sanıye er, cmı e pe uzun ge. ] k h d b' . d de dolgun münderecat ve gu.z 1 rc-s•n•lerle 

d . C d l y b b kl k ere arsı ru un a ır ısyan uyuyor: . . . 4 . . 
ı. enan ana acagı ceva ı e er en, · çıkan bu haftalık mn~azının unc•ı st:ı}ısı 

büyük bir üzüntü hissetti. - Canım .. Bırak bunları, Cenan ... intişar !'imi tir. 

20: Neşir esnasında ilan edilecektir. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
cektir. 

ANKARA 
19.30: Ankarapalastan nakil (orkes • 

tra). 20: Sporcu konuşuyor. 20.15: Karı· 
şık p]ak neşriyatı. 20. 2 S: Ajana haberleri. 
20.35: Karpiç şehir lokantasından nakil 
( orkesrra.) 

BERLtN 
1 7: Kolonyadan nakil. 19: Çift piyano. 

20: Plak. 2 1 : Orke~tra ve pn. 2 3: Mü • 
nihten. 1 : Konser. 

BUDAPEŞTE 
17.45: Almanya Macaristan futbol ma

çı. 18.45: (Şan). 19.45: Salon orkestrası. 
20.25: Piyes. 20.40: Piyes. 24.15: Şan ve 
Çigan orkestrası. 

BÜ KREŞ 
12. 1 O: Koro. 12.45: Orkestra konseri. 

18: Rumen muııikisi. 19. 15: Konserin de -
vamı. 2 O. 15: Kemanla Rumen dansları. 

20.55: Piyes. 2 1.5 5: Rumen musikisi. 
22.45: Orkestra şarkıları. 

ViYANA 
20.1 O: Halk besteleri konseri. 2 1.05: 

Piyes. 24. 1 5: Viyctna musikisi. 1. 15: Or • 
kestra. 

VARŞOVA 
19: Oda müziği konseri. 19. 30: Piyes. 

21: Solistler konseri. 22: Şen yayım. 23: 
Oda müziği (orkestra). 24.05: Dans mü
ziği (plak). 

MOSKOVA 
18. 30: Ses konseri. (Şopcn ve List'in 

eserleri). 19.45: Ukranya halk !l rkıları 

20: İşçilerden mürekkep orkestra. 

Jstanbu] Gelir ve Para 

BORSASI 
14 • :-J • 1938 

Türk Devlet Borçlan 
L1ra ura 

o/o 15 Hazlne B. '7,50 
Dahlll lau.tru N,10 

% 7,5 T. B. I 1ll,05 
o/o 7,5 T. B. II 22,2~ 
o/o 7,5 T. B. III22.4l 

Devlet Demiryollan Borçlan 

Lira ur• 
l I Ergani YS,00 il Anadolu Inll '2,0 
1 

Sivas Erzurum93,0iJ Anadolu iL 41,70 

1:1 Sosyeteler Eahanu 
ı ı ı.ırıı. ura 
il İf. B. Mil. 911,00 1 tat. Tramn7 22, .. 

ı • • Hl. 9,so Bomonu 7,41, 
li • • Name D,60 Terkoa 14,7! 

1 Merkez B. D. 63,0) A. Çimento ıo,JO 

ÇEKLER 
Krş. 1. T. L. ıçtıı 

• İsterin 621,75 \\~~ 10,NI 
J'. Frangı ll,06 .,,.,. 

-

1- NAKİT 
Krş. Krf. 

20 r. ırranıı 167,00 1 Mark a 
ı Dolar 12~,50 20 Drahmi u,tD 
ı isterlln 621 20 Len H 

ı, 20 Ll.ret lSS 1 20 Le7 ıt,IO 
" 

_. 
-

Bona D1tında 
L.K. L~ 

Kredi Fonslye ı MUbadll Bon. 73 
188\. senesı IOl;OO Gayri • • ıa.2t 
1903 • 9:l;'JO l Altın ''° 
1911 t 85,00 Mt"Cfdtye ofi' 

__J 
~ - ~ .... ' ............ ·~ ·- .. ·-----
ra. 23.30: Plak. 23.35: Salon orkestr•''' 

16 Mart Pazarteai 
ISTANBUL 

1 7: Üniversiteden nakil. inkılap de: . 
Esat Bozkurt tarafından. 18: Opera ~ tı· 
sikisi (plak). 19: Haberler. 19.15: ;o: 
telif plfık lnr veya Retransmisyon. • 
Trio: Stüdyo san' ntkarlan ( Hnfif p:•;ç~ 
lıır). 20.30: Stüdyo orkestraları. 21 ·J ti1', 
Beyoğlu 1 folkevi korosu taraf ındnn 11 

lal marşı }-lafiıtl 
2 - Beyoğlu l lalkevi Başkanı 

_ Hay, hay beyefendi.. Yalnız, Başka şeyler konuşalım ... Aşktan, gö- Bay.ndırlık işleri dergisi - Bn'\mdırlık 
şimdi beni köşkte beklerler. Müsaade e- nülden muhabbetten dem vura~ım. Bakanlığı ıarafınd. n çıkarılan hu meslek 
diniz. gideyim. Evvela, yatacağımı söy- Baksana!.. Ben burada kaynayan hısle- mecmuasının 9 uncu sayı ı yönto;el kısmı 
liyerek odama cekileyim. Onların da rimin ateşleriyle kavrulup d.ur~yor.u~. çıkmıştır. 

Refet Hakurar tarafından söylev: ğlıl 
MÜNIH 3 _ Cösterit İstiklal piyesi: BeYo 

1 7: Kolonya. 1 9: Hafif konser. 20: Al- Halkevi gösteril kolu tarafından. 

Yatmasını bekleyeyim. Sonra gelirim, ,Bunu anlamayacak kadar hıssız mısın, Öğretmen sesi - On be~ günde bir çı-
'\ kan bu muallim gazetesinin 31 • 3 7 inci 

efenciim. sen r .. 

d 
• ·ı · '\ Dı'ye haykırmakı 'stı·yordu sayıları bir arada olarak intişar etmiştir. 

- Söz veriyorsunuz, egı mır... •. 

man memleketlerinin mi.izikleri ve şiirleri Son haberler. . 111ırı 
2 1 : Bertin. 2 3. 30: Stüdyo dans orkestrası Saat 2 2 den sonra Anadolu •J•~le • 

· · .,,er• PRAG gazetelere mahsus havadis scrvısı 

18.35: Orkestra. 19.40: Plak. 20: Üpe- cektir. 



15 Mart 
~--

Londrada dünkü 
konsey toplantısı 

f Baı taralı 1 inci yüzdedir] 
er Mesele F ransanın haklarını derhal müdafaa etmek 

'1ı('selesi olsaydı Fransa harekete geçer, ve haklarını te
Olİn ederdi. Fransa, böyle yapmadı . Biitün maddi ve 
Olanevi kuvvetlerini Milletler Cemiyetinin emrıne ver-
di. ı> 

Flanden bunu müteakip Sovyet Rusya - Fransa pak
tını mevzuu bahsetti ve dedi ki: 
. ((Alman hükumeti, yaptığı hareketi muhik göstermek 
IÇİn Sovyet - Fransız paktının, Fransız meclisi tarafından 
lasdikını ileri sürmüştür. 

Bu pakt, geçen haziran ayında Fransa ile Almanya ve 
Lokarno muahedesine kefil olan diğer hükumetler ara
aında notalar teatisine mevzu teşkil etmişti. Bu notalar -
dq Almanların hukuki delilleri geniş bir şekilde reddolun
l'rıuştu. Benim, Lahi hükumetinin hakemliğini kabul ede
t~ğimiz hakkındaki beyanahma rağmen Alman hükume
tı bu usulü kullanmak istememiştir. 

Alman hükumeti, hatta meseleyi Lokarno paktını im
~ eden devletlerin bir toplantısında da alelade münaka
~ etmek istemedi. M. Hitler bir çok defalar serbestçe 
?1iil.akere edildiğini tanıdığı bir muahedeyi hükümsüz 
ılan etmeyi tercih etti.>> 

Flandan bundan sonra konseyin Lokarnoyu imza et
ltleyen azalarına hitaben şu sözleri söyledi : 

((Emri vakiler usulünün, serbestçe müzakere ve bun
~n dünya önünde kabul edilmiş olan anlaşmaların bir 
~aflı ihlalinin Avrupada bir politika sistemi olarak ka-

lüne müsamaha edilip edilmiyeceğini bilmek, ayni za
~da muahedelerin istenildiği vakit değiştirilebilip 
~ğiştirilemiyeceğini ve bir hükumetin dün imzasuıı koy
'CQğu bir muahedeyi bugün iptal edip edemiyeceğini öğ -
ttrıırıek istiyoruz.» 

Konseyden, Versay muahedesinin 43 üncü maddesinin 
~anya tarafından ihlal edildiğini tescil etmesini ve Mil
• ~.er Cemiyeti { umumi sekreterinden, Lokarno paktının 
~ \ıncü maddesine tevfikan bu paktı imza eden devletleri 
tyfiyetten habcrder etmesini istiyorum. Bu tebliğ Lokar

!lo Paktına kfil olan hükumetleri yardım mükellefiyetleri 
t\i. ifaya aevketmiş olacaktır. Ayni zamanda Milletler Ce
~1Yeti lconseyi cemiyetin diğer azalarına yapacağı tavsi
)tlerle bu hareketi kuvvetlendirecek şekli araştıracak -
~» . 
' 

Belçika Başvekilinin talebi 
) F'landenden sonra Belçika başvekili Zeeland küçük mil
~~lcrin hukukunu müdafaa yolunda beliğ bir nutuk 

rYlccli ve «küçük milletlerin emniyeti, muahedelerin 
Udeiyetini tanımağa bağlıdır» dedikten sonra Belçika -

llın lokarnoyu bozmağa hiç bir vesile vermediğini, fa
~t bugün tehlikeli bir tehdit altında bulunduğunu an -

ttı ve Almanyanın muahedeleri ihlal etmiş olduğunun 
ltebiti ve icap eden tavsiyelerin tebliğini istedi. 
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SON POSTA 

Hitlerin Münihte 
söylediği nutuk 

(Bat taralı 1 inci yüzde) 

Bu paktın Almanya aleyhinde olduğunu, Lokarno te
mellerini yıkarak Alman emniyetini tehdit ettiğini, Al
manyayı taarruza maruz bıraktığını jlave etti Bunu mü
teakip son kararların nasıl verildiğini izah etti. 

"Sureti kat'(qede müsavi muamele,, 
Her Hitler bunları anlattıktan sonra Loltamo mesclesi

yalizmini» temsil ettiği üzerinde israr ederek bu emper
yalizmin mütecaviz ve Almanya için tehlikeli olduğunu 
anlattı, bu suretle Almanyanın son hareketinde haklı ol
duğunu, sureti kat'iyede diğer devletlere müsavi mevki 
istediğini, hakimiyetinden zerre kadar fedakarlık yapmı
yacağını söyledi ve nutkunu bitirdi. 

Alman •ıa müstemleke de istiyor 
Berlin, 14 (Son Posta) - Pazar günleri çıkan Alman

ca Floksvert gazetesi Almanyanın mfüıtcmleke ve iptidai 
maddeler ihtiyacından bahsediyor. Ve Almanyanın, müs
temlekeler temin ederse kendine lazım olan mahreci bu
lacağını ve muhtaç olduğu iptidai maddeleri temin ede· 
ceğini anlatıyor. 

Makalenin sonunda «siyasi ve ikbıadi teşevvüşlerin 
düzelmesi, sanayi memleketlerinin muhtaç oldukları ip
tidai maddeleri bulmalariyle mümkün olum deniliyor. 

Konseyin kararı 

Sayfa 11 

Berlin, Paris, Brüksel mektuplan 

Belçika Başvekilinin 
söylediği nutuk 

Bir Alman gazetesi "sözlere aldanmıyahm, bir taraf tan. 
lehimizde nutuklar irad edilirken diğer taraf tan -

gafil avlanabiliriz,, diyor 

Paris mektubu Berlin mektubu 
Paris, 12 Mart (Hususi) - Fransa Berlin, 11 (Hususi) - Bila kaydü" 

dış ~leri bakanı l...ondraya gitti. Ora - şart bütün gazeteler, İngilterenin hat• 
da karaya ayak basar basmaz gazete • tı hareketinden memnuniyet beyan e .. 
cilere: diyorlar. Bunlara göre İngilterenin· 

- Eski ve sadık bir lngiliz dostu - Fransa ve Belçika lehine müdahales~ 
yum. Toplantılanrnızı Londrada yap- ancak Almanya hücum ettiği takdir "' 
maktan çok memnunum, demiş! de vaki olacaktır. Halbuki bütiin di~ 

Mösyö Flanden içinden de böyle ]eklerini elde eden Almanyanın har1:4 
düşünüyor mu bilmem} Düşünüyor • etmeğe niyeti yoktur. Angriff gazete .. 
sa, vatandaşlarından büyük bir çok - si şu mütaleayı yürütmektedir: 
)uğun kendisiyle birlik olmadığına ka- ccAlmanyanın muahedelere riayet 
niim. etmiyeceği ve bundan sonra da kendi-

F ransızlar, Yunanlılara benzerler, siyle muahedeler yapmanın boş ola .. 
hepsinin de içinde gizli bir diplomat cağı hakkındaki kanaatler yanlıştır A· 
yaşar. Düşünürler, muhakeme eder - dolf Hitler imzasını taşıyacak: 

Konsey b.u nutukları ~inledikten ı-:~nra Alman!anın }er. Ve şimdiki halde de söyledikleri olan yeni mukavelelerle, eski devrin 
Lokarnoyu ımza eden hır dev et sı tıyle pazartesı top- d zorla imzalanmıs muahedeleri arasın~ 
lan tısına davet olunmasına karar verdi. Almanyanın fU ur: • . I .

1 
cd • 

Milletler Cemiyetinden çekilmiş olması bu ~ekilde davet - .- . Dı!. 1!lerı ~kan~ı~ ngı~r ka~ da fark vardır. 
edilmesine mani değildir. lngılız hukumetının teaırı altın Bugünkü Almanya, artık tehdit al· 

Davet, MiJJetler Cemiyeti umumi katibi Avenol tara- lacaktır. fngiliz hükfuneti ise, .. bu tında olmadığı için serbestçe muahe -
fından derhal Almanyaya tebliğ olundu, bir cevap ver· memlekette kayıtsız ve f8Ytsız yegane de imzalayabilir . 
mesi istendi. hakim olan İngiliz efkarı umumiyesi- Evet Hitler eski mukaveleleri yırt• 

/ngilterenin hazırladığı plan nin tesiri altındadır. lngiliz efkarı u· mıştır, fakat bunu şerefli bir devir aç-
-...;;;..----------.--......;;;....._ . mumiyesi ise: mak için yaptı.» 

Londra, 14 (A.A.) - Deylı !elgraf gazetesi dün ak- «Almanya konuşmayı teklif et - Frankfort Çaytung gazetesi ise: 
tam çıkardığı bir nüshasında lngıliz hükumetinin Avrupa mektedir Konuşmak istiyen adama «Sözlere a1danmıyalım. Bir taraftan le~ 
barışı iç!n mufassal bir plin ha~rlatmakta olduğunu ya- tokatla ~ı muk~bele edilir}» diye dü- himizde nutuklar irat edilirken diğer 
zıyor. Gazete, Lobrno devletlerıyle Almanya arasında 
bir müzakere esası bulunarak tetkik edilmesi lizım gelen tünmektedir. taraftan gafil avlanabiliriz. Harbe ha-
bir planının Hitlerin yaptığı teklifleri ihtiva ettiğini bil- • • zır olmalıyız.» demektedir. 
dirmekte ve fakat başka bir izahat vermemektedir. Atef Salip cemiyeti reisi olan mi- Zecri tedbirler hak.kında mütalea 

Çorçilin bir nutku ralay De la Rok üç aıündenberi faali • serdeden siyasi mahafil yalnız şu ce-

Londra, 15 (Son Posta) - Mister Çorçil, bugün bir 
nutuk söyleyerek fngilterenin arsıulusaJ taahhütlerini 
yapması lazım geldiğini anlattıktan sonra Fransa tatmin 
olunmadığı takdirde vaziyetin deği,eceğini ve Fransanın 
İtalyaya kar{lı zecrr tedbirler tatbikinden pifman olaca~
nı söylemiş, nihayet «ilk yapılacak iş (Sovyet Rusya -
Fransa) paktını adalet divanına takdim ederek Lokamo
ya muvafık olup olmadığı hakkında bir hüküm almaktm> 
demiştir. 

t ı vahı veriyor: 
Ycttedir. lk iş olarak gazeteci eri ça- Z .. db. l b•·t·· A . . . - ecrı te ır er, u un vrupaya 
ğırdı. Kısa hır dıyev verdı: .1 b" f ı~ ı_ t · t d b'I' . d bell' .. ~amı ır e aKe ın aç e e ı ıı. 

Cemiyetin 1adın an . ık; .. a~~ kapubs ~l Öyle hissediyorum ki Almanlar, iş· 
kürmekte A man emrıva ıını u . w .k 

• w·· d k d. galın sarhoşlugu geçti ten sonra ya .. 
etmıyec0egız1 ' Remk.c te .ırlk. f 

1
. t.d. va~ yavaş harp tehlikesini sezmeğe 

Bu, e a 0 un ı aa ıye ı ır. ba.I d I 
k k 1 . . . h ş a ı ar • 

Şimdi es i as er er cemıyetını are -

kete getirecek. gençlik t~kila~nı kı - B r u" k s e 1 m ek t u bu 
mıldatacak, toplantılar yaptırtacak, 
memleket üzerinde ate, havası eıtir -
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1!11 SAK smn. EvJ<af matbaası satıhyor Amerikaya gönderilen maden 
talebesi 

ŞARK MALT 
HüLASASI 

I> 
l () 

1 ik \ kt , ., ---. . 1 • ~. l J. 

~8 12 

10 J8 
4 34 [ , knf direktörlüği.i, muattal bir ekilde 

olup ist ifade edilemiyen binaları ıatacak
) • .;ı 

tır. Üç yıldanberi lıic; bir faaliyet göster • 
!:). !IJ. mİyl"'n evkaf rnntbaası da satılacakıı r. 

• ı .. cı 

1 ı ~ 1 Bu matbaanın deieri 8 bin lira kadar 
_______ 1 ' _

1 _4_7 _ _.., ınhınin edilmektedir. 
1 

N kahette bulunanlar, kaııa ı :rJar, iı; tı hııs :zJnr. ~ayıfl ar, emzikl.1 lcadınlllr, 
diı çıkaran ve kemik'ni uyıf o l ı n çocuklar ıçııı emaabız devadır. 

HER ECZANEDE BULUNU~ 
Ekonomi Bakanlığı maden arama 

enstitüsü hesabına dört genç Ameri -
1 

kaya tahsile gönderilmektedirler. Bu !'••••••••••••••m-ll:l!!m!•.-S 
gençler dün vapurla Amerikaya hare-
ket etmi§lerdir . BANZOPiRiN kaıcıleri · HER"'.~ RoE40.ı<uR~ş 

.. ~ ı::es eoR·.ıLARıNı TEMİZLER. RALGA"'1 söı< ÜRÜR . ÖKSÜRÜGU HEME N GiDERi R 
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.1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Paıabahçe Fabrikamızda teslim fartiyle 250 adet kullanılmıs bot 

~ -
bidon pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin bidonları görmek üzere her 
gün ve pazarlık için de 24/3/936 günü saat ıs de % ıs güvenme para
lariyle birlikte Kabataıda levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 

'Satım Komisyonuna müracaatları. (1340) 

** Şartname ve nümunesi mucibince 200 kilo hususi Sarı yaldız ve 50 
kilo hususi Beyaz yaldız pazarlıkla ıatm alınacaktır. Vermek istiyen· 
lerin 1/4//936 Çarıanba günü saat 14 de % 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte Kabataıda Levazim ve Mübayaat Şubeıinde Alım Komiıyonu-
na müracaatları. (1188) 

.. .. 
Levaıım ve mllbayaat Şubemizin Kabataıtald 1enl blnaıına ta• 

ımmnılle değiıen Telefon numaralarının Kataloğda yazılı bulunma· 

maundan dolayı arayan Ye arananlarca mUıktılAta uğranıldıA'J ı~rlll· 

mekteclir. Bundan ıonra aıağıda yazılı telefon numaraları naı:ar 
dikkate alınarak müracaat edilmesi ehemmiyetle llAn olunur. 0 1 ~94,, 
Levazım ve MObayaat Şubeal MüdilrU, Alam Satım Komlıyonu RelıJ. 

49367 Doifu Telefon 
1 44688 Santral 

Şube Müdür MuaYlni, ·Mubayaa ııflerl, Mea'ul Muhaılpler, Gilm· 
rUk ve Ambar Amirlikleri. 44688 Santral -

1 

Hayrebolu hukuk mahkemesinden: 

••••••••••••••... Hayrabolunun Hacıllı çiftliği sahiple· 

T abii meyvn usarelerile hazırlan • 
mış yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 
hastalıklannda fevkal&de faydalıdır. 

Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı izale 
eder. 

İNGİLIZ KANZUK ECZANE.51 
Beyoğlu • Jstanbul 

rinden olup vukuu vefatına mebni terekesi 
yazılan çiftçi Zeynelin terekesinin resmen 
tasfiyesi alacaklılar tarafından iatenmiı ol-
duğundan alakadarların kefaletten dolayı 
alacaklılar da dahil olmak üzere ölünün 
tekmil alacaklı ve borçlularının ilan tari • 
hinden itibaren en geç bir ay zarfında ala· 
cak ve borçlannı { vcsikalan varsa birlik· 
te) Hayrabolu sulh hiikimliiine kaydettir· 
meleri ve alacaklannı yazdırmıyanların 
mirnsçılı.m ne §Ahsan ve ne de terelccye iza
fetle takip edemiyecekleri ve vesika ve • 
renlerin mukabilinde makbuz istiyebile -
cekleri ilan olunur. 

Sana; 
Peresti ediyorum 

işte ufak, fakat parlak bır ızcııvnç 
tahC\yyülünde bulunan bir genç kız 
için çok manidar üç kelime... Dir 
erkek daiına tatlı, yumuşak ve be· 
yaz bir cildin ve nazik bir tenin 
miknatiıt tesiri altında cezbedilme
ğe meyyaldir. Zamanımızda her 
kadın, beyaz rengindeki {yağsız) 

ifOKALON kremini kullanarak 
aehhar sevimliliğini çabucak fazla• 
laştırabilir. Yalnız üç gün zarfında 
daha cazip bir tahavvül göze çar· 
par, cilt yumuıayıp beyazlanınca 

açık mesamat, siyah benler ve yor• 
gunluk izleri de yavaı yava§ 7.ail 
olurlar. Bir erkeğin hararetli aşkı· 
na nail olmanızı arzu ediyorsanız 
bu basit tedbiri tecrübe ediniz. 

MECCANEN: 
İstanbul 622 posta kutusu adresine 
TS./8 rumuzile 12 kuruşluk bir 
posta pulu gönderildiği takdirde 
derunünde bir tüp gündüz TOKA
LON kremi, bir tüp gece TOKA -
LON le.remi ve arzu edilen renk • 
te bir kutu TOKALON pudrasını 
havi lüks bir kutu meccanen hedi • 
ye edilecektir. 
Hamiş: Nümunelik talebinde bu
lunan zevatın lutfen adreslerini va
zih ve mufassal olarak yazmaları• 
nı ve adreslerinin noksanlığı hase• 
bile henüz nümuneliklerini alına• 

mış olanların da yeniden açık ad -
reslerini göndermeleri rica olunur. 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 
Madam İulya'nın İstanbul Defterdarlı· 

ğı ve Maryanti ve Evrediki ve Harikliya 
ve Jak ve Aleko ile tayıan ve müştereken 

mutasarrıf bulunduğu Büyükadada Eski 
Nevzat B. Yeni Kadiyoran Sokağında 40 
N. lu Hanema bnğçe bir ay müddetle açık 
artırmaya konulmuştur. Mezkur hane ze • 
min katını havi olmak üzere iki kat üze -
rine ah~p olarak inta edilmiş birinci kat 
zemini mermer dü§eli bir taşlık ve sarnıç 
ve dört oda ile bir mutbak ve bir abdea -
hane, ikinci katında bir sofa, dört oda ve 
yüklüğü havi diier bir oda ile diğer iki o
dayı ve alaturka bir abdeshane ve ikinci 
katın cebhesi balkon olarak inşa edilmi2 
ve zemin katında malta taşlı bir sofa ve bir 
oda ve bir mutfak ile diğer bir oda ve bir 
odunluk ve kömürlük ve bir mutfağı havi 
hane zemini ile bahçenin 712 2 metreden 
ibaret olup 11 738 lira 1 3 kuruş kıymeti 

muhammenesindedir. T ellaliye ve ihale , 
pulu mÜ§teriye ait olmak üzere talip olan· 
lann 20 Nisan 936 tarihine müsadif Pazar
tesi günü saat 1 .. den 16 ya kadar adalar 
sulh mahkemesinin 933/ 81 Numaralı dos· 
yaya müracaat eylemeleri ve artırma şart• 
namesini yirmi gün sonra herkesin görebi
leceğini ve takdir olunan kıymeti % 75 
şini bulmazsa en ıon artıranın teahhiidü 
baki kalmak üzere onbeş gün daha uzatı
lıp 'fazlasına talip olana 6 Mayis 936 tari
hine müsadif Çar§&mbıı günü ayni saatte 
kat'i ihalesi icra kılınacağı ve mezkur gayri 
menkul üzerinde ipotek snhibi nlacnkla 
diğer alakadarlarının haklarını ve husu -
siyle masraf ve faize dair iddialarını evrakı 
müsbiteleriyle 20 gün zarfında bildirme -
)eri aksi takdirde satış bedelinin paylaş -
masından hanç bırakılacakları ilan olu -
nur. (587) 

Kayıp - 335 senesi Hendek orman 
ameliyat mektebinden aldığım tasdikna • 
meyi kaybettim. Yenisini alacağımdan es· 
kisinin hükmü yoktur. ( 5 86) 

57 No. Halit 

Mevduat için elverişli şartı~ 
Para plasmanı için öğütler 
Kirahk Kasalar 

Bütrın gnn arasız açıkhr 

Her eksilen df.t, canınızdan 
koparjlmıı bir Yarlıktırz 

PERTEV DiŞ MACUNU 
Diılerinlzl kerpelenden kurtarır. 

1 Eml6k ve Eytam Bankası Hinları J 
Galatasarayda "Avrupa 

Pasajı,, Pazarlıkla 
Satılıktır. 

Bankamıza ait emliktan lıtanbul'da Galataaaray'da Avrupa Pr 
aajı namile maruf ve yirmi lkl dUkkAnı mUştemil çarıı 18.3.1936 
Çarıanba gUnll saat on beıde Ankara'da idare Meclialmhı buzurund• 

peşin veya taksitle pazarlıkla aatalacaktır. 
Iıteklilerin o glinll o ıaatte Ankara' da idare Meclisimizde haJlf 

bulunmaları veya teklif edecekleri bedelin Hkizde birini depozito 
olarak Şubelerimize teYdl edib ıon te\rl f \ e şartlarını telgrafla ••11 

mektupla Ankara' da idare Meclisine veya Şubelerimiz MUdilrlOlderiD' 
hildiJ'meleri ve fazla tafaiJAt için Bankamıza müracaatları. (317) 

* * 
Taksitle satılık 

ve tarla 
arsa 

\ Esas No. ıi Mevkii ve Nev'i Depozito 
655 Sultanahmette Alemdar mahallesinde Y erebatan 

sokağında eski 4, yeni 18 No. lı 755 metre murab-
baı arsa. . 1055 Iİt9 

497 Beylerbeyinde Bostancı batı Abdullah ağa mahal
lesinde Hacı Ömer efendi İstavroz sokağında eski 
5, yeni 7 No. lı 3097 metre mtirabaaı tarla. 62 " 

499 Beylerbeyinde Bostancı baf ı Abdullah ağa mahal· 
lesinde Rasim ağa sokağında eski 6, yeni 4 No. h 
1 Hektu 7870 metre murabbaı tarla. 72 '~ 

Mevkileri yukarıda yazılı yerler bedellerinin birinci taksiti pqin "e_ .. ıır 
kalan yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi kısımda ve fU suretle ~ıJ• 
ları fai:uiz sekiz müsavi taksitte ödenmek şartiyle ve açık arttırma ile ,ıa 
mak üzere artırmaya konulmuttur. ııf>e" 

ihaleleri 27 mart 1936 tarihine tesadüf eden cuma günü saat onda .. t ~ 
mizde yapılacaktır. isteklilerin tayin olunan gün ve saatte şubemize ınÜJ"' 
atları. (318) _____,. 

.. Dr. br im zati 
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25 MARTA KADAR KABiLDiR. 

acentalarına müracaat. Tel. 44914 

kabul eder. 
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