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Vaziyet Bugün Aydınlanacak! 
Almanya İle Fransa Öğleden Sonra Milletler 
Cemiyeti Konseyinde Karşı Karşıya Geliyorlar 

Konseyde bugün çetin 
mücadeleler olacak 

ngiltere iki tarafın da bitaraf birer 

Venlzel~s d.~n .. f Şimali Amerikada Su 
sabah Panste oldu Baskını Müthiş Bir 
Yunanistan heye- F JAk tH ı· • Ald 

mıntaka ayırmalarını istiyor can ve matem içinde e a e a ını 1 

lokarno devletleri dün gece yarısına 
kadar konuştular, konseyde de ehemi
yetli müzakere ve münakaşalar oldu 
t ransız gazeteleri lngiltereye hücum ediyor, Londra
tıın Berlinle anlaşmak istemesinden şüpheleniyorlar 
londra, 19 (Huıuıi) - Onited Presıin muhabiri bildiriyor: Almanya 

"ıurahhuları bugün Milletler Cemiyeti konseyinin toplanbıma i9tirak ede
tt)c ve çetin bir mücadeleye giri9erekAlmanya aleyhinde bir karar veril • 
~rnesine çalıtacaklardır. Fakat Almanyanın mahedeleri ihlil ettiğine ka· 
~ verileceği muhakkak sayılıyor. Ayni derecede muhakkak olan bir 
ley varsa o da İfİn burada kalacağı ve zecri tedbirler di' 9üncesinin ıuya 
~ftüğüdür. ihlal kararı verildikten sonra yapılacak fCj , Alman - Fransız 
"'-dudu üzerinde emniyeti aağlamlayacak tedbir almak, c ""' sonm bir bava 
kktını müzakereye ehemmiyet vermektir. Bugün Londrac:la tiddetli mü
'-lcereler yapılmuı bekleniyor. 

Alman Murahhas Heyeti Londrada 

Cenaze Giride getiriliyor 

Vcnizelos 

Parıs, 18 (Son Poetaj..,.... Bir hafta
danberi hasta bulunan Venizelos bu 
sabah saat sekizde hayata gözlerini 
yummuştur. 

L d 8 (H ·) B . ..w1 d Venizelos geçen çarşamba günü 
on ra, ı ususı - ugün og e en sonra saat b" d b' h 1 Eskid b 

'k'd · d h k ahh ır en ıre asta anmıştır. en e-
l ı e Berlın eq are et eden Al man mur as . k kt ld w F"l'b' h 1 w . (K rı çe me e o ugu ı ı ıt asta ıgı 
heyetı saat beşte royaon ) a vardı. Murahhas G · · ı ·ht"l""t t · t. cd •w 

rıp ı e ı ı a e mıf. ne ıc e cıger -
heyetinin batında Fon Ribentrob bulunuyor. lerine kan hücum etmiştir. Derhal 

Ribentrob'a Hariciye müsteşarlarından biri ile çağırılan doktorlar fennin bütün icap
hukuk müşaviri, mütercimler, katipler refakat edi- larını tatbik etmişlerse de hastada sa
yorlar. Hepsinin sayısı yirmiye varmaktadır. lah eseri görülememiftir. Hastalık her 

Ribentrob, Her Hitlerin en samimi arkadaşların- gün biraz daha vahamet keıbederek 
dan ve en çok itimat ettiği adamlarındandır.Avrupa ilerlemit ve nihayet dün sabah kan 
siyaset aleminin iyi tanıdığı bir şahsiyettir. İngiltere dimağa hücum etmeğe başlamıştır. 
ile Almanya arasındaki münasebetleri düzeltmek [Devamı 1 O uncu yüzde] 

hususunda çok çalışan ve İngiltere - Almanya deniz 
anlaşmasını başaran Ribentrob'un silahları azaltmak 
işleainde gayreti ve muvaffakıyeti görülmüştür. 

'l Ribentrob'u Londrada bekleyen ilk iı, Mösyö ' ruan marahha11 

' ' Venizelosu 
Yakından 
Tanırım/,, 

Fon Ribeotrob Flanden'in Fransa ve Belçika namına verdiji tak-
tire mukabele etmektir. Flanden bu takrire Almanyanın Lokarno ve 
Y ersay muahedelerini ihlal etmi, olduğunun konsey tarafından 
~ctrarlaştırılması ve kararın Almanyaya tebliğ edilmesi isteniyordu. 

[Devamı 1 O uncu yüzd e) 

lorıdra gazetelerinden biri Avrupanın bug.t~u ~J,i~ görduğüm..iz resimle ifade 
~ktedir ; Sulh ; harp tehlikesi. ~uphe ko rT, ve f1t'irasiar araıındıı bogulmakta, 
tlllrın yırtılması butün dünya sulhiınü telldit etmClııtedir. 

Yazan : Galip Kemali 
Bugün 7 nci sahifemizde okuyacaksınız 

- -.. .. _. 

SON DAKiKA: 

Hitler, dün gece 
bir nutuk daha 

söyledi 
"F ransaya elimizi uzatı
yoruz. Maksadımız didiş
mek değil, uzlaşmakhr ! ,, 

Berlin, 18 (Hususi) - Her Hit
ler bu akşam da şarki Prusya' da 
bir nutuk söyleyerek umumi se
çim mücadelesine devam etti. 

Her Hitler bu nutkunda şu 
sözleri söylemiştir : 

"Fransa - Sovyet Rusya pakb 
tehlikelidir. Biz Fransaya elimizi 
uzabyor ve dost olmak istiyoruz. 
Almanya kimseye zarar vermek 
fikrinde değildir. Verdiğimiz ka
rarlardan dönecek de~iz. Maksa
dımız didişmek değildir, uzlaşmak 
ve anl8f111akbr •• 

l 

Yüzlerce insan öldü, bir milyon kişi yersiz kaldı, 
birçok yerlerde sular dört metreye yükseliyor, 

fabrikalar, üniversiteler sularla kaplı 
Nevyork, 18 (Huauıi) - Karların erimesi üzerine ~lıyan ıu bukını 

mülhit bir afet mahiyetini almıtbr. Penıilvanyada bir milyona yakin 
halkın araziai ve yurdu ıu albnda kalmıttar. Bazı yerlerde ıular dört 
metreye kadar yükaelmittir. Bir çok fabrikal~ mektepleri, büyük mü • 
eueseleri ıu baslD.lflır. Bir ünivenite ıular tarafından yıkılmıfhr .• Zayi· 
at müthi9tir. HükUmetin bütün kuvvetleri yardım faaliyetine geçti. 
3 • 4 milyon aile yardıma muhtaç bulunuyor. Su baskını yüzünden 
yüzlerce insanın öldüğü anlatdmıddadır. Bir çok yerlerde büyük yangın· 
lar olmuttur. 

• 
Italyanlar şimalden sonra 

cenup cephesinde de 
taarruza geçtiler 

iki tarafın da ağır zayiat verdiği bildiriliyor, 
şimaldeki Habeş kuvvetlerini bizzat 

imparator idare ediyor 

Askeri muharririmizin mütaleaları 

Sumalide Faffan nehri civarında ve Harrar'ın 200 mil cenubunda b ulunan 
ltalyan sahra topla rı 

Lond ra, 18 (A. A. ) - Şimal cephe • aNegelli tahkim cdilmi~ bir mevki ve 

sindeki ltalyan taarruzu d evam etmekte • bir depo olmalıdır, fakat İtalyan kuvvet
dir. H er iki tarafın ağır zayiat verdiği söy· leri burada uzun müddet yerie~memelıdir· 

lenmek tedir. ler.» 
Diğer taraftan Röyter a jan11 Adisababa Her gün Negelli'dcn keşif kollan hare-

muhabirinin bir telgrafına göre, bütün c;e· ket etmekte ve ayni zamanda bir hava üuQ 
nup cephesinde şiddetli b ir bombardıma • olan bu mıntakada büyük b ir tayyane faa· 
nın başladığı resm en haber verilmektedir. liyeti hüküm sürmektedir. 
Habeş m ahafili, bu bombardımanın, Ge - Adisababnnın 360 kilometre cenubun
neral G razianinin yeni bir ıaarruzuna işa· da ve Allnta'nın 130 kilometre cenubi 
ret teşkil etmesinden korkmaktndırlar. arkisindc bulunan Madara, muhasematın 

R öyte_r ajansının cenup ltalyan ordu • başlangıcından beri üçüncü defa olarak io· 
lan nezdindeki muhab irinin bir telgrafına gal edilmiş ve aşılmı tır. Ganaledoria neh• 
göre d e, bu cephed e, gerek kara ve gerek [Devamı 1 O uncu yiizde] 
havada büyük b ir faaliyet hükiını sürmek- •••••••••••• .............................................. .-

tedir. Bu faal iyet, b ir taarruz hazırlığının 

bavlangıcıdır. 

General G raziani Negelli mıntakası ku· 
mandanı general Borgouzoli' ye ı;u emri 

vermiıtir: 

Kafa Yormak Lüzumu 
Yazan: Nurutl•h Ataç 
Bugün betinci sabifemizdedir 
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Hergün . -
Yeni Lolramo 

• 
Mekteplaimi:zin 
Yeni Bir ihtiyacı 

• 
, · - ;zelosun Olümü 

..• Lokarno· 

• _J, 

R en meselesi nihayet tehlikeli saf -

hasını atlatmış görüniiyor. 

Bugün Londrada Alman ve F ranaız mu
rahhasları karşı karşıya ott..rc..uıar " c "' u

di mesdelcriıii aulh yolile hal için konuş -
mağa başladılar. 

Bu ilk adımdır. 

Bunu takip edecek adımlar butün diin
yayı yeni bir Lokarnoya götürecektir. 

Fransa Atman hududunun her hangi bir 
taarruza karşı teminat altına alınmasını İs· 

tiyor. 
Almanya Fransaya karşı h iç bir taarruz 

niyeti olmadığını tekrar edip duruyor. 

Resimli Makale Caz 

Şimdi Londra bu sözleri bir mukavele 
\"eya muahedcye bağlamak yolunu ara -
makla meşgu\dür. Arada mutavassıt rolü
m i oynıyan İngiltere iki tarafı d a tatmin e

decek yeni bir muahede teklif etmeğe ha
zırlanıy~r. Bu yeni muahede y eni bir Lo -
karno. yani Ren sahasında .Alman askeri 
bulunmasına rağmen, Fransanın Alman hu
dudunu taarruzdan masun bulunduran yeni 
bir muahede. fngiltere bu mııahcdenin te· 
rninat altına alacağı şartlan to!keffül ede
cektir. Almanya muahedeyi ihlal ederse 
lngiltere derhal Fransa tarafında yer ala
cak ve mütecavize karşı derhal harekete 
geçecektir. 

) irminci asır medeniyetinin en karakteristik sembolu cazdır.j 
C~z. diğer sanat tubelerinde kübizm teklinde kendini göster
mııtır. 

Caz ve kübizm sürat ve giirültünün ifadesidir. Onda yafan
mıı bir medeniyetin dejenere olmağa baılayışırun hususiyetleri 
vardır. 

lnştırmıı, ta hammül edilmez bir makine haline getinnişlir. Ka

labalık bir Avrupa tehrinde sürat ve süriiJtü o kadar çoktur ki 

bütün ruhları kaplar, insanın varlığını istila eder, ve maneviya

tını altüst eder. Makinelefell İnsan ruhunu ve zevkini kaybetti. 

Sürat, ıürültü, standardizasyon İnsanlan tabii hayattan uzak-

.Şimdi bütün garp ve medeniyet alemi bu kabiliyeti telafi ede

cek çareyi aramakla meıguldür. 

Şimdi Londra rnüzakcreJ .. rinin tevlit et
mesi muhtemel bulunan en ııratik neticesi 
budur. 

* Mekteplerin yenı bir ihtiyacı 

T ürk.iye fimdiye kadar yalnız mektep 

yapmak, bütün Türk çocuklanna o

kuma imkanı vermeği temin etmekle meş
.:ul oldu. Tedris ve terbiye m eseleleri ıon
raya bırakıldı. 

Şim<ii mektepler kuruldukça bu t~dris 

r •• 

LSOZ 
Musoliniye 
Yapılan 

Bir Teklif 
Çeklerin sinema yıldızlanndan güzel bir 

kadın Extare namile bir filim çevirmiş. Bu 
filimde fazla çıplak olarak görünüyormuş, 
ı;el zaman, git zaman bu kadın zengin Çek 
fabrikatorlanndan birile evlenmiş. 

ve terbiye noksanları kendini göstcrmcğc Karnımın f"!Rlemin göz:ü önünde çml 

başladı. çıplak oynamasına tahammül edemiyen 
Bu cümleden olarak mektep kitapları fabrikator filmi satın almağa kalkmış. fa-

meaelui henüz halledilmemiştir. kat aksiliğe bakın ki filmin bir çok kop -

Muallim meselesi halledilmemiştir. yalan ltalyada bulunuyormuş. Karısının ıe-
Terbiye sistemi hnlledilmemiştir. refini ve dolayısile kendi itibaunı muha -
Ve saire ve Pire... faza etmek kaygusuna dü~n fabrika tor 

İnsafsız olmıyahm. ve bekliyelim. Bun- Musoliniden bir müliıkat talep etmiş. Ve 
lar da birer birer ve tedricen halledile - kendisine fU teklifi yapmış: 
cektir. - Filimleri bana verirseniz size istedi-

Bu meseleler arasında bir de geri kal- ğiniz kadar, top ve cephane veririm. 

nuş. ahliıkan mütereddi çocukların ayrı Musolini, silahlara çok muhtaç olduğu 
tedrisata tabi tutulması meselesi vardır. halde gene dayanamıyarak: 
Bu dejenere çocuklar diğer mektep nrka- - Cevabını yarın veririm, düşüneyim 1 
daşlarına fena nümunc oluyorlar, mekte - diye kendini ağır satmış. 
bin nizamını bozuyorlar. fazla olarak oku-
yamıyor ve mdctepten çıkamıyorlar. 

Kültür Bakanlığı artık bu mf"selerle de 
meıgul olabilecdc devreye ı!elmiştir ve ted-
ricen bu mühim meseleleri de ilmi rnetod
larla müsbct bir neticeye bağlamak mec-

* 
Gramofon ile fll awı 

Hintlilerde eskiden fil avı dini mera
sime tabi iken bugün bu usuller tamamile 
tcrkedilmiştir. Şimdi av mcraklılan. bir 
kaç arkadaş ve bir de gramofon alarak buriyetindedir. 

* Y enizeloaun ölümü 
• 

• ormanlara giriyorlar. ormanlarda kaplan 
Sf"Jllerini andıran bir pli.le çalıyorlar. Za -
vallı filler de o &eslere doğru gelirken çu-

1 
htirasına hudut olmıyan Yunan dip - kurlara dü~p avlanıyorlar. 

lomatı Vcnizelos ta nihayet kara top

raklara gömüldü. Veniz.closla beraber bü-
tün ihtiraslan da sustu. 

Bir pirimiz şu mısramı sanki onun için 
yazmıştır: 

"* Milletler Cemiyeti kon••rlnln 
Londra içtimaı 

Milletler Cemiyeti konseyinin Cenevre 
haricinde Londrada ilk defo jçtimıı ettiği 

Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi yazıldı. Bu doğru değildir. Konsey bir ke

huzur re de Madritte toplanmıştı. 
Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli 

kubur 

Yunaniste.nın, siyasi ha}'?ltındaki istik
rarsızlığın büyük amillerinden biri de Ve
niz.e1ostu. Umalım ki onun di.ınyadnn göçli
fÜ, komşumuzda da iııtikrarı:ı husulünü 
temine yardım edecektir. 

.............................................................. 
Özlü sözler: 

Bu sefer kon eyin bir emri vaki neticesi 
Londrada içtimaı kararlaşması üzerinı~ ka
tibi umumi Avenol dört sandık evrak ile 
Londrnya hareket etmiş, oraya varınca, 

mühim bazı evrakın Cenevrede kaldığını 

görmüş ... Tabii pek üz.ülmüş. 
- Şu gürültüler geçsin, Milletler Ce

miyetine ilk teklif edeceğim şey, içtimala
nn ba~ka yerlerde olmasını istemektir. de

miştir. 

ARASINDA J 
rfİERCüN BiR FIKRA • 

iki Tarafh Pişmanhk 
Şair A. .. merhum, karısı ile bir türlü 

ııeçinemez. boyuna kavga edermiş. 
Gene böyle bir gün, kavga esna -

ıında. kadın dayanamamış: 

- Ahi diye bağırmış; rahmetli ana-
cığımı ne ettim de dinlemedim~ 

A. eormuş: 
- Nesini dinliyecektin, annenin~ 
- Bana: cc Bu herife varmab> dedi 

idi. 

A .. run simasında derin bir pişman
lığın izleri belirmiş; yumruklari)e dö-
vünmeğe başlamı~. 

Karısı: 

- Ne oluyorsun~ diye sorunca: 
- Daha ne olacağım? demiş; rah-

metli kadıncağız benim iyiliğimi iste -
miş te, kadrini bilememişim. Ona dö-

Dünkü ve 
Bugünkü 
Ordular 

Büyük Avrupa memlelcetlerinde ordu 
mevcutları milyonu bulunca. herkeste hay
ret baş gösteriyor. Gözler korku ile açılı -
yor. Halbuki kurunuuladaki miiverrihlerin 
sözlerine inanmak laz.ım geline, bugünün 
ordulannın dünkülerden apğı olduğu ko
layca nnlaşılır. 

Davut Peygamber silah taşıyncnk bir 
milyon üç yüz bin kişinin kumandasını 
deruhte ettiği gibi hanlı Serhas tc bir mil
yon yedi yüz bin kişi ile harbe gitmiştir. 
İmparator Suguotede kumanda~ı altında 
4, 137,000 asker bulundururdu. 

* Hltlerln kurnazhGı 
Fransız gazeteleri yazıyorlar: 
({ Hiılcr Reni İşgal etmek kararını ver -

meden aylarca evvel, lngiliz kibar mahafi
line ve salonlanna girebilecek bir sürü in
~anları Londraya yolJamıştı. Onlar, hususi 

vünüyorum 1 toplantılarda, ve ekseriya deY let adaınla-1t----------------· rının huzurunda, fikirlerini alelade muha-

B U L Al A C A vereler arasında eöylüyorlar, ve efkan u • 

D 

m 

Soldan sağa: 

1 - Mutluluk, yan bırakmak. 2 -

Topa vuramamak. 3 - Şim~ek. elde et

mek. 4 - Cemi edatı, çöl. 5 - Çoban-

ların başlarına geçirdikleri deriden şey, 

yüzler. 6 - Palavra yapan, uzağı gös -

!erir. 7 - Bir F ilavesile mutfaklarda o

lur. mahkemede görülen. 8 - Karda bel
li olur, Fransızların meşhur bir harp yeri. 
9 - Sporcu nidası, atalar, nota. 1 O 

mumiyeyi kazanmalc istiyorlardı. Bu Al
man avukatları bir defacık bile olsun kar
şılarında bir Fraıwz müdafii göremediler. ........................ ---. .............................. . 
Şuur, nida. 1 1 - Eski serpuş, kn~liçe. 

Yukarıdan atatıYa: 

1 - Aç.ık değil 2 - Asilik, bir kasa -
bamız. 3 - Hısım, su. 4 - Çepeçevre. 
aynlmak. 5 - Meyva tatlısı. 6 - As • 
maktan emri hazu, kovmak. 7 -· Lakin, 
mefulüfih edatı. 8 - Bir tarikat, vapu -
run sesi. 9 - Ünlü adam. kaba bir sorgu 
edatı. 1 O - Şahıs. meşhur bir Fransız 
şehri. 1 1 - Nota, kalan. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan aağa: 

1 - Sofn, kar. 2 - Aralık. 3 - Ba
kiye, al. 4 - iri, atar. 5 - Kaşık, irad. 
6 - Baraka. 7 -Tabure, anaç. S -Ab. 
da, aba. 9 - Latife. 1 O - Adı, dere. 
1 1 - Zekeriyya. 
Yukarıdan apğıya: 

1 - Sabık, eaz.. 2 - • .ı\raba, de. 3 -
Dikiş, balık. 4 - Oba. 5 - Kayık, nez. 
6 - Arı, badi. 7 - Ara, af. 8 - Tara, 
eda. 9 - Ki, Adana. 1 O - Akar, ka
bara. 1 1 - Raca. 

,-
Sözün Kısası 

Hayatta Tad 

Bulmıgan Kadın 

E. Ekrem•Talu I 

M isis Nansi Hömfriz genç, yirJTl 

dört ayar altın gibi sarı, yeııt 
açmış bir gül goncası kadar taze •.:I 
penbe, şen, şuh bir lngiliz bayanıdır. 

Bundan bir kaç yıl evvel, daha ço
cuk sayılacak bir çağda Afrikaya git• 
miş, orada evlenmiş, kocasiyle, -ltal"'l 
yan - Habeş harbi münasebetiyle acl 
sık sık geçen- Tana gölü r.ivarınd11 

uzun müddet yaşamış. Şimdi de dön• 
müş, gelmiş Londraya. 

Geçenlerde, gazetecinin birine be' 
yanatta bulunan bu kadıncağız dernii 
ki: 

- Londrada kendimi daima cınnİ• 
yette hissettiğim için hayatta hiç bit 
tad bulamıyorum. Tehlikelerle Afriktt' 
da o kadar istinas ettim ki, tehlikesiı 
geçen her günüm bana heder olrrıılf 
gibi gelir. Çok korkarım ki, burada 
uzun müddet oturamayıp oraya yiııe 
döneceğim. Yoksa, burada kaldık~ 
kara sevdaya tutulup, sonundn J=end• 
canıma kendim kıymak ihtimali vardı~· 
Bilseniz emniyet beni ne kadar sık1' 
yor. Afrikada, her gece yatağımda al<' 
rep, engerek yılanı, kertenkele bul " 
mağa, çadınmdan dı,şarıya çıkarsa~ 
vahşi hayvanlarla yüzyüze gelıneg~ 
alıştım. Londrada bunlarsız edeıni)'O" 

ruml . . l• 
Ben, eğer bayan Nansı ıle ahbap o 

saydım, kendisine derdim ki: 
- Çektiğiniz hasretin haklı olıı~ 

olmadığını münakaşa edecek değilitı1' 
Biz Türklerde: «Tabiattan bahsolufl~ 
maz» diye bir söz vardır. Siz de, anlai 
şılıyor ki bu sayıp döktüğünüz ~eylet'' 
den haz -ediyorsunuz. Fakat bir.n1. 
sabırlı olun. Hemen yeise düşmeY1~' 
Bir müddet bekleyip te sosyeteye gı' 
rer ve etrafınızı can gözüyle tetkik r 
decek olursanız medeni muhitlerin A ' 
rika çöllerinden pek te f:rklı ol~ad~i 
ğmı görürsünüz. Sizi temm ederın1 .. 

büyük bir şehrin tehlikeleri, Tana g~ 
lü civarının tehlikelerinden hiç te aŞ~. 
ğı değil, bilakis tehlike teşnelerin•; 
en müşkülpesendini tatmin edec; • 
kadar korkunç ve mebzuldür. Ora •; 
evinizden dışan çıkarken vahşi hıı>' 
vanlarla yüzyüze gelebilir, yatağın~~ 
da ve koynunuzda yılanlar ve akreP ej1J 
beslemek imkanını bulursunuz. 1-:l . , 
bunlar ötekilerden daha da tehlikelı J 
dirler, zira insan şeklinde do~~ukl;e' 
için mahiyetlerin~ ~olayc:a tayın d~ 
mczsiniz. Onun ıçın gelın de Lon ı$ 
dan ayrılmayın. Ve şayet bıkarsa~ .. 
ve muhit değiştirmek arzusuna kıı İ" 
lırsanız, Tana bölgesine kadar gitfl'leflpri 
ze asla lüzum yoktur. Yalnız Avrtl 

··f11· 
kıt'asını baştan başa dolaşsanız, 0 

rünüziin sonuna kadar yeter! 

"""' L t'.tı~~ -------------..;;;.. .. '/ ...................................................... 
Biliyor Musunuz? 

1 - lndianopolis neresidir} Jel' 
2 _ Şimali Amerikada cereyan e ~ıs 

ulstiklal muharebeleri» nerede ve fttl 

olmuştur~ 

3 - Fontainbleau nerededir? 
4 - Karapınar nerededir~ 

5 - < Haley » neyin adıdn? ) 
(Cevapları Y ıarıl1 

* (Dünkü Suallerin Cevaplsrı eı.ıt• 
- Uluslar Kurumu son Yunan 'ııettU 

Çin Ata Sözlerl 

Talih gülerse kim gülmez? Talih gül
mezse kim güler} r Bi• a<kadaı•~•~Y~O~ R 

İNAN İSTER 
925 b• • • • • de hP gar ihtilalini 1 ırıncıteşrının fııff 

"' 2 - Dünyanın en küçük ınaYrod~~·ıı"• 
.. Ik h" ke ı Amerikada yaşarlar, uç ay ı ır İNANMA! 

Orduları, bir gün kullanmak için, sene· 
lerce besleriz. 

En yüksek kulenin de temeli topraktır. 
Tiyatroda oyundan en çok ~ikuyet e -

denler İçeriye parasız girenlerdir. 

Talihşiz insan için altın bi!e donuktur; 
talihli İnsan için ae demir bile parlar. 

Mabut heykeli yapanlar mabutlara ina
namazlar; zira nasıl ve neden yapıldığını 
pek ıyi bilirler. 

••Sabahleyin çocuğunuz uyanıyor. Mektebe gidecek. Harç
lık veriyorsunuz. Yavru sevine sevine mektebin yolunu tutu • 
yor. Tam mektebin bulunduğu sokağa gelince, iki taraflı bir 
pazarla karıılaııyor. Bu sokak, çok defa, bir tuzak çar§ısı ha
lindedir. Caddenin bqından mektebin kapısına doğru ilerle-

yin. Burada defterden elma şekerin~ sulu aahlepten bayat ve 

pis yağh böreklere kadar her teY satılır. 

Siz tabii bunları bilmezsiniz. Ummazsınız ki, yavrunuz pey-

nir yerine kurtlu bir kaıar, süt yerine solu bir beyaz ıu içmiı 

ve o sünkü harçlığını kaphrmıftır.» 

İSTER iNAN iSTER iNANMA! 1 
L-------------------------·--------------------------J 

rusu kadardırlar. . rııe' 
j . coıo 

3 - Medeni kanunumuz svıçr d.1111i~ ' 
"k "b c 1 deni kanunundan aynen ı ·tı as 

tir. . ı910 
F h··k~ · · 11erke:tı ~h' 4 - ransız u umetının ı do şv-

mağlubiycti esnasında Paristen Bor 

rine nakledilmişti. Jtı.tfe' 

b .. ··k Olu 10 5 - Müstecip onbaşı uyu ·ı~ 
derıı 

bede Çanakkalede bir düşmıın_ . 8dıdJ" 
gemisini batımıış olan askcrinllz.ın 

il 

b 
il 
h 
g 
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19 Mart 

Şiyas,t ~leminde 

Jf. Venizelosun 
Ölümü 

H er fani gibi nihayet Venizelo9 ta ha· 

yata gözlerini kapadı. Girit ada • 

sının mütevazı bir avukat yazıhanesinden 
beynelmilel konferans aalonlanna kadar 
ilerleyip girmiye muvaffak olan Venİ7elos, 
hiç şüphe yoktur ki umumi harbin başlan• 
gıcına kadar Balkanlarda çok fa' al bir rol 
oynadı. Ondan evvelki faaliyeti niabeten 
mahdut ve muayyen bir hedefe mütevec • 
cihti. Venizelos, Osmanlı hakimiyeti altın • 
da bulunan Ciridi, bu hakimiyetten ayır • 
ınak için her türlü çareye ba, vurdu. İcabın
da, eli silahh dağbaşı kabadayılarile teşriki 
mesai etmekten çekinmedi. Ciridin iftira· 
kından sonra, bu faaliyet, Osmanlılık aley
hine gene durmu§ değildir. Çünkü Venize
los, Girit davasını kazandıktan 11onra, bu 
defa harpten evvelki Yunanistanın Osmanlı 
türkiyesine karşı alemdarlığı vazifesini üze
rine almıştı. 

Onun için tahakkuk ettirilecek iki me· 
seleden bir tanesi, on iki adanın Yunaniı • 
lana ilhakı, diğeri de, Bizansm nagam kal
J'nış son emelini ihya ve Türkiyeyi parça • 
latmaktı. Balkan harbine müncer olan ma· 
but ittifak, işte bu şartlar içinde kurulduğu 
gibi harbi umumiyi müteakip İzmir sergü
:ı:eşti de, işte hu düşünce ile meydana geti • 
tildi. Filvaki Balkan harbinden sonra Yu • 
llanistan daha genişledi ve bilhassa Bulga • 
tistana karşı muvaffakiyetli bir mücadeleyi 
başardı. Fakat İzmir sergüzeşti, Yunanistan 
hesabına ve hu sergüzeşti tertip edenler için, 
malum olan, feci neticeyi verdi. Bu hadise 
ile beraber Venizelosun siyasi hayatı da hi
tama ermiş addolunmak gerekti. 

Bunun bir icabı olmak üzere Türkiye ile 
Yunanistanın müstakbel münasebetle·rinin 
tanzimini başka ellere bırakmak t.a bir za· 
turetti. Halbuki M. V cnizelos, realiteleri 
Pek göremiyen hırsı piriye J;apılmış bir in-
8an gibi hareket etti ve bu i~i de bizzat ken
disi başarmak istedi. 

Türk • Yunan dostluk misakı, işte bu 
lartlar dahilinde kuruldu. Fakat M. Veni
~elos, az sonra, kendisinin de büyük bir 
lllesai hissesini taşıyan bu misakı baltala
trııya teşebbüs etti. Hırsı pirisini açıia vu -
tan bazı fikir değişiklikleri gösterdi. Niha
ht son Yunan isyanında, krallık partisinin 
l'tıuvaffakiyet kazanması neticesi, M. Ve· 
tlizelosun siyasi hayatı da, artık kat'iyetle 
hitama erdi. Krallığa bir :zaman lehtar, 
•onra aleyhtar olan müteveffanın, isyan· 
dan sonra kral Jorj ile aldettiği anlaıma, 
İayana iştirak etmiş taraftarları lehine ya· 
~ılmı, maharetli bir kurtarma ameliyesi 
olmuştur. 

Son zamanda siyaııi hayatla ff li alakası 
llek kalmamış olmakla beraber, Venize -
loı, Yunanistan için manalı bfr semboldü. 
&11 bakımdan, ölümü ve bilhassa gurbette 
~liinıü, kendiııi için çok acıdır. Yunania • 
t-n için de bu kayıp, muhakkak ki, büyük 
~İt zıyadır. - Sellin Ragıp 

Suriye için 
milli ordu 

M:iIJiyetperverler 10 bin 
kişilik bir ordu kurmaya 

çalışıyorlar 

Kudüs, 18 (A.A.) Şam'dan 
telen haberlere göre Arap milli
tetperverleri Suriye için 10,000 
kişilik bir milli ordu kurmaya ça
lıırnaktadırlar. 

Fransa F evkalide Komiseri 
t.lartel 1926 isyanında Suriye'deıt 
~dc:arılan 3 asi reisin affım F ran· 
11• Cumhnr reisi Lebrun'a imza et
tireceği vadmda bulunmuftur. 
' 

Mersinde Atatürk Günü 
Mersin, 18 ( A. A. ) - Dün 

lliiyük Önderimiz Atatürkün Mer· 
'İni ilk defa şereflendirdikleri 
~ün yıldönümü olmak münase-
d etıyle bütün şehir baştan ba~a 
b~natı' nış, akşam da Halkevinin 
. Uyük salonunda binlerce halkın 
lfürakiyle bir toplantı yapılmıştır. 

Tokat Valiliği 
tq Diyarıbekir (Özel) -Vali Faiz To~ 
, t Valiliğine tayin edilmiş, buradan 
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TELGRAF BABBRLIBI 

Akdenizde Afyon Kaçakçılığı _Bu, __ _ 
- Define Araştırması 

yapılan Kaçakçılıkta T eşkilitımızın Bo~n ::~::s:mi<de idet olmuş . 
Sun'utaksı·rı· Olmadıg"" ı Anlaşılmıştır s tu; ikide birde on bir kuruşluk pulla 

Mesele Milletler Cemiyeti 
Ankara, 18 (Hususi) - Afyon inhisarındaki me

sele hakkında bir rapor hazırlandığı haber veril
mektedir. 

Öğrendiğime göre mesele iki kaçakçı Yahudi 
tarafından ihdas edilmiştir. İş şöyle olmuştur: 

Adis-Ababa'da Kral sokağında Ala-Vala namına 
alınan 3,000 küsur kilo afyonun Akdeniz' de kaçakçı 
Yahudiler tarafından paylaşıldığı anlaşılmıştır. Ra
porda bu husustaki noktai nazarımız izah edilmiştir. 

Komitesinde Görüşülecek 
Esasen Habeşistan narkotik anlaşmaya dahil devlet
lerden değildir. Vukubulduğu iddia edilen kaçakçı· 
lıkta teşkilatımızın hiç bir sun'utaksiri olmadığı mu
hakkaktır. Afyonların kaçınlması da kara suları 
haricindedir. 

Meselenin Milletler Cemiyetinin alAkadar komi
tesinde Nisana doğru görüşüleceği sanılmaktadır. 
Hükumetimiz vaziyet dolayısile icap eden tedbirleri 
almaktadır. 

bir kağıt kalem tedarik eden bir i:ıtida ilo 
vilayete müracaat ediyor, filan mahallede, 
filan arsada, filan yerde gömülü on bia 
yirmi bin. otuz bin altın bulunduğunu ha· 
ber veriyor, usulüne göre araştırma yapıl· 
masını istiyordu. l\talıim ya - usulüne gö • 
re . bulunan gömülü paranın şu kadarı bü
lcıimete, şu kadarı bulup çıkarana aittir! 

İıtiklal muharebesinden sonra İzmirden 
bir çok şüpheli kimseler palaıı pandıras çı· 

' kıp gittikleri için bunların kaçarken para· 
lannı pullarını, günün birinde tekrar gelip 
almak ümidile, şuraya buraya gömüp sak
ladıkları zannediliyor; İzmirdeki araştır • 

Almanyada Bir Askeri 
Geçit Resmi Yapılıyor 

maların sebebi bu kuru zandır. Şimdiye ka· 
darki araştırmalardan hiç bir müsbet neti• r • -, ce elde edilememesi bu hülyanın boşluğu-

T •• k 1 nu kafi derecede meydana çıkarını~ ol • ur - r an malı ki bir kaç zamandır izmirden define 
taharrisine dair haberler gelmiyor. 

Berlin, 18 (A.A.) - Pazar gü
nü Berlin civarında Staake tay-
yare meydanında yapılacak olan 
büyük askeri geçit resmine büyük 
miktarda tayyare de iştirak ede-

cektir. En son, ağır ve hafif top· 
çu ile hava topları geçeceklerdir. 

Ellerinde fotograf makinesi bu
lunan seyirciler, bu geçit resmine 
kabul edilmiyeceklerdir. 

Bir lngiliz Harp Gemisinde infilak 
Cebelüttank, 18 ( A. A. ) - V estcott destroyerinde bir infilak 

olmuş, bir kişi ölmüş ve sekiz kişi de ağır surette yaralanmışhr. 
Yaralılar hastaneye kaldınlmıştır. infilak, gemi talimlere başladığı 
zaman vukubulmuştur. 

Roman yada 
Kanun Birliği 

Yeni ceza kanununun 
metni krala merasimle 

verildi 

Bükrq, t 8 (A. A.) - Rador 
ajansı bildiriyor: Sarayın taht sa
lonunda toplanan ayan ve meb'u
san meclisleri mümessilleri, yük
sek hAkimler ve üniversite erkanı 
Romanyanın her tarafında ve bü
tün eyaletlerinde kanun birliğini 
temin edecek olan yeni ceza ka
nunu metninin kırata tevdii me
rasiminde hazır bulunmuşlardır. 

Afyon • Karakuyu hattı 
Ankara, 18 (A. A.) - Bugün 

Nuri Conker'in baıkanhğında ya· 
pılan Kamutay toplanhsmda Af
yon - Karakuyu hattının ..;dma 
töreninde bulunacak saylavlar se· 
filmiş ve Kamutayın 1936 yılı 
lkincikinun - Şubat ayları hesap· 
ları hakkındaki mazbata okun· 
muştur. 

Kamutay Cuma günü toplana
caktır. 

lngiliz Krahna 500 kişi 
takdim edildi 

Londra, 18 (A.A.) - Kral se· 
kizinci Edvard bugün Bukingham 
sarayında bir resmi kabul vermiş
tir.Bu kabulde 500 kişi Krala 
takdim edilmiştir. 

J Almanga 
lngiltereden 
istikraz Y apıgor 

Londrada Temaslar 
Başladı 

Londra, 18 (A. A.) - Finan· 
sal Nevs gazetesi Alman hükO· 
metinin bir istikraz akdetmek için 
bugünlerde Londra piyasasını yok
lamakta olduğunu haber veriyor. 

Bu gazete, Şahtın fahai dost
larından birinin Londra'ya gelmiş 
olduğunu . ve bu mesele hakkında 
alakadar mahafil ile temasa geç
tiğini ilave etmektedir. 

Sıhhat Müdürleri Arasmda 
Ankara, t 7 (Hususi) - Çorum 

Sıhhat müdürü Zühtü Kayseri sıh
hat müdürlüğüne, Erzincan Sıhhat 
müdürü Vasfi Hakari'ye, Kars 
Sıhhat müdürii Reşit Ordu'ya, 
Kayseri Sıhhat müdürü Halit Ço
rum' a, Manisa Sıhhal müdürü Ha
lis Balıkesir' e tayin edilmişlerdir. 

Elaziz Hükumet tabibi Ahmet 
te Malatya'ya tayin edilmiştir. 

Sovyetlerin Ticaret Mümessili 
Moskova, 18 (A. A.) - Ossi

pov, Türkiye Ticaret mümessili 
tayin edilmiştir. 

D ı 
v Geçenlerde Konyada böyle bir ihbar ile os t ugu araıştırma yapıldığını ve bermi'ıtat hiç bir 

şey bulunmadığını gazeteler ) azı) arlardı; 

Ata-İran Şehinşahına 
türk'ün tebrik telgrafı 

ve gelen cevap 
Ankara, 1 8 (A. A.) - lran Şehinp.hı 
Rıza Şahı Pehlevinin doğumlarının yıl
dönümü münasebetiyle Atatlirk'le Şe
hinşah arasında aşağıdaki telgraflar 
teati edilmiotir: 
Rıza Şahı Pehlevi hazretlerine-Tahran
Veladeti Şehin§ahilerinin yıldönümünü 
en sıcak ve sayııılı kardeşlik duygula
rile kutlular kudretli ve feyizli idareleri 
altında dost milletin her gün artan in
kişafını görmekle hissettiğim büyük 
sevinci bilha.ua kaydetmek isterim. 
Türk - İran milnaııebetlerinin ııık.ılığı, 
menfaatlerinin 'birliği ıiyasetlerinde 
tam bir ahenk tevlit etmiştir. Zati ıa· 
hanelerine uzun ömür ve afiyetler di • 
lerken bu aynlmaz dostluğun büyük 
bir yaratıcısını derin sevgi ve saygı ile 
anmayı en zevkli bir vazife sayarım. 

KAMAL ATATOR.K 
Kamal Atatürk • Türkiye Reiıic.ümhuru 

Ankara 
T evellüdümün yıldönömü münasebetile 
zatı riyasetpenahileri tarafından vuku· 
bulan tebrikat1 biraderanelerine ve han 
memleketlinin terakkiyatından do • 
layı izhar buyurulan mC9erretlere yü • 
rekten te§ekkür1erimi ıunarmı. 

Menfaat birlikleri günden güne daha 
ziyade hisııedilen Türkiye ve iran mil
letleri~in kardeşçe ilgilerinin takviye 
bulması bizce de memnuniyeti mucip 
olmaktadır. 

Ulu dostum olan zati riyasetpenahileri 
hakkındaki dostane hissiyatımı ve bi
raderane ııamimiyetimi tecdit e:ier, yük
sek rehberliğinizle terakkiyatı her gün 
artmakta olan aziz Türkiye miletinin 
taalisini her vakit temenni eylerim. 

Rıza Şahı Pehlevi 

izmirde Verem Hastanesi 

bir iki gün önce de Ankarada eski poliı 
müdürü Dilaverin vaktile oturmuş olduğu 
evde • gene ih

0

bar üzerine alakadar me • 
murlar önünde ve usulüne göre - definıt 

aranmış; tab'i netice her zamanki gibi: 

Bir şey yok.! 
Bir ey bulunamamış amma define ara• 

yıcılar ümitlerinin bo;;a çıkmasına bir tür
lü razı olmak istemiyorlarmış; bu sefer der 

- Madem bu evde bulunamadı, öyle 
ise yanı başındakindedir, orada da yoksa 
daha ötekisinde olacak .•• 

Diye tutturmuşlar. Eskiler tevekkeli 
ohıilya fıkarayı helak ederı> demezlerdi! 

Böyle bir define hülyası vaktile Oımanh 
padişahlarından üçüncü Sultan Ahmedi de 
hayli meşgul etmişti. Eakişehirde define 
bulunmuş, bir miktar altınla gümüt para 
hünkara gönderilmiş, fakat Sultan Ah • 
met: aBu kadar olmryacak, her halde da
ha fazladır; geri kalanını da bulup çıka -
rınlı> diye ayak diremişti. Hazinei evrakta 
mahfuz hicri 11 l 3 tarihli hükmü şerif bu 
meseleye dairdir; padi§ah Sultanönü san· 
cağına mutasarrıf olan Ml".hmet Ağaya ve 
Eskişehir naibine hitap ederek diyor ki: 

«Eskişehir kazasında Memerriseye o
lan bir mahalde tuğralı altun cirminde se • 
litini maziyye sikkelerile yüz yirmi beş a• 
ded fıddai madrube bulunmağla mahallin• 
den bir kaç defa sual ve tefehhus olun • 
dukta bulunan budur, ziyade yoktur deyu 
cevap verildiği tarafınızdan ilam ve nü • 
kudü merkurne memburen deri devlet me· 
darıma irsal olunup lakin nükudü mezkure 
aslında bir mlhalde medfun olmayıp aeyl 
getürmüş olsa mecmuu bir mahalde bu1un
mayup mevakii müteaddidede müteferri
katen bulunmak iktiza eylediği bilbedahe 
malum ve cevap verenlerin kizbi zahir ve 
elbette bir maide medfun iken bulunup ba· 
kiyycsi dahi olduğu emri va:ab olmağla 

imdi İ;ihu emri şerifim vü,.ulündc hususü 
mezbur tecessüs ve rnazanne olan kimes -
nelerden ve ayanı vilayetten gereği gibi 
teftiş ve tefehhüs ve ne mahalde bulun -
duğu hakikati üzre malum ediniip ba • 
kiyyesi dahi ne keyfiyet ile olur ise zuhura 
getürüp deri devlet medarıma ilam eyle • 

fzmir, (Son Posta) - fzmirde ve- meniz babında ferman yazılmıştır,\> 

remle mücadele kurumu tarafmdan 
bir verem hastanesi açılmak üzere bir 

bina isticar edilmiştir. Bu hastane elli 

yatakh olacaktır. 

Ada pazarında 
Bir adam uşağını vurdu 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: Adapazan (Özel) - Taşlık kö • 
yünden Ahmet oğlu Mehmet ile ya -
naşması Şükrü arasında kavga çık -
mış, Mehmet Şükrüyü tabanca ile üç 
yerinden vurmuş, ağır surette yarala • 
mıştır. Şükrü hastaneye kaldırılmıf, 
Mehmet yakalanarak adliyeye veril • 
mi~tir. 

- Her gün, ga:ıete1erde ye- ... Dün, bir noterin 3500 . .. · Bugün de balıkçılık ens-
ni bir suiistimal okuyoruz, papeli deve yaptığını gör • titüsünde suii3timal olmuş. 

Hasan Bey amca.. dük .• 

Hasan Bey - Bu son vak'a 
arapça kelimelerin yü:ıünden
dir, azizim! Suyu istismar e • 
din sözünü <ııaiistimal edin!n 

anlamlf olacaklar l 

izmir Kızılay Gençlik TeşekkülU 
İzmir, {Son Posta) - Kızılay genç

lik teşkilatı tarafından lzmir okulların
da büyük bir faaliyet sarfedilmekte
dir. Kızılayın İzmir okullarındaki üye 
sayıst on bine çıkmıştır. Çocuklar ken
di istekleriyle bu te;;;kilata aidat ver
mektedirler. 
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BI ABB B 1 ş ................................................................ 
Arazi Tahriri 

lstanbul Vilayeti Dahi1inde 
36 Komisyon Çalışacak 

Serseri Torpil 
Nihayet Bulundu 

3 Hırsız Otuzar 
Yıl Hapse 
Mahkum Oldular 
Bun1ardan Birisi Evvelce 

De 90 Yıl Hapse 
Mahkum OJmuştu 

Dün Üçüncü Ceza mahkemesi 
lbrahim, Yaşar, Hüseyin adların
da 3 kişiye otuzar sene hapis ce
zası vermiştir. 

Evvelce haklannda 27 şer se
ne hüküm verilmişken bazı nok
san cihetlerin ikmali noktasından 
bu hüküm Temyiz mahkemesi ta
rafından nakzedilmiş ve nakzden 
sonraki duruşma da dün verilen 
kararla sona ermiştir. 

İbrahim, Yaşar ve Hüseyin f s
tanbulun muhtelif semtlerinde bir 
çete halinde gece soygunculukları 
yapmakla suçludurlar ve bunların 
hırsızlıklarının farkı silahlı olarak 
soygunculuk yapmalan, işlerine 
engel çıkan insanları da yarala
maktan çekinmemeleridir. 

Bebek ve Etyemezde yaptık
ları soygunculuklarda o semtlerin 
bekçilerini yaralamışlardır. 

Bu üç kişi fstanbulun muhtelif 
semtlerini kasıp kavurmuşlar ve 
senelerce bir çok aileleri korku 
ve heyecan içinde bırakmışlardır. 

Bunlann her üçü de hırsızlık
tan başka her türlü fenalığa müs
tait yaratılıştadırlar. Duruşmaları 
esnasında yaptıklan hırsızlıklar

dan biri hakkında ifade veren bir 
ıahidi mahkeme koridorunda ya
ralamışlardır. 

Dün üç suçluyu beş jandarma 
mu haf aza etmiştir. Ayrıca iki po
lis memuru da nezaret eder bir 
tarzda etraflarında bulunmUJJardır. 

Suçlular salona alınır alınmaz 
otuzar sene müddetle hapis ve o 
kadar müddet de emniyet albnda 
bulunacakları kararı okunmuş ve 
jandarmalara suçluların dıpn çı
karılmaları bildirilmiştir. Fakat 
bu sırada her üç suçlu da heyeti 
hakimeye karşı terbiyesizce tavır
lar takınmışlar, fakat jandarmalar 
tarafından hemen dışan çıkanl
mışlardır. Bunlardan İbrahim umu· 
mi aftan evvel de Ağır Ceza 
mahkemesi tarafından 00 yıl ha-
pise mahkum edilmiş, cezasının 
bir kısmını çektikten sonra muh
telif kanuni vaziyetlerden ve ni
hayet umumi aftan istifade ede-
rek tahliye edilmiş, çıkar çıkmaz 
da yeniden eski işine başlamış, 
hatta Çatalca yolunda da bir soy
gunculuk yaparak tekrar Ağır 
Ceza mahkemesine düşmüştür. 

Bir Deniz Kazası 
Hasan Bahri motörü Haydar

paşaya giderken balığa çıkan Os-
man ve Rasimin sandallarına çar
parak parçalamış, denize düşen 
balıkçı Osmanla Rasim kurtarıl
mışlardır. 

Taş Ocaklarmda Bulunan 
iskeletler 

Bakırköy taş ocaklarında bu
lunan iki insan iskeleti morgda 
tetkik edilmektedir. İskeletlerin 
bulunduğu yerde düğme, ayakkabı 
çivisi ve saire gibi bir insan üze
rinde bulunması tabii olan madeni 
eşyadan hiçbir şey bulunmamıştır. 
Bunun için bu iki iskeletin bulun-
duğu yerin bir mezar olduğu, 
müruruzamanla açıldığı ve iske-
letlerin de böyle açıkta kaldığı 
tahmin edilmektedir. Maamafih 
tahkikat ve tetkikat devam et
mektedir. 

Hakkımız Yok Mu;'I Garson 
Meektebi 

Dert HilA BUtUn Acllıaı 

ne Merdandad1r Yakında Açılıyor 
Bu ıütunda ayın 13 üncü günü ihtİ· 

yar bir kadının ölümünden bahsetmiş· 
tik. Fatma adını taşıyan bu kadın bir 
kaza neticesinde vücudunun bazı yer· 
]erinden yanmıştı. Bir hastaneye götü· 
riilmüştü. Orada yaralan sarılıp tedavi 
edildikten sonra bir mantoya sarılarak 
getirilip evinin önüne bırakılmı tı. Ka· 
dın da yürümeye mecali olmadığı için 
bırakıldığı yerde kalmış, dört saat sonra 
ölmüştü. O satırları yazdığımız daki • 
kndn cesedi hala orada dunıyordu. O 
zaman bu kadının hastaneye yatırı! • 
mayı~ından ıikayet etmiştik. 

, * 
Sıhhat ve içtimai Muavenet müdür· 

lüğü bu yazımıza cevap verdi, dedi ki: 
« 13 Mart 9 36 tarihli ve 2014 nu· 

maralı gazetenizde (Hakkımız yok mu) 
başlığı altında yazılan vak·a şöyle cere· 
yan etmiştir. Fatma adındaki hasta 
10/ 3/ 936 gece ant 24 de cankurta· 
rnn arabasile hastaneye getirilmiş nÖ· 
betçi asistan Dr. Mümtaz tarafmdan 
hastanın yanık olan yerine pansuman 
yapılmış ve birinci derecede bir yanık 
olduğu te~bit edilerek istirahat etmek 
Üzere o 1tece için yatırılmış, Sabah vİ· 

zitasında hastada bir vehamet ve teh
like olmadığı ve hafif bir yanık olup 
yatırılacak hastalardan olmamaınna 

binaen ayakta tedavi edilmek üzere hae
taneden çıkanlmı§ olduğunun tavzih 
buyuru imasını saygılarımla dilerim. ,ı 

* Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdür-

lüğünün yazdıklarımıza karşı göster • 
diği alakaya teşekkür ederiz. Bununla 
beraber üzerinde durduğumuL dert or· 
tadan kalkmış değildir: 

1 - Bu kadın vakıa kazayı mütea· 
kip bir gece hastanede yatırılmıştır. 

Fakat yatırıldığı gecenin aabnhı halin• 
de vahamet görülmediği için evine gön· 
derilmiş ve kadın bundan bir kaç ıaat 
sonra ölmüştür. 

2 - Kadın ihtiyardı, hastalığı dola
yısile değil, tabii ömrünün bitmesile, 
meseli bir kalp durması neticesinde öl· 
dü denilebilir, ve pekala hakikate de 
tercüman olunmu§ olabilir. 

Fakat bizim üzerine parmak koydu· 
ğumuz yara, bu vaziyette, bu yaşta, 
kimsesi:z , bir kadını ala koyacak bir mÜ· 
essesemizin bulunmayı~ı idi. 

Bu dert bu dakikada da bütün ~e
hir hesabına olanca acılığı ile elan mec· 
cuttur, diyoruz. 

Hakkımız Yok Mu? 

Halkavi Müzeler Ve 
Sergiler Kolu 

Halkevi Müze ve Sergiler kolu 
dün senelik toplantısını yaparak 
heyeti idaresini seçmiştir. Başkan
lığa Müzeler Umum Müdürü Aziz, 
üyeliklere de, müzeler daire di
rektörü Bekir Şükrü, Bayan Se-
miha, Müzeler Mimarı Kemal, 
Mıntaka Sanayi Müfettişi Daniş 
seçilmişlerdir. -----

Hukuk Fakültesi imtihan 
Talimatnamesi 

Bina Kiralandı, Müdür 
Tayin Edildi 

İstanbulda bir garson mektebi 
açılmasına karar verilmiş, mekte
bin talimatnamesi İstanbul Kültür 
Direktörlüğü vasıtasile Ankaraya 
Maarif Vekaletine gönderilmiştir. 
Mektep için Beyoğlunda istiklal 
caddesinde bir bina kiralanmıştır. 
Mektep müdürü Darüşşafaka me-
zunlarından Cemal Akyüzdür. 
Mektebe 12 hoca tahsis edilmiştir. 
Bunlar şehrimizin tanınmış mües
seselerinin mesleklerinde muvaf
fakıyet kazanmış lisan bilen şef 
garsonlarından mürekkeptir. 

Mektep müddeti 2 sene olacak 
ve lstanbulda bulunan bütün 
garsonlar mektebe girmeye mec
bur tutulacaklardır. 

Mektepten mezun olmıyan 
garsonlar Belediye vasıtasile işten 
menettirilecektir. Mektep levazı
matı bugünlerde ikmal edilmek 
üzeredir. Mektepte ameli ve 
nazari garsonluk derslerinden 
başka, ayrıca bir de ecnebi lisan 
kursu açılacaktır. 

Bir Ressam Geliyor 
Belçika Güzel San'atlar Aka

demisi müdürlerinden ressam F oke 
lstanbula gelerek bir iki ay 
kalacağını ve memleketimizin tabii 
manzaralarını resmedeceğini bil
dirmiş, Belediyeden yapabileceği 
resimler hakkında malumat iste
miştir. Belediye ressama istediği 
malumatı ve izahatı göndermiştir. 

Köprüdeki Zarar Miktarı 
Sevim vapuru sahibinin Bele

diyeye müracaatla köprüde husule 
gelen zararı ödeyeceğini bildirdi
ğini yazmıştık. Vapur sahibi zarar 
miktarının bitaraf bir hakem he
yeti tarafından tesbitini istemiştir. 

Bitaraf hakem heyeti teşkil 
edilmiştir. Bugün köprüyü tetkik 
ve zarar miktannı tesbit edecektir. 

1 Anneler Birliği Kundak Dağıtlyor 
Anneler Birliği dün mutat 

içtimamı yapmış, yeni doğurmuş 
20 anneye kundak takımı dağıt
mış, ayrıca Bakırköy doğum evine 
de 50 kundak hediye etmiştir. 

Dün Gelen Seyyahlar 
Dün Alman bandıralı Yon 

Steyben vapurile şehrimize ( 500) 
seyyah gelmiş, şehrin gezilmeye, 
görülmeye değer yerlerini gez
meye başlamışlardır. Seyyahlar 
bugün akşam üzeri ayni vapurla 
Radosa gideceklerdir. 

Bir Kursun Hırsızı , 

Hazirandan itibaren bütün yurt
ta arazi. ve arsa tahriri başlaya
caktır. lstanbul' da çalışacak ko
misyonların sayısını ve masrafla
rıdı tesbit etmek için dün Vali 
muavini Hüdai'nin riyasetinde bir 
komisyon toplanmıştır. Bu komis
yonda tahakkuk müdürlerile Be
lediye muhasebecisi bulunmuştur. 
İstanbul'da 36 komisyon çalışa
caktır. Bu komisyonlar bir reisle 
ikişer azadan müteşekkil olacak
tır. Azadan ikisini Şehir meclisi 
seçecek birisini de vilayet tayin 
edecektir. Bu üç azadan birisinin 
reis seçilmesi hakkı vilayete ve
rilmiştir. Yalnız köylerde çalışa
cak azalardan birisi köy muhtarı 
olacaktır. Kanuna göre reislere 
yüzer liraya kadar, azalara da alt
mışar liraya kadar ücret ve kilo
metre başına 30 kuruşu geçme
mek şartile de barcirah verilecek
tir. Tahrir azami iki senede bite
cektir. Şehir meclisi komisyon a
zalarını Nisan toplantısında seçe
cektir. Bu komisyonlara aza ola
cak köy muhtarlarına on beş li
radan otuz liraya kadar ücret 
verilecektir. İstanbul'da ilk arazi 
tahriri yirmi beş sene evvel ya
pılmıştır. 

Yazılı İmtihanlar 
Muallimler Tal ebenin 

Müşküllerini Halledecekler 

Orta okullarda ikinci kanaat 
notlan bu ayın sonunda verile
cek, liselerde de ikinci yazılı 
imtihanlara nisanda başlana
caktır. Bu hususta Maarif Veka
letinden Kültür Müdürlüklerine 
bir tamim yapılmıştır. Bu tamime 
göre ikinci devre ikinci yazılı 
imtihanlarına nisanın ilk günü 
başlanacak, her dersin imtihan 
sualleri Maarif V ekiletinden gön-
derilecektir. 

Yalnız ikinci devre felsefe, 
içtimaiyat, jimnastik ve askerlik 
derslerinin suallerini muallimler 
tertip edeceklerdir. 

Muallim mekteplerinin mesleki 
imtihanlarına martın 23 üncü günü 
başlanacak, sualler muallimler 
tarafından tertip edilecektir. 

Her dersin yazılı imtihanlarının 
ne zaman yapılacağı bilahara 
bildirilecektir. Yazılı imtihanlarda 
muallimler dershanelere girip ta
lebenin müşküllerini halledecek-
lerdir. 

Haritalar Ve Mülki Teskilat . 
Vilayetler umumi meclislerince 

arasıra bazı köy ve nahiyelerin 
kazalara, vilayetlere ve nahiyelere 
bağlılık şekilleri ve hudutları 
değiştirilmektedir. Bu da umumi 
haritalara aykırı düşmektedir. İç 
işleri Bakanlığı keyfiyeti nazarı
dikkate almış ve badema umumi 
haritaları her dört senede bir bu 

Torpili imha İçin Zongul
dağa Müfreze Gönderildi 

Günlerdenheri aranmakta olall 
serseri torpilin yeri dün keşfedil· 
miştir. Torpil suların tesirile Zon• 
ğuldak sahillerine düşmüştür. 

Gümrük muhafaza teşkilatı 
torpili emniyet altına alarak J.. .. 
tanbul' a haber vermiştir. Dün ak• 
tam Bartın vapurile bir ma)'JI 
müfrezesi yola çıkarılmıştır. Müf• 
reze torpili imha edecektir. 

Ticaret Odası 
Meclisi 

Kokulu Sabunların Itri
yattan ·Sayılmıyacağına 

Karar Verdi 

Ticaret ve Sanayi Odası mec• 
lisi dün toplanmış, muhtelif me-
seleler üzerinde görüşmüş, karar 
lar vermiştir. l t 

Ticari maksatlarla seyahate r.n 
çıkmak isteyen bazı tüccarların a 
döviz talepleri hakkındaki müra• 
caatnameleri ayn ayrı okunmuş, 
idare heyetinin döviz verilmesi 
hakkındaki kararları kabul edil• 
miştir. 

Bundan sonra bir vergi mese" 
lesinden dolayı Maliye tarafından 
sorulan bir sual üzerine normal 
vaziyette benzinin ne miktarda t 

fire verebileceği konuşulmuş, yüz· 
de ( 1-4) iıisbeti kabul edilmiş, Ma" • 
liyeye bu şekilde cevap veril• 
mesi kararlaştırılmıştır. 

Kokulu sabunların ıtriyattaP 
sayılıp sayılmadığı hakkındald sU" 
ale de ıtriyattan sayılmadığı şek• 
linde cevap verilmesi kararlaştı'" 
nlmıştır. 

Oda yardım sandığı işi de bi• 
laistisna her memurun sandığa her 
ay muayyen bir para verip vere
miyeceğinin tahkik edilmesi ka'" 
rarile bir oaşka güne bırakılmıŞ" 
br, 

Bir Kız Kaçırma Hadisesi 
Taksimde oturan Gülistan adlı 

on üç yaşında bir kız epeydenberi 
ortada yoktu. Babası, kızıP1 

Tahsin isminde birisinin kaçır
dığını polise haber vermiş, poli• 
te dün Tabsini yakalayaralı 
Müddeiumumiliğe göndermiştir, 
Kız rüşdüne erişmediği için Milel" 
deiumumilik hadisede m.ane"! 
cebir görmüş ve evrakı ikinci 
Müstantikliğe vermiştir. 

iki Aylık Tütün ihracatımıı 
İki ay zarfıdda Yunanistan "' 

Amerikaya bir buçuk milyon kil0 

tütün gönderilmiştir. 
--·········•••:;:;e ıı ....• .... ~ 

İıtılnbul Belediy~si Tepebaşı Şehit 

~ehir1Yyatrosu Tiyatrosunda 

ııııııııııııııı akıam .:.: 20 d• 

11.1 T~k:y~ç~r!; 1stanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi imtihan talimatnamesin
de esaslı değişiklikler yapıldığı 
hakkındaki haberler asılsızdır. Bu 
hususta Üniversite Rektörü Cemil 
Bilsel de : 

Sultanahmet Sulh Birinci ceza 
Hakimi dün Mustafa oğlu Hasan 
adlı bir sabıkalıyı tevkif etmiştir. 
İddia edildiğine göre Hasan Kü
çükayasofya camiinin üstünden 
tam (450) kilo kurşun çalmıştır. 

r 
Nöbetçi 

) değişikliklere göre tadil etmeye 
karar vermiştir, 

111111111 Seniha Bıdrl GökP" 
~~~~~~~~---._.-/" 

Beyoilu FraD•'' 

- "Hukuk Fakültesi imtihan 
talimatnamesinde hiçbir değişiklik 
yapılmamış, böyle bir şey de dü
şünülmemiştir,, demiştir. 

Bir Baytarm Ayağı Ezildi 
Sarıyer Belediye Baytarı Rah

mi Büyükdere iskelesinde vapura 
atlarken bir ayağı vapurla iskele 
arasında kalmış ve ezilmiştir. Rah
mi hastahaneye kaldırılmışbr. 

Otomobil Kazası 
Şoför Naci idaresindeki 2578 

numaralı otomobil Gedikpaşadan 
geçerken 1 O yaşında Agoba çarp
mıştır. 

Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
Beyoilu: (Garib, Limoncıyaıı). Şişli. 
(Dimitri). Galata: (Aıri ittihat). Sa • 
matya: (Rıdvan). Bakırköy: (İıte • 
pan). Be§ikta§: (Nail). Sarıyer: (A· 
ıaf). Büyükada: (Halk). Heybeliada: 
(Tana§). Hasköy: (Halk). Kasımpa· 
§a: (Merkez). Şehremini: (Hamdi). 
Üsküdar: (Selimiye). Şeh:ıadebaşı: 

(Aaaf). Küçükpazar: (Yorgi). Alem· 
dar: (E§ref. Ne§et). Eminönü: (Mi • 
nasyan). Beyazıt: (Cemil). Fener: 
(Hüsamettin). Aksaray: . (Sarım). 
Karagümrük: (M. Fuat). Kadıköy: 

1 (Sotiraki, Üçler). '-------------------' 

Bir Yaralama Vak·ası 
Unkapanında amele Saim ar

kadaşı Kürt İboyu alacak yüzün
den bıçakla kolundan yaralamış
br. Yaralı hastahaneye kaldırıl
mış, suçlu da yakalanmıştır. 

Tiyatroıund• 

Halk Oper••' 
Bu akıam 20, 46 ti 

HALiMf: 
BUyUk oper•• 

n 
Bu ak§am M E L E K Sinema&ınc.la 

YERA'nın hötün ÇILGINLIKLAHI ... 
SKELl BALOLARIN GiZLİ SIHLARI. .. 

KARNAVAL GEQgLER1.NlN MERAKL[ SEVDALAHI... 

M A s K E L ı B A L o 
filminde canlanacaktır. Bu nefiı filmin baş rollerinde 

G us TA v F R o EH L 1 c H ve L y DA e AA R ov A 

ı ~e 
IAveten ı Paramount Jurnal. Almanya Lokarno muahe<luıni yırtı) or 

11ire ... 'f. L.. Y ırluiniai enelden aldırıuıı. l'e!efon: 40868 
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Lüzumu MEMLEKET HABERLERİ 
Hergün Bir Maka le: 

Kafa Yormak 
Zonguldak Kömür 
Havzası Da E vkafınmış 
Evkaf Bütün Mülk Ve Arazi Sahiplerinden Peşin 

Olarak 20 Yıllık fcare Vergisi istiyor 

Eukalın 2() yıllılt icare uerııi•İ i.teclifi Ereili fİrlcetinin kömür •ahan 

~
nguldak (Özel) - Evkaf Umum sene sonra padişah Abdülmecit 1264 
ürlüğü, Zonguldakdaki arazi ve tarihinde çı~ardığı bir fermanla Zon

sahiplerine gönderdiği birer ih- guldak havzasını Evkafı celilei mülu
ame ile, şimdiye kadar işgal ettik- kane) ye vakfetmiştir. 
toprakların yirmi senelik kirasını Evkaf idaresinin bugünkü isteği 
iştir. Kendilerinden kira istenen· işte b'\ı eski tarihli fermandan hak al

ltasında havzanın belli başlı ma· maktadır. 
şirketleri de vardır. Evkaf idaresi· Halbuki bir yandan maliye vekaleti 
:Yalnız Ereğli şirketinden bu esas- tirşe edilmiş mal olarak ayrılan toprak
çinde istediği paranın miktarı 120 ları parçalara ayırarak satını~ ve bu 
lirayı bulmaktadır. toprakları alanlar da bittabi bedeli mu
\'kaf idaresi bu isteğini, Zongul- kabilinde aldıkları yerleri tapuya bağ
havzasmın eski bir fem1anla vakıf lamışlardır. 
lardan olduğu esasına dayanmak- Evkafın bütün bu yerleri hala va-
t. kıf arazi addederek birikmiş kira iste-
~onguldak kömür havzası «Uzun mesi ortaya yeni bir vaziyet çıkarmış
lllet» tarafından bulunduktan 19 tir. Bu vaziyet tetkik edilmektedir. 

Adapazarında 

Bir Tahsildar 
Tevkif Edildi 

Nurullah Ataç 

Mecm~a~ar~nA artması da, tramvay ı İki sebebi an latırken de kalemimin 
kazaları gıbı şıkayet mevzuu oldu. ucuna bu Hkafa yormağa ne lüzum 
Hangi ahbaba rastgelseniz, şöyle gü- l var? ı> sözü geldi. Biliyorum ki daha 
lümseyerek: bir çok sebepler de yazılabilir; fakat 

- Canım, ne kadar da çoğaldı, di- düşünün, hemen hepsinden sonra 0 
Adapazarı (Özel) - Maliye tah- yor. sözü tekrar edebilirsiniz. 

sildarlarından lsmail Hakkı zabıtaya Fakat böyle söyleyenler içinde, haf- iş te asıl derdimiz: Kitabın , mecmu-
müracaatla geceleyin evine giderkerı tada on on beş kuruşa kıyıp bir mec- anın bolluğu, azlığı değil, kafa yor
bir meçhul adamın taarruzuna uğradı· mua alanlar azdır. O kadar ki insan, maktan kaçınmamız. Bir parça olsun 
ğını, kafası yarıldığını ve üzerindeki mecmuaların çoğaldığını nereden far- hayalimizi işleterek böyle hep biribiri-
240 liranın çalındığını söylemiştir. Za· ketmişler diye ŞiWıyor. ne benzer yazılar yazmamıza, mecmu-
bıta yaptığı tahkikat neticesinde tahsil- Zaten okumak keyfi için her hafta alar çıkarmamıza imkan mı kalır? 
darın yalan söylediğini ve 240 lirayı şu kadar para vermeğe kıyanlar şika- Yazan da öyle, okuyan da. Her iki 
zimmetine geçirdiğini tespit etmiş, yet etmez, hunu seve seve yaparlar. taraf ta işin kolayını arıyor. Çabuk eğ
kendisini adliyeye vermi;Ştir. İsmail Hepsini alamıyorlar mı?.. Ne çıkar; lendirip çabuk eğlenmekten başka bir 
Hakkı tevkif edilmiştir. beğenip bağlandıkları bir tanesi vardır, şey aramıyor. Hep aynı şeyden bıkılır 

öbürlerini başkalarında görüp okn . mı? Hayır; ta cedlerimizden kalma 
Çünkü okumanın tadını alanlar, çoğu tuhaflıkları dinleyip te kahkaha ile gü
biribirlerini tanır, aralarında kitap, len insanlar, etrafınıza bir göz gezdi
mecmua mübadelesi ederler. irin, bakın ne çoktur. Bıkmak düşün

Bir köylü çocuk 
ile öldürüldü 

kaza 

Adapazarı (Özel) - Kamışlı kö

yünden Ahmet oğlu Şerafeddin hay
van otlatırken yanına ördek avına çık

mış olan Eşref oğlu Mehmet Emin gel
miş, elindeki çifteyi karıştırmıya baş-

lamıştır. Bu esnada çifte patlamış, Şe
rafeddin vurulmuş ve ölmüştü. Meh -
met Emin hakkında kanuni takibat 
yapılmaktadır. -----

Adapazarrnda Bir Avukata 
Tecavüz Ettiler 

Ama öylelerin de ~ikayete hakkı mekten, ehemmiyet vermekten gelir. 
var: Mecmua bolluğundan değil, azlı- Mühimsemediğimiz şeylerden asla bık
ğından ... Adların değişmesine bakma- mayız. Onlara iyice dikkat eclip te öz
yın, açıp bir göz gezdirin. Göreceksi- ferini sezmemiş, verebilecekleri zevki 
niz ki kapaktaki küçük hanım resmin- tamamiyle tatmamışızdır. (Çok sevdi
den (çoğu zaman bir Amerikan veya ğimizde her gün tanımadığımız bir şey 
İngiliz kızı) ta son sayfaya kadar he- buluruz da bıkmayız. Evet amma o 

h l H d b d bulduğumuz yenilik sevdiğimizde de-
men emen aynı şey er. em e u e- w•l . . d d. 

d. .d. G l ıl gı, sevgımız e ır.) vam e ıp gı ıyor. eçen yı ın say an .... 
·ı b ı k"l . b' 'b" . d k Bmbırıne sayfa sayfa, satır eatır 
ı e u yı ın ı en ırı ırın en ayırma b 1 b.. 1 bıkılma-. . enzeyen mecmua ar oy e 
bılmem nasıl kabıl oluyor? d d ç·· k .. an artıp uruyor. un u yazan yaz· 

Bunun baslıca iki sebebi var: Mec ki k k d ki h • - dı arına , o uyan o u u arına e em-
Adapazarı (Özel) - A k t Ş • mualar -bir ikisi istisna edilirse- miyet vermiyor. Yazı denilen bn.ct e""g-

vu a ev b. f "k · k · · d w ·1 h h · "" 
ki Baysal öğle üzeri evine giderken 1 ~r ~ rı yazm~ ıçın egı ' er angı lence üzerinde kafa yormak istemiyor. 

•• •• • 1 hır tıcaret emtıası olarak çıkarılıyor. 
komur pazarında Mevlut ısminde biri- A d w b. · ·k k 1 k ı ra ıgı ırıcı şey o uyan arın o ay-
nin taarruzuna uğramıştır. 

ca hoşuna gitmek, yani onlara zaten 
Şevki Mevludun hanını ipotek ede- bilmedikleri hiç bir şey söylememektir. Urfa (Özel) - Urfa Umumi Mec-

Urfa Umumi Meclisi 

rek borç para veren Hasan iıfminde Okuyanların ne istediği de, az çok tu- li~~ to~lan~~ş, . ikinci ba~kanlığa CelM 
+ Köylülere me vacıhk b~rinin v~kilidir, mahkemede rü'yet e- tunmus mecmualardan belli oluyor. Kurkçu, katıplıklere de Yusuf ve Hak-

y dılen bu ıpotek davasını kazanmış va- Artık ~nu taklid etmek kafi geliyor. kı seçildikten sonra encümenler intiha-Sivasta Stadyom 
Sıvas (Özel) - Belediye spor· 

çok sevindiren bir karar 
iş, şehrin ortasında bulunan 
tarafı kapalı Bezirci tarlala· 
istimlak ederek stadyom in
a tahsis etmiştir. Stadın pla-

~anrlanmıştır. Yakında inşaata 
lanacaktır. 

~Onferansları .. 1 ziyettedir. Mevlut bundan müteessir Kafa yormağa ne lüzum var? bı yapılmıştır_.----
Kastamonı (Özel) - Her koyde olmuı:ı ve avuk t d"· .. t•• İkinci sebep: Avrupa mecmuaların- f d k T · 

lık . . f .. .. k b h 1 . T a ı ovmuş tır. Ur a a i i ayın 
meyvacı ıçın ennı orne a çe erı c!an istediğiniz gibi yazı, resim almak 
vücude getirilmekte ve köylülere fen- İzmir Yine Bir SeylAp hakkı. Falan Fransız veya İngiliz mec- Urfa (Özel) - İlbay vekili Kazım 
ni meyvacıhk hakkında konferanslar muasında h<>;Ş bir kapak, meraklı bir Demirer Diyarıbekir Vali muavinliği-
verilmektedir. Tehlikesi Geçirdi yazı var; bizde bundan iyisini <leğil, ne, mektupçu Seyfi de Gümüşhane 

K d k k Manisa, 17 (Son Posta) - Evvelki bunun kadarını da kim becerecek} mektupçuluğuna tayin edilmişlerdir. astamonu a ır par ı 
gün şehrimizde başlayan yağmur bir Hem ona yakın bir resim yapacak, öy-

Kastamoni (Özel) - Takriben l 
Si.Yasta Atatürk Heykelı· ara ık tehlikeli bir şekil almış; öğleden le tatlı bir hikaye yazacak bulunsa bi-20 hektardan fazla olan eski bir me -

sonra seller yolları kaplamıştır. Yağ- le daha pahalıya mal olacak. Sazan Ankara, - Yeni fındık nizamna • 

Yeni Fmdık Nizamnamesi 

s1• (o·· 1) s· t ekze zarlıgw ın orman haline konulması ve b d ,. k'" -ı vas ze - ıvas a r - mur esnasında azı evlerin çatıları uç- öyle yazıların bir ay içinde iki ayrı meıi 11 nisan a mer ıyet mev ıme ıs•· 
cek Atatürk heykeli için açı· kır parkı yapılması kararlaştırılmı~tır. muş, camları kırılmıştır. Çoban İsa kö- mecmuaya tercüme edildiği oluyor. receğinden 'imdi çahtmakta olan 

- b k h k it R bb Park gelecek sene tamamlanacaktır. d Y nıusa a ayı ey e raş a yün e yağmur daha korkunç bir şekil Öbür mecmualarda çıkamayacak re- kontrolların vazifesi bıtecektir. eni 
nmışhr. Heykel Sıvas kon- önü~~-k~~~i~c~kb; •. .,Y~k~d~ .in~- göstermişse de nüfusca zayiat olma- simler, yazılar aramak ... Kafa yorma- ı kon~rollar Türkofiı tarafından aeçile-
'nin toplandığı Sivas lisesinin şaata başlanacaktır. mıştır. ğa ne lüzum var? cektır. 
~~~~~~~~~~~~=--~~~~---=-------------~. 

Ç~çe~ bahçesi gibi düzgün, temiz, 1 Şövalye Hasan Bey bunu anlatır- ı - Mata~e~ •. ~u i~.d~. bi'Ze ne kaldı? 
renklı bır memlekete rastlamışlar. Gök- ken gözleri parlıyordu. - Pek ala ışı, gucu de sana ver-
lerinde tayyareler ebabil ku"ları gibi ci- 1 Manifaturacı Hacı Sadık ba~ını sal- dim. 
rit oynuyormuş. Her taraf, her köşe ' Iadı: O da çıkmış. 
sanki zengin bir adamın köşkünü, bağı, _Dediğin doğru amma gel ben de Arkadan Yahudi girmiş: 
bahçesini hatırlatıyormuş. sana bir kıssa anlatayım. - Ne istiyorsun! 

İsrafil burasını da tanıyamamış, - Söyle bakalım. - Ne isteyeceğim, cennetteki rahat-
- 8S - Bürha«İ,)ahit 19 - 8 • 936 sormuş: _ Tanrı taala vaktiyle kullarını Jık varken dünyaya gitmek olur mu> 

KERVAN YÜRÜYOR 
saba ve etrafında hummalı bir ha- 1 ormanlardan başka bir şey olmayan .o - Ya burası neresi? dünya yüzüne yollarken her milletten - Pazarlık yok. Gideceksin orada 
bir •yapma, kurma, düzeltme ha- koca dünyayı göklere çıkan bina1nrı, Azrail cevap vermiş: bir mürahhas huzuruna kabul edip ne istersini' 

İ göze çarpıyordu. karınca gibi kaynaşan insanları, cennet - Almanya! dünyada ne istediklerini sormuş. - Yüzel yerler, yüzel karilar. 
~r geçen yıl yarı harabe halindeki gibi bahçeleri ile gören lsrafil sormus · - Ha ... Desene ki daha yüz yıl ev- içeriye önce Türk girmiş. - Onları Türk aldı. 
~t:el kasabanın rengini, şeklini de- - Burası neresi? ' vel adını sanını Napolyonun mahmu- Tanrı sormuş: - Hesap etmedin mi ki geride biz 
~Yordu. Azrail cevap vermiş: zuna bağlayan Almanya burası ... Afe- - Ey kulum, seni dünyaya gönde- de varız. 
tta ~nadoludan inen demiryolu - Amerika! rin. Hem namlarını kurtarmışlar hem riyorum. Orada ne istersin? - Hesabı, kitabı Ermeniye ver· 

:Ya yaklaşmıştı. iki a.v sonra ye- İsrafil, başını sa1lamış: yurtlarını cennete çevirmişler. Çalış- Türk cennette alıştığı rahatı kaçır- dim. 
l>ılan istasyona ilk tren gelecekti. - Aferin, buradaki insanlar doğru- ' kan kimselermiş Almanlar.. mamak için: - Böyle iş olur? 
&abada her gün artan bir sevinç su çok uyanık, çalışkan çıkmışlar, yiiz 1 Böyle böyle Azrail ve maiyeti Fran- - Güzel sular, güzel çimenler, gü- - İşi gücü Ruma verdim. 

~Çarpıyordu. yıl önce buraları görmüştüm. Bak, ta- 1 sayı, İtalyayı, hatta Balkanları dol~-, zel kadınlar isterim. Yahudi içerlemiş: 
1 ·~~. bahçe sahipleri adeta bayram nınmayacak hale getirmişler. 1 mışlar. Hayret ve takdir içinde kalmış- Demiş. - Peki biz parasız hava mı alaca· 

Otlardı. Daha şimdiden hir kafile Azr.ail ve maiyeti Okyanusu bir an- lar. . . ... 1 - Peki, düny~nın güzel yerleri, gü- ğız? 
~tıle bir seyahat yapmağa ve ka- da geçıp Avrupaya yaklaşmışlar. Ön- j Kafıle Balkanlardan Akdenıze do~- zel kadınları senın olsun. - Pek ala sana da havadan para 
~~ları nimetin kaynağı olan An· ce Britanya, yani İngiliz adası önlerine 1 ru hareket eclince daha uzaktan İsrafıl Arkadan Ermeni girmiş. Ermeni de: kazanmayı verdim. 
ı ~iyaret etmeğe hazırlanıyorlar- çıkmıf. Buram buram tüten fabrika işaret etmiş: - Güzel yerler, güzel kadınlar. 

1 

insanlar bu şartlarla dünya yüzüne 
bacaları, Canavar gibi denizleri kapla- - Ha .. Tanıdım. Buraları Türki- Demeye kalmamış tanrı taali: inmişler. Her biri Tanrı Taalanın ver· 

., ~hada ileri hareketlerin en a· yan dritnotları, bal dök te yala dene· ye dewğil mi~ . Evet, evet~ her yü~. ~~l - Yok demiş onu Türke verdim, diği hünerle iş tutm~ş . Biz de dün-
~lavuzu olan Şövalye Hasan Bey cek temizlikte ve yumurta kaydırsan yaptıgım teftışlerde .aynı .halde w•g.or~- başka bir şey iste: yanın en güzel yerlerınde tatlı sular, 

k l k d .. 1 .. k . dd l · yorum. işte bakın yıne hıç degışıklık Ermeni içerlemis· güzel havalar güzel kadmlarla zevku 
Ottasında yakaladığı manifaturacı ~~ı malyac;.l uzu te genış ca e erı yok. - Zo bu ne he~ptır! safa etmeğe koyulmuşuz. Ne dersin 
Sadığa anlatıyordu: goren sra ı sormuş: Şö l H B H Sad ~ 1 

Y b 
. ..va ye asan ey acı ıgın Der demez Tanrı Taala: buna 1 

L'an· bı·r vak·a anlatır} r ı·anrı - a urası neresı? l l d. 1 · · · ·· d k k. b d H Be ··1d·· . rı 1 a • J .
1 1 

apta apta ın eyışını goz en açırmı- _ Peki, demiş, hesabı ıta ı a sa- Şövalye asan y gu u: 
I'\ dünyayı gezip murakabe etme- - ngı tere· yordu. na verdim. _ Benim fıkra ile senin kıssa biribi-
tad · A ·1· b · - Aferin buradaki insanlar da ça- B" d. d d. R · t . etmış, zraı ı u ıse nıemur - ıtme ı, e ı. Ermeni çıkmış. Arkadan um gır- rini tutuyor. srafil. artık Türkiyeyi ea. 
ı,. O da yanında İsrafil olduğu lışkanmışlar. Bak geçen seferki tefti- Ve ilave etti: mi§. ki halinde görmiyeceği gibi Türkler 
dünyayı tetkike başlamış. şimizde hiçte böyle değildi. Koca Hin- - lsrakfil leğer ybakındfa ydineT~ükı~ya· - Güzel yerler, güzel kadınlar. de Tanrı Taalanın verdiği güzel yerle-
t&il her zaman insanlarla düşüp distanı kendilerine bağlamağa layık- yı gezece o ursa u se er e ur ıye- _ Onları Türke verdim. re, güzel sulara, güzel kadınlara layık 
~ı · · h f mışlar dogv rusu yi tanıyamayacak. Çünkü artık bu top- . . . . . . .. 1 ıçın er tara ı tanıycırmuş. · ki l f .. 

1 
. l k _Bire bu ne bıçım hesap~ olmayacak hır tenbellıkte goru meye-

Ce Amerikadan başlamışlar. Kafile oradan kalkmı~, Avrupaya ra ar masa ve e sane a emı 0 ma ·ı . . . k (Arka•• uar) 

geçm: .. , ler. tan kurtuldu. -Hesabı, kıtabı Ermenıye verdım. l ce . 
a yüz yıl önce balta giı memiş "" 
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Pariste tüyler ürpertici bir facia 

• 
ır şüphe 
•• •• zun • 

arısı ı e 

merikalı 

ze n '' ı en 
öldürdü "" çocugu u Öldür ti üm!,, 

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

una ağme Mahkeme ere d ·· d 
üzum Görmeden Beraet Karan Ver 
"Blankita Erazuruz, 191 J yılın

da henüz on yedi yaşında 
güzel ve zengin bir kızdı 
ve Jon Saul namında 32 
yaşında, genç bir kız kadar gü
zel ve sevimli bir Amerikalıyı se
viyordu. Kızın anası Şilide bir 
malikane sahibi idi ve burada 
ikamet ediyordu. BütUn aile er
keklerinin yakıŞlklıhğı ve çevik
liği, kadınlannın da gfiı:elliği ile 
meşhurdu. Blankitanın anası genç
liğinde, harikulade güzelliği ile 
tanınmıştı. Kızı da anaBJDın biltün 
güzelliğine tevarils etmiş bulunu
yordu. 

Jon Saul, Şiliye gittiği sırada 
bu ailenin 12 milyon İngiliı: lira
sın s hi p olduğunu öğrenmişti. 

· Amerikalı genç kıı: ile tanışmış 
ve sevişmiş, beraber gezip dolaş
mağa ~lamış ve nihayet l 911 in 
Birincikanununda beraberce git
tikleri Pariste evlenmişlerdi. 

Blankita kocasına 20,000 ingi
liz lirası vermişti. Fakat kocası 
daha fazla para istiyor ve ile 
servetinin önceden eridiğini kabul 
etmeğe yanaşmıyordu. Bu yüzden 
kan koca arasında kavgalar baş• 
lamış, kaynan ile damat geçine
mez olmuşlardı. 

Katil Öjen Nikolin, kamı ve çacuğu 

cinayeti, dünyanın en hassas, en ı Müthiş bir azap içindeydim. TitTe· 
san'atkar adamlarından biri işledi. meğe başlamıştım. Bu böyle idi. Karım 
Şöhretli bestekar Öjen Nikolin bu paralan nereden bulabilirdi, nasıl 
kansını ve çocuğunu öldürdü. kazanabilirdi~ Beynime saplanan müt· 

1 
hiş şüphe 1ıittikçe genişliyor, gözümün 

sviçreli musikijlinas bu günahının 
"T önünde asude uyuyan karım ve yav· 

ecbebini kendisi de izah edemiyor. rum bana bir çift domuz gibi gözükü· 
- Niçin mi} Ne bileyim b~ diyor, yordu : 

öldürdüm işte. Çünkü sarhoştum ve - Nasıl kazanıyordun bu parayı) 
benim şerefim vardı. 

1 

Demek ihanet ediyor, beni aldabyor, 

M 'k" · b b"" "k .. h l ekmek parası uğruna benim yüksek 
usı ıışınas u uyu guna ı nası f' . - k"' -

· led·~ · · d ·· l I şere ımı gunah ar vucudunun altına 
ış ıgını e fOY e an atıyor : h" f 'b' · rd ·· 1 · ı. 

ır çarşa gı ı serıyo un oy e mır 
- Bir vakitten beri kazancım azal· 

mı ı, evime, karıma ve çocuğuma ha· 
kamıyordum. Onlara para veremiyor· 
dum. Üzülüyor, üzüldükçe asabileşi-

Bu şüphe beni çıldırttı. Bu şüphe 
değildi . O anda bir kanaatti. Hemen 
tabancamı çıkardım. Kurşunları mua· 
yene ettim ve namluyu uyuyan kan· 

yordum. mın şakağına dayadım. Tetiğe dokun· 
O gün sinirlerim çok bozuktu. Ber-ı· dum. Karım ıadece bir kere titredi. Tek 

bat bir vaziyetteydim, içkiden medet bir kelime ~Y~.medi Hatta nefes b~I': 
umdum, içtim. içtikçe fenalastım, fena· almadı. Ölmuştu. Gevşeyen kolları ıkı 
)aştıkça içtim ve nihayet ge~e yarısın· yanına sarktı. Bu kolların bağrına bas
dan sonra evime döndüm. j tığı çocuğum gözleri evlerinden fırla-

m bir halde yataktan fırladı. Beni gö· 
Karım ve çocuğum derin bir uyku· rünce boynuma sarıldı: 

ya dalmışlar, benim geldiğimi duyma· _Babai.. Babacığım! Kurtar bizi .. 
~ışlardı. Kar_Yolanm w başına geçti~. l Tetiğin ikinci oynayışı çocuğumun 
Karım, çocugumu bagrma basmış , a- da boynuma dolaşan kollarını gevşet· 
ude u!uyordu. ~~ ~yakta bu levhayı ıniş, 0 da bir külçe halinde nnnesinin 1 
seyredıyor ve duşunu yordum: yanına yuvarlanmıştı. işte böy]e oldu• 

- Ben yedi aydan beri sana para bu iş . 1 
''ennedim. Halbuki sen evin masrafla- ı Herkes bilmelidir ki bir san 'atkann 
rını görüyordun. Aç kalmıyordun, ça. şerefi fahişelerin yataklarına serilen 
cuğumu aç bırakmıyordun. Bana çı- kirli bir çarşaf değildir. 

Bir Çocıığun 
Sevgisine 
inanılır Mı? 

•Bir k ızla senelerce ııc,; istim. Bana 
onsuz sevgisinden, bensiz ya ıyamı • 

yacağındnn bahseder dururdu. Fakat 
z.omnn geçti. kız büyüdü. V e beni u · 
nutuY gıôi oldu, hatta başkalarilc de ko· J.. 
n ağa, belki de scvişmcğe baılaJı. 

Şqırdım, siz ne dersiniz~ 
G önen : 1 U ral 

Çocuğun sevgisine inanılma:.r.. Siz ço
cuğun yqına bakmıyarak onun sevgisi
ni ebedi sanml} ve aldanmışsnnz.. Bi -
naenaleyb k b hat kızda değil, ıİ2de -
dir. 

* Kadı köyde Süht-yli: 
NiJanbnı:ı askerliğini bi•irin İvf! ka -

dar, onu fÜpb ye sevkedect!k harf'ket
lerden çekininiz. Çünkü yaban<"ılarla gö

~ tüğünü:ı nipnlımzın kulagın ıider· 

se niıanınız bozulabilir, kurduğunuz bü
tün hayaller suya düıer. Yok, nİ§anlmız.. 
dan zaten memnun değilMmiz, ona tim
diden bozmak daha hayırlı olur. 

* 
Brvoğlunda Necin: 
Kendinizi bir doktora gö•t,,riniz. Bel· 

ki si· e bir çare bufor. Bu §crait içinde 
evlenmeniz doğru değildir. 

TEYZE 

Bir sene sonra karı koca Nev
yorka gittiler ve orada bir oğul
lan doğdu. 

K n koca çocukların düşkün
düler. Fak t Jon Saul evinden 
f zla, dış nda dolaŞlyordu. Hatta 
çocuğu biraz büyüdükten ve yü
rümeğe başladıktan sonra onu da 
birlikte götürüyor ve barlarda do
laşbnyordu. Çocuk geri döndük
çe, gördüklerini kekeliye kekeli
ye anasına anlahyor, k dm kızı
yor, sıkılıyor, içinde kıskançlık 
alevinin tutuştuğunu hissediyor, 
fakat çocuğuna sevgisi yüzünden 
sesini çıkarmıyordu. 

1914 te Saul Londraya gitti 
ve bir müddet sonra kansı da 
Londraya giderek kocasını bir 
otelde aradı ve garsona sordu : 

- Mister Saul kaç numara
dadır? 

Siz kimsiniz ? 
- Karısıyım ... 
- Hangi karısı ? .• 
Kadın, gururunun yaralandığını 

belli etmiyerek geri döndü. F kat 
kocasını hala sevdiği için gene 
dişini sıktı ve kocasına samimi 
hislerini anlatan mektuplar yaz
mağa devam etti. Fakat Jon Saul 
vaktini kabaralarda geçiriyor, ka
rısının yüzüne bakmıyor, ayni za
manda çocuğunu da anasının aley
hine çevirmek için her elinden 
geleni yapıyordu. Kadın çocuğun 
kendisinden alınmasını temin ede
cek bir suikasdm hazırlanmakta 
olmasından korktu ve kocasından 
boşanmağa karar verdi. 

Mahkeme 1916 senesinin Bi
rinci Kanununda talak kararını 
verdi. Kararın esası erkeğin sa
dakatsizliği idi. Karar verildikten 
sonra Blankita, Şili'ye döndü ise 
de koca&ının çocuğunu görmek 
için gönderdiği mektup üzeıine 
geri geldi. Saul oğlunu gezmeğe 

Karı koca her ikisi de ıe nç, her ikisi de güzeldiler 

götürüp getirdi. Çocuk geri dön
dü rten sonra Mis Jo'dan bahsetti. 
Blankita kocasından boşanmış ol
malda beraber içinin ıztırabı din
memişti. Çocuğunun daima yanın
da kalması için mahkemeye 
müraca t ettiyse de senenin yedi 
ayını yanında, gerisini babasının 
yanında geçirmesi için hüküm ve
rildi. 

Saul'un güzel bir evi vardı. 
Bu eve t 00,000 dolar harç etmi 
ve en pahalı oyuncaklarla doldur
muştu. Çocuk babasının yanına 

geldikçe eğleniyor ve çok iyi va
kit geçiriyordu. 

Blankita bu sırada "Long Ay
land.,, da yaşamakta idi. 

J 917 senesinin Temmuzunda 
çocuk yine babasmm yanında idi. 
Ve Ağustosta an ıoın yanına 

dönecekti. 

Fak at çocuk, döneceği gün 
geldiği halde görünmemişti. Blan
kita bir takım araştırmalar yap-

tıktan sonra yanı bir tabanca 
aldı, hizmetçisi ile birlikte yola 
çıktı ve kocasmıo evine gitti. Ko
cası kendini çok iyi kaı şıladı ve 

neye geldiğini sordu. Kadın ço
cuğu için geldiğini söyledi. 

Fakat kocası kat'i bir cevap 
verdi: 

- Çocuğanu ·bir daha göre
miyeceksin! 

Birdenbire beş el silah atıldı 

ve Saul yere yuvaı lanrı. BJankita 
de. h.r 1 eh nı ı çıktı ve bahçeye in
di. Poli~i bekliyordu. Karakola 

giderek kendisini teslim etti. 
dan Adliyeye sevk olundu. 
ölmüştü. 

Muhakeme 1917 nin İlk ~ 
nununda yapıldı. 81 nkita'nıJ1 

vukatı hadiseyi anlabnca her~ 
sin gözünden yaşlar boşandı. 

jüri, Blankita'nm suçlu ol 
dığına karar verdi ve k dın 
cuğuna kavuştu. 

Blankita'nın şöhreti bütün /ı 
merika'ya o kadar yayilmıştt 
bunun verdiği rahatsızlıktan 1' 
tulmak için bir müddet için Aııl 
rika 'dan çıkmak liizım geldi. ~ 
ponya'ya gitti, fakat JaponY' ~ 
da rahat edemedi. Çünkü bir ~ 
pon asilzadesi onunla evi~ 
istediği için oradan da dar ı. 
ve kendi yurduna döndü, o S-: 
zengin bir çiftçi ile evlendi'dtt' 
gün kocası ve oğlu ile birlV' 
bahtiyardır. 

• 1 ..,.. ~· .. ·~-·---- ... • • .,,_..... 
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" V enizelosu yakından tanırım,, Eski Zamanlarda 
Sıhhat işleri Kendisile 

binasında, 
ilk defa 
son defa 
gelişinde 

1911 de 
birkaç 
evimde 

Atinada baıvekô.let 
sene BfJvel Istanbula 
görüştüm 

yedi yüz dükkanda 
tane hekim, 600 de ilaç satan 

esnaf bulunduğunu yazıyor Yazan : Galip Kemali 
-1-

Bugünkü Yunaniatam ortaya çıka
ran ve bir zamanlar Avrupa siyasetin
de büyük bir rol oynamış bulunan ı 
«Giritli Sergerde» de nihayet gözleri
ni kapadı. 

Venizelosu 1911 senesindenberi 
tanırım. Kendisini son görüşüm, İs -
tanbula geldiği vakit zevcesiyle bir -
likte bize çaya geldiği zamandır. 

Hariciye nazırı Rifat Paşa merhum, 
Bükreş sefareti baş katibi bulundu -
ğum sırada beni Atina sefareti müste
şar ve maslahatgüzarlığına tayin et -
mişti. 

191 O da Atinada çıkan bir askeri 
ihtilal Venizelosun re'aikara aelmesi -
le bittiğinden 911 Temmuzunda Ati· 
naya gittiğim zaman Y enizelosu ba~ve
kil ve harbiye nazın olarak bul:Ouş 
idim. 9 tarihte iki komşu devlet mü-

,. . , 
-, , A 

, (" 

( -
tsk · l d hh . . , . nascbeti gayet bozuk bir halde idi 
'" 1 =:;=a~ ar ~ sı k ~: ışler~hbozuk 1 den ılaç etme yeler badettenbih ruhsat Hemen her gün T oalya hududu~ • V en;zelooun Bay ~ı;p K~aı;Y_•. yazd •iı ve bniha.e ;çUıdek; yanhıW• kendi 

gı ıyor u. va ıt er sı i ted- vermeden ve imtihan etmeden fu""z ı· d k t 1 y y l . ehle tashih ettitı mektuptan ~._,. parça 

' .,. . 

d k ld v b"l u ı a vu ua o u or. unan çete erı ~ 
e7ıe ebmel od ~gun.ub . 1

1 
mey

1
en hü- ı kendu kendune tabiblenüp hengame- sık sık Yanya ve Manastır vilayetleri halin~e~di. Bi_r sene içinde bu adamın taları yapardı. 

e r u un ugu gı ı ıasta ıkları· gir olanları ve tıbba muhal"f ·· ı·· k .. 1 · ak ed k · l "k Y pt h k k b k akt h d k ı mus u- 1 oy erme ın ere cınayet er ı a e- a ıg~ ~ş. a ı aten üyü idi. Kur - Hatta fotoğrafisini ne~redecegv im 
dorma!('n,rJa ';: o to; namına ı manlara nesne verenleri tc'dip edüp diyor, Girit adası da miralay Vaso - naz Gırıtlı hemen lngiltere ve Fransa- rn:ı2 eylill tarihli mektub :.dak" b" ~ ı verıl edn ır ~fa ım cah1llhere mü- ı inad ~e m~halefet üzere olanları isim 1 sun başardığı bir saldırı" ha - ya yanaşmış, birisi Yunan donanma- yanlısı bana çaya geldı"g· ı· uza ı b. ır 
a on ar an ş ı a uman as talar ve resımlerıyle ar ı · k · h ki k . . . d l T •• ki · d · ' man ız-

ç
okt H 1 k d l k k d k . . zey eyesın ı a a- re etı netıcesı ev etlerin himayesi ve sını, ot~ s. ı. e o_rdusunu cidden ıslah zat kendi kalemiyle tashih etn1ı·~tı' r. 

u. e e a ın arı er e o - rında emrı serıfi h·t d" y · · 1 t k A d T . k ·. m ne vec ı e sa ır o- unan ışgalı atında bulunuyordu ve ensı ıçın tınaya eğerli kuman- Venizelos -hsan ç k · l" ı gostermeyen ocalar yakın zama- !ursa mucibi ile amel oluna mı"n b d Sef" N~L. Be d be . . d b"tl .. d l ' r.- o scvım ı, na-ıt.adar görülüyordu. . "f' 1 . .. aa ır aoı y on ay an rı mezu- an ve za ı er gon ermi' er, Venize- zik, hele kadınlara karşı pek mah 
tsk" . . . v emrı şerı ıme ame olunmagıçun sure- ı nen Pariste oturmakta, Yunanın İs - los da evvela idare makinesini düzel- fakat gayet z k' d h _cup, 

b 

ı zamanlarda ıstatıstık olmadıgı tin sidi mahfuza kaydettu""kten sonra t b l f" • M"" .. G . . d A . t k . d e ı, son erece arıs ve 

k zl k 1 

an u se ırı osyo npans e tıııa er_e mem. urın. arasın a istikrarı te - o nı"sbctte su"'r'at·ı ı"ntı"kal sah"ıb"ı olup 

n öl 1 . b"l • . k" 1 r . T. ı ımı muşarunı ey e· da hariciye nazırlığı yapmaktaydı. mm suretı!le ıdari ve malt işleri yolu- bence en büyük lıasleti zemin ve za '. a ımsı ı tan, veya yanlış teda- avni ile emri ı.erT · ·· ·· ·1 h 
tur eAn erıkn sak yıskını ı.l~egckımll an ~ ınde ıbka edesın fi 8 C 981» 1 Bütün bu ahval karşısında bizde de na koymaga muvaffak olmup idi. O mana derhal uymaktaki kolaylık ve 
ıt 

1 

IJClfl zamana a ar ev et umurunda hiç kudreti idi. 
l ' .· nca . oca arı ı acı u.. _a_n- L. Bu emri alan hekı"m ı.~-ı kontrol k d d l 

:; ahut cahıllere baktırmak yuzun-
1 
ıcrasından hali kalmıyor, ve aykırı ha- l t~rübcsi olmıyan Venizelos, az za • Venizelosun en b .... k · ı. . , 

O

sarkat kalanlara bugün bi]e tesadüf reketi görülenleri padisahın emriyle d b"" ""k b' kA k d k uyu gayesı tauıı , ~an ~ .. uyu . .ır ze -~· u _ret ve es· Cirit adasını Yunanistana malletmek-

uz. cezalandırıyordu. k h b ld - ba B 1 be b k t"ın goruş sa ı ı o ugunu ıs t etmiş- ti. O zamana kadar Devleti Alı"y"· .. y=. 

Ununa ra er yine es i zaman- JV • hükıimetin sılıhat işlerine aliika Evliya çelebinin verdiği malıimata "· Osmaniye ile Yunanistan arasmda <;>· 
rdiği vakitler de olmuştu. Kanu- göre zamanmda lstanbulda bin tane Abdülhamit devrinin maruf rica - kan harpler hep Yunani•tanın mağlU -

• son zamanlarında ve ondan hekim vardı. Bunların aan'atlerini icra • !inden Turhan POf8dan işittiğime na· biyetile bittiğinden, ilk işi ordu ve do· 
ta İstanbulda kendilerine doktor, ettikleri dükkilnların sayısı da yedi yü- zaran, Pqanın Girit valiliği zamanın· nanmayı isliih ve takviye etmeğe ça -

h 
zü buluyordu Esnaf al k deci da Elefteron Vcnizelos Efendi, Girı·t- lışmak oluyordu. 

" \e göz hekimi süsü verenler ço- · _ayını ay er-
ken ((bunla al kt tah 

te Hanyanın l..--inci •ınıf avukatların-
ı t B 1 b.lh .. 1·· r ay va ı tırevan üze- ~ " F k ı. un arın ı assa mus uman- d""kkA l AlA ı dan olarak vali odasının kapısında ..... t. •a at ayni zamanda da hemen Ak-

q ka t ki f 1 k h k" b re u an arının a at ve efribe hokka- ..._ d d b r ı yap ı arı ena ı e ım a- ] A A ... h b lerce sıra bekliyen, en aadık ve muti eniz e ir gaile çıkarmak taraftarı 
l\ n ..ı.zarı dikkatini celbettigv inden arını guna gun a şişelerini dizerler olmadıgv ına bütün «düveli ham iven yi 

1 

ve bazı emrazlı ad l b l tebaai şahaneden imi,. Avrupa ada - J ~et ve liyakatleri olmayanların me- am ann na ız arını b ikna etmiş olduğundan Avrupadcı bir ıltn e) . .. t d' Ü b . v• tutup devrederek ubur ederler» diyor 1 mUafCret Ve Usulü tqrifatındaki k f k erını ıs e ı. nun u ıstegı Ç l b" b d b · behresi de bir vilaAyet merkczı"nde go·· _ argaşa ı çık.mamasına ehemmiyet 
İp ·· · · ı k d" h f d e e ı; un an aşka kehhalanın b b t. goru ere pa ışa tara ın an k f d .. k .. rülüp ögrv enilebilenden fazla deg"-ı"l veren ütün üyük devletler kendi -

um ıs ar o un u: · · sinin iş başında kalarak başladığı isla-ııuk .. . d 1 d se sen ne er en, du kanlarının kırk 
ı D "'h 11"' d h k' b adetten, cerrahanın yedi yüz neferden ı ım~. h ı.~ft~ il erga ı mua am a e ım aı.ı ·ıA • H A · d atı '"'°"'°rmasına e erinden geldigv i ka-

T ı aç satan esnafın altı ·· d"kk" ı y _: __ , atta tına a İAitmiıt idim.· 
qseddin zade Muhyiddin dergahı d b .. yuz u ana- eıa&&aosun 1912 de Bay Galip Kemaliye T • dar yardım ediyorlardı. 
llt'tma mektup gönderip fstanbulda r~~ı~· a eş yuzden ibaret olduğunu hediye ettiii resim Yeni bafvekil olduğu sırada İngi - Yunanistandan 11 Ağustos 911 de 
İr memaliki mahalliyede bazı ki- soyuyor. büyük bir galeyan hüküm sürmekte liz sefaretinde "'reline bir akşam zi- hariciye nazırı Rilat Paşay~ yazdığım 
ileler cerrah ve tabip ,.e kehhal adı- Eski zamanlarda attarlar da kendi ve Selanikte Yunan emtiasına karşı yafeti verilmi~. Venizelos belki de ilk veçhile « ... ricali hükumetin beyanatı 
telüp hengame kurup ve dükkan- kendilerine ilaç veriyorlardı. Bunların şi.ddetli bir boykotaj tatbik edilmektey- defa giydiği frakının içinde büzüle Ü· dostane ve müaalemetk8.ranesine rağ-

oturup mücerred celbii ahziçün verdikleri ilaçlardan bazı zararlar hasıl dı. züle beyaz eldivenlerini kemali itina men hükumetin hedefi harekatının 
liinıanlara tıbba mugayir ve hik- olduğu için yine o zamanlarda lstan- Her tarafta «Ya Girit 1 Ya Ölüm!» ile iki eline geçirerek salona girerken Türkiyeden gayri bir yer olmadığı ve 
~ nıuhalif katil şerbetler ve zehir- bul kadısına şu hüküm yazılmıştı: avazeleriyle başlıyan ve biten miting- bir de, bakmış ki kimsenin elinde el- hükumeti hazıranın emsaline nisbetle 
trıüshiller verüp ve adeti aleme «İstanbul Kadısına hüküm ki ler yapılıyordu. diven yok! Kapıdan hane sahibinin müsalemetkarane olan politikasının 
ali f müzeler açup ve gözlere dahi Südei seadetime mektup gönderüp Hareketimden bir gün evvel Rifat yanına gidinciye kadar hemen iki eli- sabıkı misullu esbabı tehiye edilmek -
il uz yapı~ıp muhalif ot1ar koyup mahmiyei İstanbul attar taifesinin ket- Paşa beni kabul etti ve «vaziyeti bili - ni arkasına götürerek bir el çabuklu - sizin bir takım harekatı mecnunane -

1iiınanların mallarına ve canlarına hüdası ve yiğitbaşıları ehli hireften ol- yorsunuz. ilk işiniz Venizelosla tema- ğiyle ikisini de çıkarıp eline almış ve ye atılmıyarak vakit kazanıp tensiki 
r e-riştirüp min baad anun gibilerin mayup na ehil iken attar dükkanlarına 8~ geçip şu hudut ve çeteler vekayiine öylece madamın elini öpmeğe vakit kuvvet ettikten sonra müttefikler te -
ıfe t ve ilimlerin kendu bizzat gidüp geçüp müslümanlara bey'ettikleri edvi- nihayet vermek ve Girit meselesini bulmuş imişi . darik etme kve bir dereceye kadar ü
~"tlerinde imtihan edüp hallerine ye yanlış verüp hayli fesada müeddil (şayanı kabul) bir tekilde halletmeğe Venizelosu yeni tanıdığım zaman midi muvaffakıyetle ~e girişmekten 
~kadir ~lduklann ki"'.esne!er ilôç oMuklar'.ndan ma~a bazı tekiilifi ür- . çalışmak olacaktır. (Girit bizi~ canı- Fransızcayı kolayLkla söylemek~e be- baıka bir makeadaı> çalışmıyordu. 
I r d eyu ıcazet vermeyınce an un lıye vakı oldukta bız attar değilüz dcyu, I mız) dı ye barbar boş yere bagırmak rabcr mektuplarında oarf ve nahı v ha- ( Arb11 nr) 

~r sergide ve dükkanda oturup muavenet etmeyüp fıkaraya gadreder- ı fayda vermez. lt1i olduğu gibi görüp o- ' -~arnegirlik etmeyüp ve müs1üman- ler. ~u n:ıakulelermenolunupehlihirfet : ~~ göre tedbir almalc lazımdır.» demiş Hayatta Gardu-klerı·m·ız 
t"tıuhalif otlar vermeyüp zarar eriş marıfetsız attardan edviye bey' etme- : ıdı. U 
:Yeler deyu tenbih olunmak lazım meleriçün emri şerif taleb eylediklerin Atinaya 17 Temmuzda gittim. Ay
~Un bildirmiş. imdi ilimlerinde ca- arzeylediğin ecilden buyurdum ki var- ni gün hariciye nazarını, ertesi gün de 
tılanlar miislümanlara muhalif nes- dıkta hususu mezburu oligeldüği üze- Mösyö Venizelosu ziyaret ettim. «iki 
Ctüp zarar eriştirmek münasip de- re attar taifesinin hirfet kethüdası ve komşu devlet münasebatını tarafey -
it. Buyurdum ki vardıkta zikrolu- yiğit başıları ve ehli hirfetin ittifakiyle nin menafiine muvafık bir surette dü
tıı~ai feye muhkem tenbih eyleyesin göresin filvaki kadimden taifei mezbu zeltmek vazifesiyle mükellef oldu -
ı,.ıh baad müşarünileyh hekimLaşı- renin kethüdaları ve yiğit başıhm ve ih- ğumdan Yunanistanın da menafiini 
.iltup ilimlerinde ne mertebe kud- tiyarları marifetiyle dükkana geçüp bu yolda yürümekte buluyorlarsa ba~ 
\c . marifetleri olduğun müşarüni- attarlık edegelmişlerken hala kadimden ı na samimi olarak zahir olmalarmrn ri-

tı~ız2at imtih~_n e?~P ilimlC:rine ka- oligAe~e~:. m.uhalif ~azıları attarlık edüp ca ettim. .. . 
d ı l larma gore ılaç etmege ruh- tekalıfı urfıye vakı oldukta inad .,•e O yolda soz aldım ve ışe başladım. 

~ . eyince çarşularda v: mecma- muhalefet edüp muavenet etmedikleri Ven~zelos i~ ba~ına ~etinciye kadar 
~uzuli esbapların serüp ve hen- vaki ise menedüp şer'i şerife ve olige- Yunanıstanm ıç sıyasetı şahıslar ile 

11!' cemiyetler edüp mücerred len adet ve kanuna muhalif kimesneye kaim beş altı fırka elinde bir oyuncak l - ··· ~-· ·~· ·- ..... . 

1 
C" celbümal içün miislüınanla-ıiş ettirmeyesin (Ayasofya mahallesin- den ziyade vergi alabilmek maksadiyle 

.. lcların vermesünler ve yaraya de attar olan Sinana verildi 13 N fJ89). 1 isdar olttnduğuna hükmolunabilir. 
'h nesne koyup müşavere etme· Bu hükme bakılırsa halkın sıhhatin- Mehmet Zeki 

Reis sordu: 
- Son bir diyeceğin var mı). 
Omuzlarını kaldırdı: 
- Ne diyeceğim olacak ki .. 
- Öyle iae dinle, karar okunacakl 
Bu küçük bir hırsızdı. Hem de na -

sıl hırsız. Dcime azılı sabıkalılara rah
met okutacak kadar üstat bir hırsız. 

« 14» yapnda işe batlamış. 2-3 sene 
içinde sayısını kat'iyctle polisin bile tcs· 
bit edemediği kadar çalmış. Çaldığı da 
yalnız para, tarasalardan aşıyor, demir 
parmaklıklar tırmanıp paranın saklan -
dığı gizli köşeleri buluyormuş. 

- Niçin daima para çaldın} ... de -

diler. 

Küçüle hır sız 

- Kolay da ondan. Eşya çalsan bir 
de satmak derdi olacak diye cevap ver
di. 

Yaşı küçük olduğundan cezası ceza 
ltanununun hükümlerine uygun olarak 
azaltıla, azaltıla. . Nihayet küçük hıraız 
« 4 ıı seneye mahkUnı oldu. 

Gene omuzlannı silkti, çıktı . 
Koridorda jandarma onu teselli et• 

mek istedi: 
- Müteessir olma, ıünler çabuk gc· 

çeri 
Sinsi sinsi güldü: 
- Ben değil, hapishanedekıler mü· 

tecssır ol unlar! 
Muauez FAiK 



8 Sayfa 

' ' Amerikada Delirmeden 
ölen cellat yok gibidir!,, 
Meşhur Sing - Sing Hapisanesi Baş 

hatıralarını anlatıyor doktoru 

idam hükmünün icra edildiği ölüm odası n elektrik sandalyesi . 
Amerikanın meşhur Sing Sing hapiaa • J Bu, öyle bir latifedir ki, ıoylenmesi 

nesinin eski baş doktoru Amos O Skuire an'ane haline gelmiıtir. Mutlaka yapılır. 
biraz dinlenmek üzere Avrupaya geldi. I Yıkanma, hraı olma ve giyinmeden ıon· 
Ta) yareci ı Lindberg' İn çocuğunun ölü· ra papas veya haham gelir, <.diri ölü» ye 
mime sebebiyet vermiı olmak suçu ile i.). cesaret telkin eder. Bundan ıonra ııra 

lüme mahkum edilmiş olan Hauptmanın aileainindir. 
idam edilip edilmiyeceğinin düşünüldüğü Mahkumun ailesinden kim varıa onlar 
analarda bu baş doktorun .\vrupaya geli· saat ( 1 7) de gelirler, en çok ( 18) e kadar 

ti merak uyandırdı. dertletmek hakkını haizdirler. Fakat bir 
Gazeteciler etrafını aldılar: çoklarının bu haktan istifade etmek İste • 
- Amerikada idama mahki'ını edilen • mediklerini, bayılmaktan korkarak kaybe-

)er nasıl öldürülürler} Bize anlat, dediler. 
Bu, bilinmeyen şey değildir. Mahkum 

hususi sandalyeye oturtulur, sandalyeye e· 
lektrik cereyanı verilir ve adam bir saniye 
içinde gözlerini hayata kapar. Evet bu bili
nen ıeydir. Fakat bu bilinen şeyin etrafında 
gizli kalmış öyle sahneler vardır ki, hayret 
edilmeye değer. Aşağıda okuyacağınız 

.atırlar, bu baı doktorun ağzından çık • 
mıştır. 

* Görmeden Oldüren CellAtlar 
11Sin Sing hapisaneainin en mühim Iİ • 

malanndan biri celladıdır. Ona .ıani ölüm

ler mühendisi» de denilir. 

deceltleri vücudü ıon dakikalarında gör • 
mekten çekindiklerini bilirim. 

Bu veda mülakatından ıonra mah -
kum istediği yemeği ısmarlamak salahiye
tine maliktir. Eier maddeten imkansız de· 
ğilse arzusu mutlaka is'af edilir. Maamafih 

ben üç dört lokmadan fazla yiyebilenini 
görmedim. Yemekten arta kalan kısım, 

bizzat mahkUın tarafından ha'} gardiyana 
verilen İsme göre f elik et arkadaşlarından 
birine yolladıiı. bir kaç defa şahit oldum, 
ölüme mahkUın olan adam, ıon yemeğini 
kendi zevkine göre deiil, yiyemiyeceii 
için yolJıyacaiı arkadatın zevkin:: &Ör~ le• 
çer. 

Mahkum yemek yemez demiıtim. buna 
mukabil bol bol sigara içer. Fakat olüme Bu, gösterişi yerinde, tertemiz bir a • 

damdır, elini kirletmez, filhakika mah • yakla .. n bir adamın atcıle oynamuı teh • 
likeli olduğu için aigaranru yakmak iıtcdik· kuma dokunduiu vaki deiildir. 

Hatta öldüreceği adamın yüzünii gör • çe, nöbetçi 1ıardiyan, parmaklıi,:ııı öte ta
meye razı bile olmaz. Bunun için idare rafından çakmaiını yaklaıtırır, onun eline 
mükemmel bir usul bulmuştur, az sonra vermez. 
ne olduğunu söylerim. 

Deli Olan Cellltlar .. 
Bu efendi ıiıer çallı~şındaı. vergiden 

muaf olarak "15011 dolar alır, r.çalışı~rn az 
değildir. Eline epeyce pllra geçer. Bunun• 
la beraber mes'ut olmadığı muhakkaktır. 
Zira hemen hemen daima fena bir akibet· 
le karşılapr. 

Ben hapisanenin baı doktoru iken iki 
cellat tanıdım, birincisi aon zamanlarda 
delirdi. Timarhaneye konuldu. ikincisi de 
yine bir delilik buhranı esnasında pence
reden apiJya düpü. 

Oçuncu Bir isim .. 
Size Amerikada idam hükmünü icra 

edenlere cellat ve mühendia denildiiini 
aöylemiıtim, unutmuşum bunlara verilen 
üçüncü bir iıim daha vardır ki, daha ıık 
kullanılır, bu isim : 

- eSin Sinsin efendisi» dir. 
Sin Sinııin efendileri evvelce idam hük

münü haftanın her hangi bir sününde ya -
parlardı. Sonradan içlerinden biri çaktı: 

- Bu İfİ haftanın bir sününe haarede
lim, meMli yalnız pertembe sünleri yapa· 
hm, dedi. Talebi kabul edildi ve o va -
kitten beri idet oldu. hapi9anede idam 

llükmü yalnız pertembe l(Ün)eri daima se· 
ce yanmMlan bir .. t evvel. icra edilir •e 
l»usüne mabldimlar araarnda •Kara per
eembu denilir. 

* Hidiae mabkGına bir sün eYYel haber 
•erilir. Ve kendm hücre.inden •bekle -

Zaman Yaklaşıyor 1 
Bu müddet zarfında Sin Singin efendi· 

ıi hazırlıkla meguldür. Kendisine tahais 
edilen hücerede, elektrik motörlerini göz
den geçirir, kablolarına bakar, muntazam 
işleyip iılemediklerini inceler. 

* Tam saat yirmi iki buçukta kanunun 
hükmüne göre çajrılan 12 phit ölüm evi
ne girerler. Fakat kapıdan geçtikleri ıırıııda 
birer birer itina ile aranırlar. Dikkat edilen 
şey hiç birinin yanında bir fotoğraf maki· 
neai 1ıetirmemit obDasıdır. Ben bütün ha • 
yatımda yalnız bir defa bir ,ahidın bu a -
ra9tırmalardan kurtularak içeriye bir fo • 

toiraf makineai aoktuiunu bilirim. Bu şa
hit bir 1ıazeteci idi. Vak'a da Rutk Snydarın 
idamı sırasında olmu9tu. 

Ceplerinin arqtırılmaaından ıonra ta -
hitler hükmün yapılacağı salona aötürü -
lürler ve ölüm •ndalyeainin kar~ısına dizi
len arralarda oturtulurlar. 

Olum Odasında 
Bu müddet zarfında Sinı Singin efen -

diıi hep kendi, küçük odasındadır. Saat 
tam ( 2 3) te telefonla 1ıardiyan da yanında 
lıtir papaa ve bir yardımcı ile öldiirülecek 
mabkUınun odama per, ad•m bu daki· 
kayı beklemektedir. Ayaia kalkar, veya 
oturduiu aandalyeye yıiı)ıp kalır. Her iki 
takdirde de bat aardiyan Vt: yardımcısı 

onun koluna airerler ve önde p:ıpas oldu • 
iu halde bu defa idam salonuna açılan ka
pıya doiru yürümeye koyulurlar. 

Ben 138 kitinin öldürülmeıinde hazır 
1ne» odasına aötürülür. Bu odanm iki ka· bulundum, bunlardan yalnız bir taneıi ıü· 
paaı vardır, birinc:ia mahkGmun sirdiii b- rüklenerek 1ıötürüldü ve yalnız üç kiıinin 
pıdır, ikincisi iae doirudan dojruya idam ellerinin bağlanmuana lüzum ha11l oldu. 
hükmünün yapıldıiı saloıı. açılır. idam salonu ııeniftir, ortasında berber 

Mahkuma öjileden evvel mükemmel bir koltuklanna benziyen bir koltuk, onun 
banyo yaptırtılır, sonra saç aabh keatiri - karpsında da talıitlerin oturmalarına mah-
lir, ve arkasına da hapisanenin terziai ta• 
rafından itina ile yapılmış yepyeni bir te

hir elbiıeıi geçirilir. Bu oelbi~i getiren 
daima cezası hafif olan m3hkumlardan bi
ridir. Ve: 

- itte bayramlıkların ge:Jcli. 'aalcın kir 
letme. annen danlırl der. 

auı bir kaç 11ra vardır. 
Salonun dip tarafında, iki kapı görülur. 

Bunlardan birincisi içinde fethi meyit yapı· 
lan doktor odau, ikincisi de c .. ll:1dın otur
duğu elektrik merkezine mahıııus odadır. 

Binaenaleyh ne cellat mahkumu ıönir, 
ne de mahkum celladı tanır. 
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Şehir Meclisinde Dünkü Toplantı 

"Bu meseleden anlamam!,, diy 
münakaşa açan hatipler ! 

* * * 
Çoban Mehmedin eshabı emlakten oluşu - Şehir 
tigatro•u etrafında kopan gürültü - Azanın 
sükutu ne zaman 1nuvafakat manasına gelir?" 

Napoleonun bir fıkrası ve şehir meclisimiz 

Calip Bahtiyar 

Bugün de yazıya, beylik gazeteci üslu

bile baılıyalım: 
Şehir meclisi dün iki .. at suren ıon top· 

lantııını da yaptı: Evvela, riyasetin «mÜs· 
tacel» kayıtlı bir talepnamesi okundu: 
Belediye reiaimiz, hava tehlikesinden ko -
runma tedbirlerine aarfolunacak yirmi bet 
bin lirayla derhal işe baılamak müsaade
sini istiyordu: Bu iıtek 1ıayet muvafık gö
rüldü. 

Ondan aonra ortalıkta hararetli bir 
«ekmek kav1ıaa1» baıladı: Galip Bahtiyar, 
kimyahaneye aönderilen ekmek, francala 
ve un nümunelerinin en az on, on beı gün
de tahlil edildiiini söyledi. Ve bu uzun 
müddetin kısaltılması lüzumundan bahset
ti. 

Böylece batJryan bu münaka .. yı din • 
)erken, Napolyonun mqhur fıkraarnı ha -
tırladun: 

Kendisine yapılan bir iatikbal merasi -
minde top atılmamasına fena halde içer 
leyen tqrifat ve saltanat düııkiinü İmpara• 
tor, tehrin kumandanını çağırtma~. ve bu 
hürmetaizce ihmalin sebebini sormuş. 

Kumandan: 

- İstikbali devletiniz İçin yapılan me· 

Yılan hikayesi kadar uzayan ekmek mü
akaşasını açanlar da, sözlerine: 

- Ben ekmek işinden anlamam ama .•• 
Cümlesile başlıyorlardı. Bunu okuduktan 
ıonra Napolyon gibi siz de, bu mesele et• 
rafında aöylenenleri öğrenmek iatemiye • 
ceksinizdir .anırım 1 

Dünkü mecliste, Selami İzzet, Refik 
Ahmet ve arkadaılarının bir teklifleri de 
okundu: 

Son yangından sonra, Sultanahmetten 
Kadirgaya giden cadde çok fena bir hal 
alrnıı. Tozdan topraktan İnsan deiil, oto
mobil bile aeçmiyormuf. Halbuki. o civar· 
da yapılan hafriyatı görmeye kopn bütün 
seyyahlar, o caddeden geçmek mecburi -
yetindeymiıler: Yarü ağyara karp çok 
küçük dütüyormufUZ. Bu itibarla o cadde
yi düzeltmek, ve kadirga meydanına da 
ya park, yahut ta apor meydanı yapmak 
Jizımmıf. Bir de, Eminönündeki karanWı: 
sokaklara llmba takılrnalıymıtl Azalar, bu 
teklifi makama havale ettiler. 

Teklif mükemmel: Fakat acaba, bele • 
diye memurları, hafriyat yerine gidecek 
seyyahları, yanan adliye sarayının viraneai 
önünden ııözlerini bailıyarak mı geçire • 
cekler) 

* Pehlivan Çoban Mehmedin, belediye • 
den, Atpazarında bir yer istediğini hatır -
)anınız: Biçare Mehmet, bu dilefinin ne
ticesini anlamak icin her hafta lçtimaa ae • 
liyor, ve konuşulanlan, azalardan çok faz· 

la alakayla dinliyordu. 
Geçenlerde, itinin bütçe encümenine 

havale olunduğunu öğreninae kuvvetli bir 
ümidin sevincini duymuştu: Dünkü celse
de verilen karar, pehlivanın iimidini ta • 
hakkuk ettirdi: 

Belediye, bedava arsa hibe eylıyemez
mİf. Fakat çoban Mehmede, apor klüpleri 
tahıiaatından bin lira verilecelunit: Bu he
sapça belediye, bu bin lirayı bir cebinden 
çıkaracak, öbür cebine indirecek demek -
tir 1 

Pehlivan, itinin nuıl kitaba uyduruldu
iuna akıl erdirememif. Zaten, üzümünü 
yediği bu kararın bağını pek merak ta 

raıimde top attıramayııımın 
iki tane sebebi var 1 demiı 
baılamıı: 

etmiyor. 
tamam elli Fak at, koltuklarının eskisinden çok 

ve saymaya fazla kabanıından belli ki, Atpazarında 

- Evvela barutumuz bitmittil 
imparator muhatabının söziinü 

keamiı, ve: 

arsa sahibi olmak ona, koca Balkanlarda 
ıampiyon olmaktan çok fazla KlJrur veri • 

derhal yor! 

- Bu kadan kafi 1 demiş. Geriye ka • 
lan lan .. ymayın 1 ---···-·-·-----·········-................... _ Mahk6rn bu salona airince baı gardi • 
yan tarafından doğruca koltuğa ıötürü • 
lür, oturtulur. Başına bir tas, yüzüne bir 
maıke, 1ıeçirilir, kol ve ayaklan da birer 
kayıı ile koltuğa sıkı sıkı bağlanır. Evvelce 
bütün bu ameliyatın yapılması İçin dört 
dakikaya ihtiyaç vardı. Şimdi makinelerin 
ıılahı aayeıinde yarım dakika yetitrnekte • 
dir. 

Hazırlık bitince hidiaede hazır bulunan 
doktor bir itaret yapar, bititik odada bek
liyen celllt bu İfareti ifitince elektrik ce • 
reyarunı açar, bir makine uvııltuau ititilir, 
mahkUınun bağlarına rağmen sıçramak iı

ter gibi, bir hareket yaptıiı görülür, hafif 

bir yanık k:okuıu sezilir. Elektrik cereyanı 
ilk 1 O saniyede (2,000) volttur. Sonra 
arkaaı keailmeden 1 O saniye müddetle 5 5G 
volta indirilir. Daha ıonra yine arkası ke
ailmeden 10 saniye için tekrar (2,000) 
volta çıkabilir. Bütün bu iı bir dakika ıü • 
rer. Sonra cereyan kesilir: Adam ölmüı • 
tür. Maakeıi çıkarılır ve o zamatı 1ıözlerinin 
ekseriyetle erimiı olduğu görülür. Bundan 
sonra baı ııardiyan ile yardımcıtıJ cesedi 
ameliyat odasına götüıürler. 

* Cellat cesedin ortadan kalktığına emin 
olduğu zaman hücereıinden çıkar, artık 

boı kalan koltuğa bakar ve evine gider. 
Fakat muhakkak geceyi uykusuz ıeçire • 
cektir.». 

Elleri belinde, ağzı kulaklarında, azala
n ıevimli ve saf bir minnetle süzüyor, bize 
de: 

- Evvel allah, ben bunu öderim mil -
letimel diyor. 

Onun bu niyetle çıkacaiı minderde kar
ıısına düşecek rakibin vay haline! 

* Dünkü toplantıda beni r.n (azla eğlen -
diren tehir tiyatrosu etrafında kopan gü -
rültü oldu. Bu gürültünün fitilini ateıJiyen 
Bay Hamdi de ekmek itinden bahseden
ler 1ıibi aöze: 

Ben tiyatrodan anlamam ama! diye 
bqladı. 

Eier münaka .. nın bazı taraflannı zik • 
re deier bulmasaydun, yazımda onun 
.özlerine de yer vermiyecektim. Fakat ya
zacaklarıma 1ıöz ıezdirecekler bu tiyatro 
münakaşa11nı buraya 1ıeçiriıimi de, ekmek 
kavıaaına yer vermeyiıim kadar tabii bu· 
lacaklardırl 

Bay Hikmet: 
- Ben tiyatrodan anlamam ama! diy~ 

baılıyan sözüne ıöylece devam etti: 
- Şehir tiyatrosunun elli bin lira açıi;ı 

var. Tiyatroya verilen bahçeyle cıbar ·> ı da 
hesaba katarsak, bu rakam (80) bınc çı
kabilir. Fakat bu İşten anlıyıanların soyle • 
diklerine göre, tiyatromuzun randmanı, 

dar zamanımızda verdiğimiz bu külliyetli 
parayla hiç mutcnaıip değilınit. Üstelik te, 
san. at karlar, hallerinden muıteki, itilcrin· 

den enditel!miıler 1 / 

Abclülkatlir Ziya 

Bana öyle gelir ki, bu vaziyette bil
yatromuzdan, ıikiyet yerine, randn1,J 

temek hakkına sahibiz 1 
Bunun cevabını, Muhittin Üstünd•S 

di ve: 
- Efendim, dedi, bahıoJunan ~ 

ler, bazı artiatlerin zevzeklikleridir. 
onlann terbiyelerini lazım gelen 

verdim. 
Tiyatronun randımanına aelince, b" 

auataki cevabı, getirtilen mütehassıs 
Eberin aizından arzedeceiim : 

Eber geldi: lzmirde, Ankarada. ve 
bulda tetkikatını yaptı. Ve gitmezde' 
sün önce, beni ziyaret etti. Gördük1' 
den edindiği intibam fevkalade lehi 
olduiunu bildirdi. Hatta: 

- Ben, dedi Fauıtu, tam yirmi iki 
B·ır leketin tiyatrosunda seyrettim. 

müateana, bu eser, hiç bir yerde, ist• 
daki kadar muvaff akiyetle temsil e 

memiftir. 
Ve seyrettiii Yarua operetindeki 

kaç aenç artiat için de: 
- Bunlar, dedi, biraz daha çalıtll 1 

larsa, beynelmilel olmaya namzettirler· 
Muhittin Üıtündağdan aonra, .A 

kadir Ziya ayaklandı. Ve • güleC 
ama. söze: 

- Ben tiyatrodan anlamam am•· •' 
ye baılıyarak devam etti: 

- Bugün tiyatromuz, bomboştur· J 
Entelektüel kimselerin aöz1erindel1 

dıiım ilhama göre, bu boıluğun aşıl 
bi, alınan dilhuliyenin çokluğudur. pil 
yatro için bu kadar para harcıyon>t· 

öyle aelir ki. bu fedakirlıiı bira:t 
arttırmak prtile bu tiyatroyu bed•~• 
oynatabiliriz 1 

Hem tiyatroya münevverler cidet:,a.
buki maalesef, bizde en paralan kıt 
lar da münevverlerdir. 

Muhittin Üatündağ; benim biç retiif 
meden yazdıiım bu .özleri haksı.ı b&J 
Ve gelecek yıl, tiyatronun ucuzhıtıl•' 
bildirdi. 

* 
Belediyenin mülhak bütçesi okufl 

reia vekili Bay Tevfik habıre sorıl 
- Kabulmu efendim) 

Fakat azalar artık bu aorguy-' 
- Muvafıktır! cevabını verme1İ 

auz sayıyorlardı. 

O kadar ki, nihayet reiı, 

daima cevapsız kaldıiını götünce: 

-Sükutunuzu muvafakat sar•Y" 
Demek mecburiyetinde kaldı t Jıı-

Ve bütçe, bu şekilde taıdik ohırı ;J 

Valinin, alkıılarla karıılanan k•,e 
hitabesini müteakip meclisin bıl 
toplantılarına nihayet verildi. . el . . .... 

Muvakkaten kesilen kısmetk•1" 11ıı 
nazesini takip eder gibi matenlt' d:.,,,.ı 
zalarla birlikte dııanya çıkarke11 

dandım: ,,f 

"Bu kubbede baki kalan .bir;~ 
imit 1 » Selİlll 
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HAFTANIN-........_..---

MESHUR ADAMLARI 
litvinof- Flanden - Titülesko - Bek - Madariaga 

- Grandi - Stanleg Bruce 

Lit-flnof FJanden 

nır ve bu şapka ile biraz ruhani sınıfa 
mensup adamlara benzer, Litvinofun 
karısı halis İngilizdir. Ve Moskovada 
yapılan bütün diplomatik ziyafetlere 
nezaret ettiği için Sovyetlerin ((Baş 
kadın)> ı sayılır. 

Miralay Bek 
ı Lehista? dış b~kanı mirala~ Bek, 

f 

meml~ketın dış sıyasasını, Parıs isti - / 
kametmden ayırarak Berlin istika -

1 
metine çeviren siyasidir. Almanya 
- Lehistan paktının mimarı odur. 

Bek, Lehistanın genç miralayların
dandır. Mareşal Pilsudski Lehistanın 
mukadderatını, onun gibi gençlerin e· 
line bıraktı, 

Bek de, Göring gibi siyaset i:)llerini, 
av alemlerinde başarmayı sever. 

Titülesko 

Günlerdcnberi telgraflar, Londrada 
toplanan ve Avrupanm mukadderatı 
ile meşgul olan bir çok siyasilerden 
bahsediyorlar, Bunların bir takım di
lekler üzerinde israr ettiklerini, bir ta
kım tehditler savurduklarını, kah yu- Hem Romanya, hem Küçük antant 
muşadıklarını, kah aertle,tiklerini an- namına söz söyleyen Titülesko yıl1ar-
latıyor1ar. danberi, Milletler Meclisi mahafilinin 

B d 1 ~ da k b. t en tanınmış şahsiyetleri arasındadır. u a am arın agzın n çı an ır a- A 
kım sözler, ufuklan karartıyor, ve bü- ,. r~da anl~şamamazlıklar baş 
tün A vrupaya heyecanlı korkulu anlar gosterıp ayrılıklar tehlikeli bir mahi • 
ya ·atıyor. Ara sıra bunların anlaşıp yet aldı mı Titülesko derhal faaliyete 

uzlaştıkları haber veriliyor ve o za • 
man sinirler biraz gevfİyor: korkular 
ve endişeler yatışıyor. 

Bu adamların şahsiyetleri üzerin • 
de biraz durmak, bunların kim olduk
ları.nı tanımak faydasız olm3sa gerek
tir. 

Son Posta bundan aonra da her haf
ta böyle bir yazı nctıedecek, o hafta 
zarfındaki siyasi hadiselerin kahra • 
manları hakkında ma1dmat verecek· 
tir. 

Flanden 
Son günlerde adı dillerde en çoli 

dolaşan zat, Fransa dJııp bakanı Flan· 
dendir. 

Meslekçe avukattır. Fakat Londra
da sporculuğu ile mqhurdur. Nişan • 
cılık bakımından Fransada eşsizdir. 
Siyaseti sporla kaıışbrmayı çok iyi 
bilir bir siyasidir. 

Kısa bir zaman önce Fransa maliye 
nazırlığını yapan Flanden, gene siya
si bir müzakereyi yapmak için Lon -
draya gitmiş, ancak lngiltere toprağı
na ayak bastığı zaman, çiftesi için 
ruhsatname almayı unuttuğunu hatır
lamıştı. 

İngiliz gümrük memuru M. Flan • 
deni sıkışbrdığı için o da Fransa ma
liye nazın olduğunu aöylemeğe mec -
bur olmuş, fakat gümrük memuru 
şüphelenerek Londraya telefon etmiş

ti: 
- Adamın biri Fransa maliye nazı

n olduğunu söylüyor ve çiftesine mü
saade olunmasını istiyor. Ne yapa • 
yım}. 

Aldığı cevap şuydu ı 
- Fransa maliye nazıri olduğunu 

söylüyorsa, çiftesine dokunmamak da
ha doğru olur! 

Gümrük memuru da M, Flandenin 
çiftesiyle beraber ~ıkmaama miisaade 
etti ve hu sayede Fransız nazırı hem 
avlandı, hem siyatt meseleleri görüştü. 

Flanden tam bir İf adamıdır, gayet 
muntazamdır. Tam bir fabrikatör gibi 
çalışır. 

Litvinof 
Flanden derecesinde mühim bir 

tahsiyet de Litvinohur. Çarlık Rus -
yası zamanında ihtilalci bir genç iken 
Londrada yaşayan, Sovyet Rusya dış 
bakam, Sovyet ihtilali sırasında Mos
kovada yakalanan fngiliz Brucc Lo

karta mukabil Londrada tevkif olun
:rnuş, ikisinin mübadelesi ile mesele 
tesviye edilmişti 

Yuvarlak yüzlü ve gözlüklli olan 
litvinof kenarı geniıt bir şapka kuJla-

Grandi Madariaga 

geçer ve ihtilafa' Büşenleri masasınin 
başına toplayarak sigara ve kahve 
sohbetleri arasında iki tarafı uzlastır
manın muhakkak çaresini bulur. ' 

Romanyada şöhreti, hükumetler de
virmek ve yükseltmektir. Bu yüzden 
kral da kendisini dinler. 

Titüleskonun yüzü Mogola benzer
se de kafası tam bir Parisli kafasıdır. 

Madariaga 
Londrada İspanyayı dış bakanı Bar

cia temsil ediyorsa da yardımcısı 
profesör Madariaga Milletler Meclisi 
mahafilinde daha çok fazla tanınmıs -
tır. Bu da silahları azaltma konfer~n
sında bir çok işler başarmasından ve 
Oksfortta profesörlük yapmasından 
ileri geliyor. 

Grandi 
ltalyan murahhası Sinyör Grandi, 

Musolini ile beraber çalışan nazırların 
en müstakil fikirlisidir. İtalya hariciye 
nazırlığından Londra sefirliğinf! geç ~ 
mesinin sebebi de budur. Habes har -
bi çıktı çıkalı İngiltere ile İtaly~nın a
rası bozulduğu halde Grandi daima a
rayı düzeltmeğe çalışmış ve bu yüz • 
den Londrada mühim bir mevki ka -
zanmıştır. 

Grandinin en belli başlı hususiyeti 
san'at merakıdır. 

Stanley Bruce 
Konseyin son toplantısı, ortaya ye

ni bir şahsiyet çıkardı, 

: .Bu şahsiyet konsey reisi ve A
vusturalya komiseri Mister Stanley 

Bruce idi. 

:Avusturalya Britanya imparatorlu
ğunun dominyon1arından biridir. Do
minyon, tam muhtariyeti haiz, bütün 

mukadderatına hakim ülkedir. Bri

tanya imparatorlu~unun dominyon -
ları bu yüzclen Milletler Cemiyetine 
aza olabilmişlerdir. Nitekim sırası ge
lince Avusturalya murahhası da kon-

Titülesko Bek 

seyin başına geçmiş ve bütün devlet· 
lerin murahhasları onun idaresi altın
da çalınmaya başlamıştır. Hatta impa
ratorluğun ana memleketi sayılan f n
giltere de, kendi dôminyonlarından bi
rinin riyaseti altında çalışmamak için 
sebep görmemiştir. Mister {Stanley 
Bruce) in konsey başkanlığı, bu ba
kımdan dikkate değer. 

Tıbbı Adli 
Müdürlüğünün 
Bir }"ıllık Mesaisi 
Bir yılda 
gönderilen 

]erin sayısı 

timarhaneye 
mücrim deli-

865 tir. 

Adli hp İfleri umum müdürlü
ğünün yaptığı bir istatistiğe göre 
935 yılında morgta 340 cesede 
otopsi yapılmış, müşahedehanede 
de 11 12 deli müşahede altına 
alınmıştır. Kimyahanede 844 tah
lil yapılmıştır. T ıbhı adli meclisi 
2132 işi tetkik etmiş, karar ver
mİftir. 

Tıhhı adlinin umumi muame
lat yekünu 147 59 dur. Bunlardan 
başka tıhhı adli müessesesi 591 
mahkumun muayenelerile 1088 
adliye memurlarına ait raporların 
tetkikile meşgul olmuştur. 

Morga gönderilen 340 ceset
ten 99 u müslüman erkek, 37 si 
müslüman kadın, 22 si gayri müs 
lüm erkek 20 si müslüm kadın 

' 38 si cenin 37 si nevzattır. Ayrıca 
42 sakat sakat maddesi, 41 muhte
lif ahşa üzerinde tetkikat yapıl
mıştır. 

Bir morgun yılda soğuk havalı 
ve camekanlı meşherinde hüviyeti 
anlaşılmak üzere iki erkek, iki 
kadın cesedi teşhir edilmiştir. 

İhtisas mahkemeleri tarafından 
uyuşturucu madde kullandıkları 
için 331 erkekle 21 kadın mü
şahede altına alınmış, hunlardan 
233 erkekle 98 kadının iptilaları 
anlaşılmış ve Bakırköy hastahane
sine yatırılmışlardır. Ayrıca ha
pishaneden 14 mahkum müşahe
de altına alınmış hunların doku
zunda akıl hastalığı görülerek 
Bakırköy Şifa yurduna gönderil
mişlerdir. Bu sene polis te tıbbı 
adJi müessesesine 365 erkekle 
149 kadın göndermiş ve müşahe
de altına aJdırmıştır. BunlardanJ 13 

erkekle 137 kadında akıl hastalığı 
görülmüş ve bunlar da Bakırköy 
hastahanesinde tedavi altına alın
mıştır. Bu hesaba göre bir senede 
yalnız tıbbı acHi kanalı ile Bakır
köy hastahanesine 865 hasta gir
miştir. 

- Bayan, ben san'ahma a!ığımdır. 
- R .. lli! 

- Ben çok cesurum .. Dört d~fa kaplan 
avına gittim, 

- Ne olur bizim eve ıit te karıma eve 
- Geç geleceğimi söyle. 

- Kızımı kucaklıyamadını. 

- Zarar yok, bana havale edin! 

- Kocam denize düttü kurtann ! 

- Apartmanm anahtarları onda. 

Hint fakirleri futbol maçını beleşten 
seyrediyorlar 

l'f~m denizci idi, hem de k ... yakc;ı .. Fakat biraz dalgınciı 

On Hnİye Uç ay 

1 



10 Sayfa 

Vaziyet bugün aydmlanacak! 
(Ba! imalı 1 inci yüzde) 

Ribentrob, buna kart• Almanyamn davasını müdafaa edecelC ve lronM
in bu kararı vermemesi için uğrapcaktır. Fakat bu uirafmalarm bota 
ideceği anlaşılıyor. 

Konseyin bugünkü aleni celsesinde eeçen müzakereler ye söylenen nu· 
tuklar bunu göıtermektedir. 

Londrada Dünkü Gizli Ve Aleni Toplantılar 
Bugün Lokamo devletleri huauıi toplantılar yaptıldari aibi komey de 

hususi ve gizli iki toplantı yapb. Bu toplantılarda neler konutulduju, ne
lere karar verildiği belli değildir. 

Edenin Söylediği Nutuk 

Konseyin aleni celaesinde lngiltere dıt bakani Mister F.den bir nutuk 
söyledi. Eden Almanyanm Versay ve Lokamo muahedelerini ihlil ettiğini, 
konseyin de bu yolda karar vermesi lizım geldiğini anlattL Daha sonra ına· 
ziye ait olan hareketi takbih etmenin kifi olmadıjuu ilive ederek «vazi • 
yeti düzeltmek ve sulhu aajlamlamak yani yıkılan yerine bir teY yapmak 
ve yapılan feyİn u.ilam olmumı temin etmek lizımdır.» dedi. 

ita/yan murahhassı kilrsüde 

ı· Italyanlar şimalden sonra 
cenup cephesinde de 

taarruza geçtiler 
(Btıf taralı 1 inci yüzde) be ve iaşe ihtiyacını temin eyleyen 

rinin yukarı mıntakaları ile bu nehrin 'imal yerler olsunlar • Bu mevkiler ancak ha
mıntnkası tayyareler tarafından tetkik e - sım ordusunun setredeceği güzergah
dilmiştir. Damoparama nehrinin civan lar istikametinde bulunurlarsa umu -
İtalyan ko1ları tarafından daimi surette mi hedefi te~kil ederler. 
katedilmektedir. işte Adisababa, bu vaziyette, Ha-

Deuie, 18 (A. A.) - lstefani ajansı beş ordusunun setredeceği umumi is-
bildiriyor: tikamet üzerinde bulunması hasebiyle 

Zannedildiğine göre Ras Mulugetta'nın İ 
talyan taarruzunun hedefini te"'kil e-ordusunu tensik etmek vazifesi, eski Dessie " 

1 .• R E d . h 1 d"l . . decektir.) va ısı as ta e ya ava e e ı mı~tır. 

ltalyan ileri hareketini durdurmak için, Bu taar.ruz böyle ilerlemeğe çalı • 
kuvayı külliye kumandanlığını imparator ~ırken prkta F affan ve garpta Dua • 
bizzat kendi üzerine almı tır. P.atma nehirleri boyundaki, nisbeten, 

Askeri Muharririmizin 
Mutaleaları 

hafif kollar da (Harrar) ve (Sidamo) 
mıntakalarına kartı emniyeti temin e
derler. 

Mister Edenden sonra ltalyan murahhası Sinyor Grandi söz SÖJ'ledİ. Grandi, hal· 
yanın yüklendiği bütün mes'uliyetleri müdrik olduğunu ve taahhütlerine sadık bü - İtalyan • Habeş harbi hakkında dün Ancak, böyle dört safha halinde ve 
lunduğunu anlatbktan sonra halyamn timdiki vaziyetini öne sürdü. İtalya hakkında gece gelen haberlerin çoğu cenup cep- dört satırla anlattığımız bu işin başa
zecri tedbirler tatbik olunuyordu. Ve bu tedbirleri bugün onu Lokamoyu saranti hesine aittir. Bunlar meyanında, Lon- rılması büyük müşkülata maruz ve 
eden bir devlet sıfatile vazifesini yapmağa çaiıran devletler tatbik ediyorlardı. Hal- dradan gelmif olan bir telgraf Adisa • çok zamana muhtaçtır. 
buki bir muahedeyi garanti eden bir devlet ile zecri tedbirl.-e mann kalan devlet babadaki RoY.ter ajansı muhabirinin Bir defa İtalyanların en ileri kıt'a • 
arasında fark vardır. d .... h be . . . k ı d h. b .. c· . k.. t k • 

ı ver ıgı a re ıstmat etme te ve ce - arı a ı ugun ınır mev une a rı-
Grandi talyanm zecri tedbirleri kaldırtmak istediğini sarahatle sôylemedi. h · d "dd 1. b• b b be 150 k f d d' l 

Y 1 A tedb" 1 • wb·k d d 1 1 • t 1 d .• b. d 1 • nup cep eaın e ~ı et ı ır om ar ~ n m. mesa e e ır er. a nız zecn ır en ı e en ev et enn, ta ya an garantor ır ev et vatı • d ba l d .. H h .. k A 
felerini beklememeleri limn geldiğini anlattı ve zecri tedbirlerin Lokarnoyu temelin· ımanın f a ıgının abct? u ume- Buraya kadar olan arazi motörlü 
den sarstığını ilive ederek ltaJyanın Almanya aleyhinde zecri tedbir tatbikile taz - tince resmen bildirildiğini anlatmak ~ kıfatın harekatına müsait olması ha-
:rik yapmak fikrinde olmadıisna ihsas etti. tadır· sebiyle bu mesafenin nisbeten çabuk 

Lehistan murahhası Almanyayı müdalaa ediyor A!?~ telgrafın s~nunda da Habeş kaf olunabileceğini kabul etsek bile 
/ 1 mahıfılinin bunu hır taarruzun baş- İtalyanlar bütün kuvvetlerini motör -

Lehistan murahha11 miralay Bek te uzun bir nutuk aöyleclikten aonra: langıcı telakki ettikleri ilave olunmak- lü vesaitle nakledebilecek kadar bol 
Bir ulusun. kendisi miizakerdere iftiraketmekten ve kendisi dinlenmeden, mukad- tadır. . malzemeye sahip değildirler. 

derat ve menfaatleri haldonda bir muamele yapılmayacajına dair olan Lehistan te- Bu telgraf, 
1
Royter a1anıınm cenup (Cenup cephesinde ana vatandan 

&İne daima riayet edilmeli lüzumunu kaydetti. cephesindeki taly~n. ~rduları nezdin- gelmif 50.000 İtalyan ukeri ile bir 
fspanya ..,.. Arjantin delegeleri muahedelerin bir taraflı bomlmaıı aleyhinde de h:"1lunan muhabırınm de bu ceph~- hayli de yerli kıt"at vardır.) Bundan 

ıöylediler de hır taarruz ba;ıılangıcını haber verdı- ba ka alnız efradın motörlü vasıta • 
Danimarka dlf bakam Münib muahedenin ilııW edildiji qikir olduiunu n fakat ğini kaydetmektedir. ı ~1 aky l' k"f t tmez· topları ag"ır 

b. zl • --'·· ,___ ,_!t. __ old ~ • . ·-'-·- H Habe h d l l car a n ı ı aye e , , w u •tnıaya enpneye ~ıuıuuı - ugunu ve emnıyelin 7~ bu uzlamaya em f, em e ta yan ı_ • 1. ·· f ki · d".. h b 
· --ı •--- '"~ ld ~ · . _,_ bu 1 b h maıune ı tu e erı, ıger mu are e erıtmeye ~lfıurnumı Jamm o uııunu ve emnıyetin YIUlllZ • •ıma ile zaman membalarma istinat eden u aberle - I . . . d k •ala ık 

eltına alınabileceiini ba1dinli. rin biribirini tamamlamasına ve bir m__a zemeaını pıya e kılt rıkn~nk ç • 
tıgı her yere kadar na etme ı tıza e-R o manga dıt bakanının talepleri kaç gündenberi yazdığımız mütalea - d k. b . . t .. h n ve her r •v• • • er ı u ıfı mo or er zama 

larda serdettıgımız delıllere nazaran d 
k h . d k. I I yer e yapamaz. 

Romanya dlf bakanı T'atülesko, beynelmilel taahhütlerin ihWini tesbit Ye müta· artı cenup cep esın e ı t_,a yan taar- Şu hale nazaran ileriye ve motör 
hede ederken atıl kalmak imkinı olmadıiını söyledi ve dedi ki: ruzunun .~~lamı~ bulundugunu ka - eür'atiyle ancak mahdut miktarda kü-

Küçük anlatma devletleri Fransa ve Belçika tarafından ileri sürülen fal'tlara göre bul edebılırız. ı:: çük müfrezeler sevkolunabilir; büyük 
Alman te~lifJerinin m~keresine aleyhta~ deiillerdi~ .. Lokarno bakidir. Taktim Her ne kadar 158 numaralı İtalyan k , t . d kısmen yürüye _ 

v-~--

Fransız Erkanıharbiye 
Başkan Muavini 

Londrada ! 
Londra, 18 (A.A.) - Fransız er • 

kanı harbiye başkan muavini general 
Şuvayisgut Rene müteallik mü • 
zakerelerden doğan süel meseleler 

hakkında, İngiliz makamatile temas 

etmek üzere Londraya gelmiştir. 

Paris, 18 (Hususi) - Fransa erka

nı harbiye reisi muavini Şuvayisgut 

beyanatta bulunarak fU sözleri söyle

miştir: «F ransanın hudutlarındaki 
kuvvetleri kafidir. Maamafih gelecek' 

haftalar zarfında ihtiyat kuvvetleri si-' 
lah altına davet olunacaktır.» 

Venizelos Dün 
Sabah Pariste Öldü 

(Baı taralı 1 inci yüzde) 
Son bir tedbir olmak üzere Parisin 

en 'büyük mütehassısları tarafından 
bir kosültasiyon yapılmışsa da has -
talığın seyrini durdurmak kabil ola • 
mamıştır. 

Venizeloıun ölümü buradaki Yu
nan mahafilinde derin bir tessürle kar 
şılanmıştır. Cenazesi Ciride nakledile• 
cektir. 

Y unanistanda heyecan 

Atina, 18 (Hususi) - Venizelo • 

sun ağır hasta olduğu haberi dün öğ· 

leden sonra buraya gelmit ve büyü)( 

bir heyecan uyandırmıştır. Gazeteler 

kısa fasılalarla ilaveler çıkararak Ve -

nizelosun hastalığının seyrini haber 
vermişlerdir. 

Gece gelen telgraflar Venizelosun 

hayatından ümit kesildiğini bildiriyor· 

du. Venizelosun oğlu tarafından · gece 

yarısından ıonra Liberal partisinin Ji. 
deri Sofulise gönderilen telgrafta ise 

babaılının son dakikalarını yaşadığı 
bildiriliyordu. 

Gece heyecan son dereceyi bulmuş 

ve bazı kiliselerde Venizelosun hasta· 

lıktan kurtalması için dualar yapılmıt1· 
kabul etmıyen barıt yem zamanlarla takvıye edilmelidir. resmi tebliği bu cephede ıjikunetten ıt a ıse pey erpc~, . . 

En son söz alan Portekiz delegesi konseyin Avrupanm mü.alemeti ,,areaini ara • bah k . d h .. d. l b rek ve kısmen nakıl auretıyle gelırler. tır. 
' " setme te ıse e a ıse er, unu H .. 1... 1 1 d b 1 ~O k· ı G t l · b h k ı::ı aldıklari ması icap edeceğini bildirdi. k . k d. u asa: ta yan or usu u ::> ı o- aze e erın sa a a ar Y 

Vaziyetin hüldsası te zıp etme te ır. t · ·b· kat'edemez Buna telgraflarda ise Venizelosun can çe • 
Gelen telgraflarda isimleri geçen mHebreylı ~çar gı 1 

larda e. lde et l I a eş erın - son zaman - kismekte olduğu bildirilmekteydi. 
Londrada bugün yapılan konuıma1ardan sonra umumi vaziyet ıu tekilde bülasa mevkilere vaki ola~ ta yan tay~are tikleri piyade ve tank def toplarının ' Madam V enizelosun telgnfı 

olunabilir. Almanyada, Fransa ile BeJ-:ı.a da müzakere leltindedirler. İki taraf ta bombardımanları ıle Uadara (aıans d d · l ·· t kleri muka h V J k 
"""' Madara diyor: yanlıAf) nın İtalyanlar a ya~ ıdmı~lAe • got s ekre~cea peder - Nihayet bu saba enize osun a· 

bir an evvel vaziyetin pürüzlerini bertarafederek konu--ı. ve bir tesviye sureti bul- Y vemetı e ı ave e me ı f d S f l' k"l ··s 
, .. _ tarafından tekrar işgali de bahsettiği- c· . d . e -z·ı g·ıt.tı'kçe rısı tara ın an o u ıse çe ı en mu -

mak istiyor. Fakat müzakerenin zemini hazırlanamıyor. Çünkü Fransa müzakereye . ... . d" mır en sonra ıs arcı tacel telgraf ölüm haberini bütiin 
baı'aınak için Almanyaıua Rendeki askerlerini çekme.ini iatacliğ; halde Almanya mız hadıselerden. ır. . sarpla!llır ve yükselir. Bu esnada tima- • 

B 1 b h f d be k " memlekete yaydı. Telgraf şudur: askerlerini çekmek meselesinin mevzuu bahsedilmesine razı olmayor. u surete ır a ta an rı vu uu- 1. b' d .. t kip edilecek İstika-
. . l d'W' . k d" . ı gar ıye ogru a B l • k b·ı· t la"'fi O halde iki tarafı da tatmin edecek bir bal çaresi bulmak lizun selmektedir. na ıntızar ey e ıgım~ taar~uz en ını metin garbinde kalan ve irtifaları 4100 « aşımıza ge en gayrı a ı ı e 

Yann konseyde reylere müracaat edilerek ilalal karan verildikten sonra bu çare- göstermiş oluyor. İhtımalkı yarın gc- . d wl ın eteklerinde mü- felaketi derin kederlerimle bildiriyo -
· b 1 1 1 ki 1 i bl•w•d b ··ı .. metreyı aşan agar V · l b bah nın u unması umu uyor. ece ta yan .resm te ıgı. e u mu a- kemmel yan mevzileri tutulmak sure- rum. Elefterios enıze os u sa 

/ngilterenin hazırladığı plan hazamızı teyıt eyleyecektır. tiyle İtalyanların yan ve gerileri kri- saat sekizde teslimi ruh etti.» 

Şayi oldufuna söre fnsiltere bu bal çaresini araınakla meıculdür. Anlatıldığına (Ajansın bildirdiğim Magalo .~ev - tik bir fekilde tehdit olunabilir. ~ö!- Kralın ~yeti . 
göre lngilterenin dütiindüiü ilk çare Almanyanın da, Franaanm da hudutlarında bi- kii Ginirin 40 km. cenubu f8lkısmde- le bir müfkül vaziyet altında kat edıl· Atina, 18 (Hususı) -Venızeloıun 
rer gayri askeri mmtaka ayarınalan, bu gayri ukeri mmtakuun be,-nelmilel Lir as - dir. Maga diye bildirilen mevki Ma - mesi lazım gelen mesafe ise (Har- ölüm haberi gelir gelmez. Kral siyasi 
keri kuvvet tarafından İfıat edilmesidir. Fakat insiltere laeaüz bu yolda gada olacaktır ki burası da göller mm- rar dağlarının hattı balasına kadar) , kalem direktörünü liberal partisi lideri 
bir teklifte bulunmanufbr. Temin olundujuna ıöre lngiltere iki tarafın hudutlarında takasında ve Allatanın 100 km. cenu- 150 kilometredir ki en güç safha da S fulise göndererek taziyette bulun -
gayri askeri birer mıntaka ayırmalarına muvaffak olmazsa bitaraf bir mıntaka bi garbisindedir.) budur. 0 t 
ayırmaları ve bu mıntakanm bitaraf kuvvetler tarafından İfıal edilerek idare . • İ Bunu takip edecek safhalar ise (ki muKş ulr.V · 1 Paristeki ailesins 
d ·ı · · · ··d r d k · Cenup cephesındekı tayan taarru- . baba ra enıze osun 

e ı mesı tezım mu a aa e ece hr. ..d v. A maksadı ve demiryolunu kesmek ve Adısa ya de bir telgraf çekerek taziyette bulun-
H b l l k zunun gu ecegı umumı 50 · l"k b" erşeg bugün el i o aca taarruz kollarının takip edecekleri is- varma~~ır.) 1 ~ılometre ı ır mesa- muı:ı. Yunan elçisi Politisi de ce~azey• 

t·ıkametlerı· 17 Mart tarı·hıı· yazımızda fe dahılınde ve n. ısbeten d. aha .. ko. lay kendi namına bir çelenk koymaga mC"" Fakat bu teklifin de ileri sürülmesi içiu müzaL:ere zenunanın hazırlanması icap k A k b 
· h 1 • t"k O · h t go'"re bu ta cereyan edece tır. nca ~ ırıncı ve ediyor. Henüz yapılmayan it te budur. Yann Alman murabhas1annın kontey içtima· ıza ey emıs ı ıza a a • 1 k d 

'b·. b.' · · • d. b bilhassa ikinci safhayı at atma ta ır ma i,tiraklerinden sonra bu zeminin hazırlanıp hazırlanamıyacajı anlaıılacakbr. arruz ne gı ı ?r netıce verır, ~um ı u- G . d b.lh 
Mister Edenin ıöyledigwi nutukta ubülün yaklaıma ve uzlaıma imkanları ve va.aı- ·· l d ı· ki biz razyanı or usunun • 1 assa 

nu muta ea e e ım : mevcudu ~0.000 den ibaret olan mun-
taJarı tecrübe edibnelidir. Sulh ve emniyet temin olunmalıdır.» demesi vaziyetin bir İ k 11 v 

Demiştik ki talyan taarruz o a· tazam ana vatan kuvvetleriyle - bu hayli ümit verici olduiunu gösteriyor. 

Lokarno devletlerinin toplantısı 
rının en kuvvetlisi Gestro nehrini ta • müskül harekatı başarabileceğine kail 
kip ederek Ginir umumi i~~kametin- değiliz. Hatta yağmurların tamamen 

. . .. .. de ilerlemek istiyecektir; dıger kuv - ha 1 kadar (Ginir) in dahi ele 
Lokarno devletleri dün gece yarısından sonraya kadar toplanarak vaııuyeti gorut- 1. b" k l d b I kındaki Ş amasına • 

··1 B" 1--"1:.. d let d R'. t · d•w• 1. ta .. t la t d vet ı ır 0 a un arın far geçı'rı·lebilecegv ini zannetmıyoruz. tu er. ar UIS..... ev a amının oy er a)alUana ver agı ma uma ıore op n ı a . . . ·1 1 
yeni bir anlatmaya temel olacak nsatalar aranmıttar. Bulanan vaııtalann fa1dalı ~li nehn vadısı boyunca 1 er eye- Celil Dincer 
olup olmadığı önümüzdeki lark sekiz saat zarfında anlaplac.aktar. Çiinkii bu .asıla· bılır. Not: Şimal cephesinde de İtalyan taar• 
lar üzerinde henüz fikir mütı:abakati bisd olmamıthr. Bununla beraber alakadar Bu suretle timale doğru biribirleri - ruzunun başladığı hakkında bir haber var• 
devletler tarafından verilen mubtıralarm mun uzadıya tetkik edildiği fÜpbesizdir. ne yaklaf8cak olan bu iki kol, taarru • sa da bunda yalnız Amba Alagi mmtaka-

İn&'iliz tekliflerinin p genİf mahiyette olduğu timdiden anlqıbyor. zun asıl merkezi sikletini teşkil ederler. ıından bahsedildiğine göre bu taarruzun 

Fransız gazeteleri lngilterege aleyhtar Bu taarruzun ilk umumi hedefini bütün ıimal cephesine ıamil olmadığı an • 
Ginir teşkil eder. Ondan ıonra ııra başlıyor. Bu bahse ayrıca temas edecealz.. 

Paris, 18 (A.A.) - Gazeteler Londra müzakereleri hakkmda uzun ya- Harrar dağlarının aşılmasına gelir. Ü·. C. D. 
zılar yazmaktadırlar. Umumiyet itibariyle gazetelerde lngikereye aleyh- nu müteakip de Adisababa - Cibuti 
tar bir lisan görülmektedir. demiryolunun kesilmesi icap eder. Bu 

Journal, fÖyle diyor ki: iş de başarıldıktan sonra artık umumi 
Süreyya Paşa Fabrika
sındaki Grev Hadisesi 

(<Almanya fngiltereden Hitlet tekliflerinin müzakere edileceğine dair te- hedef (Adisababa) nın zaptı olur. 
minat almıt bulunmaktadır. Flaoden pertembe günü Pariae dönse dahi, (Şehir ve kasabalar, askerlikte, hiç bir Balattaki Süreyya Pa'8 mensucat 
Paul Boncour ve Fransız eksperleri Londrada kalacaktır. Zira, Almanlar· zaman müstakil birer hedef olamaz - fabrikasında çalı'8n amelelerden 200 
ile her hangi bir uzl1.fmaya varmak için lngilizleri hafı bot bırakmak tehli- lar. (Ta ki pek mühim sınai merkez- kişilik bir grup dün toplu bir halde 

k ı.d. ler ordunun ve memleketin muhare - sokaklarda dola9m1,Iar, belediyeye, eı ır. / • 

mur etmiştir. 
Y unanistanda matem 

Başbakan muavini general Metak" 
sas da Sofulisi ziyaret ederek hükuınet 
namına taziyette bulunmuştur. Hü " 
kUınet cenaze merasimi yapıldığı iÜ11 

bütün Yunanistanda matem tutulına
ıına karar vermittir. General Metak
us gazetecilere beyanatında, hüku " 
metin cenaze merasimi yapmağa ka " 
rar verdiğini söylemiş, Venizelosurı 
büyük salip nişanını hamil bulunma " 

. pıl " sı dolayısiyle zaten merasını ya 
ması mecburiyeti mevcut olduğunıl 
ilave etmiı,tir. 

Cesedi almak için 
V · lo• Atina, 18 (:ıusus~) - enı~e al· 

Giritde defnedılecektır .. Ccnazeyı. •· 
mak üzere V e.nizelist Gonatasın r~Y • 

B d. · gıde setinde bir heyet ren ızıye 
cektir. _.,.,, 
.... .... - • • • ı ::ıw • • • • • • • • • • • .: • • "t " 
vilayete, Fatih kaymakamlıgına gı 1 
miflerdir. Neticede fabr~ka. il~ aıııe ~ 
arasındaki ihtilaf halledılmı~tır. 



19 Mart 

on Bin Dolar 
Avukat T olman elindeki banknotları amcamın. himaye~i altına almı$ olduğu 

tekrar saydı ve karşısınd akine uzatarak : Mis H ayden isminde genç bir kız var ... 
- TPmam bin dolar . .. Buyurunuz, de- Amcamın dostu olmak fel3ketine uğrıyan 

di. bir adamın kızı imiş ... Kendi halinde, mü-

Genç Giliyan, yepyeni, elli dolarlık bank-1 zikten hoşlanır, güzelce bir kızt::ağız ... Hal 

notlardan yapılmış bu ince desteyi güle .. Onu &Ö)'lcmeğc ımutmu~tunı ... O da bir 

ıek aldı ve avukata dönerek : yüı.iik ile 1 O dolar mirasa konanlardan bi-

- O kadar münasebetsiz bir ıneb.lağ ri ... Ke ki bana da o kadar bıraksa idi. 

)ciJ.. On bin dolar olsa idi, insan. hiç ol - On dolarla iki §İşe şampanya içer, yüzü -
ğü de garsona bahşiş olarak verir, işin için· 

den çıkardım ... Niçin bana dik dik ba -
kıyorsun? .. Reni adeta tahkir ediyorsun 
Brasyon ... Söylese ne ... İnsan bin dolarla 

ne yapabilir? 

mazsa adamakıllı harcar, sonunda da, may

taplı, fişekli bir donanma yapıp işin içinden 
çıkardı •.• Hatta elJi dolar bile olsa idi, har
camas• insanı bu kadar düşündürmezdi, 
dedi. 

Avukat me•leğinin icap ettirdiği ciddi 

biT tavırla: 

Brayson bir taraftan gözH.ıklerini ııili • 

yor, bir taraftan da gülümsüyordu. 

- Amcanızın vasiyetnamesini okudu • Giliyan, dostunun bu gülümsemesinin, 

nuz •.. T efcrrüatına kulak astınız mı, as • daha aksileşeceğine bir alamet olduğunu 
madınız mı, bilmiyorum. Fakat bunlardan biliyordu. Nihayet Brayson ağzını açtı: 
birini size hatırlatıvereyim. Bu bin do - - Azizim, bin dolar hem çok bir para· 
lan sarfeder etmez, nasıl ve nere}'e sar- dır, hem de az bir paradır. Bu para ile İn· 
fettiğinize dair bize bir heııap vermeğe mec- san mes'ut bir yuva kurar ve Rokfellere 
birrsunuz. Vasiyetnamenin ~aıtlarındr.n biri bile guguk! der ... Başka birisi bu para ile 

de bu ... Müteveffa amcanızın son arzu - hasla karısını cenuba gönderir ve onu mu· 
euna riayet edeceğinizi ümit ederim, dedi. hakkak bir ölümden kurtarabilir. 

Genç adam, gayet nazikunc: Bin dolarla haziran, temmuz ve ağustos 

- Tabii .. Tabii... Bana faıla bir mas- aylarında yüz tane bebeğe halis ve temiz süt 

rafa mal olacağına rağmen amcamın ar - temin edilerek, bunların en aşa~'l ellisinin 
:ıulannı yerine getireceğimd en emin ola - hayatı kurtanlabilir ... Yanm saatlik eğlen· 
bilirsiniz ... Belki de hususi bi: katip tut • celi bir bakara oyununda kaybedilebilir ... 
aıağa mecbur olacağım ..• l\lalum ya ... Ö- Çalışkan ve hevesli bir çocuğun bütün tah
tedenberi hesap işlerile başım hiç hoş de- sili temin edilebilir ... Dün, müzayede sa

iil, dedi. lonlarından birinde hakiki bir Corot tah· 

Giliyan avukatın yazıhanesinden çık - losu bin dolara satılmış... Daha ne diye
tıktan sonra doğru klübe gitti ve dostu yim L Bu para ile ücra bir !ehte çekilerek, 

Braysonu aradı. 

Brayson, kırk yaşlannda. olgun, pişkin, 
sakin ve münzevi bir adamdı. Sak•nun bir 
köşesine çekilmiş bir kitap okuyordu. Gili-

iki sene, sakin bir hayat geçirebilirsin ..• 
Yahut ta Madison parkını bir akşam için 

kiralar ve eğer dinleyici bulabilirsen, vari.s· 

lik namzetliğinin tehlikeleri hakkında uzun 

bir konferans verebilirıin. 

HiKAYE 
Olan Ne Yapar? 

Yazan: 

O' Henry 
lngilizceden tercüme 

ğim... Della Stacey denen karının 
geçen akıam taktığı gerdanlıiiı gördün 
mü? •. İki bin be§ yüz dolara alınmış ... Fa· 
kat tabii .•• Senden bu kadarını beklemek 

rı hayret ve yan öfke ile süzüyordu. Gili
yan gayet neşeli bir tavır]a sordu: 

- Affedersiniz ... Sizi rahatsu ettim ... 

Giliyan önündeki kağıda, bin doları nası) 
sarfettiğini şöylece tesbit etti : 

eı Giliyan ailesinin hayırsız evladı Ro,
bert Giliyan tarafından, feleğin. dünyanın 
en sevgili ve en güzel kadına olan ebe4 
saadet borcuna mahsuben 1000 dolar tee 

di}·e edilmiştir.» 

Kağıdı katladı, bir zarfa koydu ve gent 
kın hürmetle selamlıyarak evden çıkıA 

gittti. 
Beş on dalcika sonra gene avukatın ya .. 

zıhanesine avdet etmişti. Altın ?,özlüklü ih, 
tiyar Tolmana gülerek: 

- Hele şükür ... Bin doları sarf ettim v" 
size de hesabını vermeğe geldim... Hava, 
da bir yaz kokusu var değil mi Mister T oh 
man? dedi ve elindeki zarfı avukatın ma• 

aasının üzerine fırlatarak bağırdı: 

- Bu zarfın içinde, kayıplara knnşarf 

bin doların yok olduğuna dair bir rnemo .. 

randum bulacaksınız. 

Mi:;ter T olman, zarfa dokunmadan, yara 
daki bir kapıyı açtı ve ortağı Şarpı çağır • 

dı. ikisi birlikte büyük kasanın karanlı~ 
kö~elerinde bir şeyler araştırdılar ve ni • 
hayet ortaya kırının mühiirle nıühürlen .. 

miş büyük bir zarf çıkardılar, açtılnr V1l! 

içindeki evrakı, başlarını sallıya sallıya bl' 

miiddet mütalea ettiler. Sonra T olman, G 
liyana dönerek: 

- Mister Giliyan, amcanızın vasiyetnu 

me!<inin bir zeyli vardır. Amcanız, '\asi • 
yet namede size bırakılan 1 000 doların SU• 

reti sarfı malum olmadıkça bu zeylin açı le 
mamasını sureti kat'iyede tenbih etrniştic 

yanın geldiğini görünce kitabmı masanın 
üstüne bıraktı ve gözlüklerini de çıkardı. Giliyan dudağını bükerek: fazla o lur, değil mi?... Şu boyun atkımı 

Sizden bir şey sormak istiyorum ... Küs
tah bir ııual telakki etmiyeceğlnizi ümit e
derim... Amcam, Mis Haydenc on dolar· 
la bir yüzükten başka bir ~ey bırakmadı 

mı? 

Mademki 1000 doları sarfettiniz, şimdi bil 
de size bu zeylin mahiyetini izah edeceğiz. .. , 
Zihninizi hukuki tabirlerle, ıstılnlılarJa ka:. 

rıştırmamak için size hülasaten söyliyive< 
reyim. Bu zeyle nazaran, şayel bu 1000 Giliyan neşeli bir tavırla: - Vallahi Brayson, arada sırada böy- biraz daha ıola çeker misin} 

- Uyan bakalım koca Brayson .• , Bak, 

aana söyliyecek tuhaf bir hikayem var ... 

Güle güle katılırsın, dedi. 

BraysoJY. 

- Git te bilardo salonunda.kilere an • 

lat ... Bilirsin ki senin tuhaf hik;iyelerinden 

hiç hoşlanmam, dedi. 

Giliyan bir sigara yaktı: 

- Ama bu hikayem, bildi~in, işittiğin 
tuhaf hikayelerden büsbiitün ba15ka... O

nun için evvela sana anlatmak istiyorum .. 
Bilardo toplarının çarpışma sesleri arasın
da hiçte iyi kaçmaz ... Dinle!. .. Şimdi am
camın, o korsan avukatlarının yazıhane • 
ainden geliyorum ... Bizim ihtiyar bana mi
ras olarak topu topu bin dolar bırakmış ... 
E ... Söyle bakalım ... İnsan bin dolarla ne 

le ahlak vaizliğine kalkışmasan, herkes se
ni daha çok severdi, dedi. Ben sana baş • 

kalarının değil, bin dolarla benim ne ya • 
pabileceğini soruyorum. Anladın mı? .. 

Brayson güldü ve omuzlarını silkerek: 

- Sen mi? Sen bu para ile senin mantı
ğına uyabilecek bir tek şey yapabilirsin a-

zizim ... Gider, artist Mis Lotta Lauriere'e 
bir elmas pantantif alır, ondan sonra da 

ücra vilayetlerdeki çiftliklerden birine çe -
kilip oradakilerin başına b ela olursun ... 

Bu takdirde, bir koyun çiftliğini tercih et
meni tavsiye ede...im ... Çünkü dünyada en 
hoşlanmadığım bir şey varsa. o da· koyun

dur. 

Giliyan ayağa kalktı ve gülerek: 

- Aferin sana Brayaon. . . Çok teşek • 

yapabilir? ... Bu parayı nasıl harcıyabilir~ kür ederim ... Ben de senin nasihatine gü

dedi. 
Brayeon bu sözlere, bir arının sirke ça

nağına gösterebileceği alaka kadar bile a 

laka göstermedi. Sadece: 

- Amcanın, aşağı yukarı yanın mil • 

yon1uk bir aer,.eti olduğunu zannediyor -

dum, dedi. 

Giliyan güldü: . 
- Orası öyle ... Zaten ışın tuhaf tara-

fı da bu, yal .. İhtiyar, bütün servetini, yı· 
ğın yığın altınlannı meçhul b :r mikıoba bı
rakmış... Yani senin anlı} acağın, serveti -
nin yansı, yeni bir mikrop k~::-fedecek olan 
adama verilecek, öteki yarısile de bu keş
fedilen mikrobu tekrar öldürmı:-k çarele -
rini aramak için bir hastane ve bir labora
tuvar inşa edilecekmiş ... Ufak tefek bazı 

hahpşler de bırakmış... Mesel~ uşağile e
vini idare eden kadına birer yüzükl·~ onar 
dolat bırakmış ... Yeğenine, yani bana da , 
dediğim gibi topu topu 1000 dvlar ayır -

lnl§. 

Brayson: 

- İyi amma, senin zaten daima öteye 
heriye ıu·uracak kadar paran vardı ... Mi
rasa ihtiyacın yok ki 1... dedi. 

venebileceğime emindim. Tanı kestirme 
yolu buldun. Zaten, ben de, bu parayı top

tan harcamak istiyordum ... Demin de, de
diğim gibi bu paranın nasıl sarfedildiğine 
dair hesap vermeğe mecburum .. . Bilirsin 
ki ben öyle uı:un boylu hesaplarla uğraşa
mam ... İyisi mi bir partide sarfeder. ben 

de bu dertten kurtulurum, dedi. 
Garsonu çağırıp ve bir taksi 1smarladı. 

İçine atlıyarak şoföre: 

- Koloınbin tiyatrosunun sahne ka • 

pısına 1 emrini savurdu. 

Mis Lotta Lauriere, kalabalık bir matine 
oyunundaki sırasını beklemekte, bir ta -

raftan da elindeki pudra pomponunu çeh
resindı:- gezdirerek, tabiate yardım etmek
te idi. Hizmetçisi, Giliyanın geldiğini ha • 
her verince, .., aziyetini hiç deği;;tirmiyerek: 

- Salıverin gelsin, emrini ' 'erdi. Gi -
Jiyan içeriye girince de lakayt bir tavırla: 

- Söyle bakalım Bobi, seni dinliyecek 
fazla vaktim yok... İki dakika sonra sah

neye çıkıyorum, dedi. 

Giliyan, genç kadının yiiziine şöyle bir 

baktı: 

- Sağ kulağının memesinde fazla pudra 

Bu sırada dışarıdan bir ses: 
- Mis Laurier, perde açılıyor! diye ba

ğırdı. 

Giliyan tiyatrodan çıktı 
taksiye yaklaşarak şoföre: 

ve beklettiği 

- Bin dolann olsa ne yapardın? diye 

sordu. 

T olman kat',i bir sesle: 

- Hayır... Başka hiç bir şey bırakma

dı, dedi. 

- Çok teşekkür ederim, 
Merdivenle...i dörder dörder inerek, ka-

pının önünde beklettiği taksiye atladı ve 
Herif kısık bir seale: 

}-lem de a-
müteveffa amcasının evinin adresini verdi. 

- Kumarhane açardım •. • 
Mis Hayden kütüphanede, küçük bir 

vuç dolusu para getirecek yeri de biliyo • 
rum ... Tam köşebagında döt katlı bir bi-

na ... Hesabını da çoktanberi yaptım.:. 
İkinci kat lokanta olur, üçüncü katı ma • 
nikürlerle misyonerlere kiraya veririm. 

Dördüncü kat ta mükemmel bir kumarha
ne olur... Eğer siz sermayeyi veriıscniz. ... 

Giliyan şoförün sözünü kesti: 

- Yok canım ... Aklıma geldi de, şöy-

le bir soruverdim ... Sen bildjğin gibi sür 

bakalım. Ben dur deyince durursun. 

Brodw ay caddesini bir müddet aşai;ıya 
doğru indikten sonra, Giliyan. bastonilc ca-

ma vurarak taksiyi durdurdu ve dışarı at

ladı. Yaya kaldmmında, kör bir dilençİ o

masaya oturmuş bir mektup yazıyordu. 
Nahif, mevzun bir vücudu vardı. Baştan 
aşağı siyahlar giyinmişti. İnsanı en ziyade 
celbeden, bu gdnç kadının derin. güzei 

gözleri idi. 

Giliyan, her zamanki, dünyayi hiçe sa• 

yan, lakayt tavrile sözle başladı: 

- Doğruca ihtiyar Tolmanın yaz.ıha -
nesinden geliyorum... Amcamın evrakını 
tekrar gözden geçirmişler.. Vasiyetname· 
ye bir zeyil mi, ne, bir şeyler vaımış . .. An

laşılan bizim ihtiyar amca, sonradan biraz 

yumuşamış ve size 1 000 dolar bırakmı ~ ... 
Buraya gelmekte olduğum için ~f olman bu 

parayı size vermekliğimi rica ~ui .. .işte si-
ze bin dolar ... Lütfen sayınız .. . dedi ve turmuş kurşun kalem satıyordu. Giliyan, 

dilencinin karşısına dikildi ve: para destesini kızcağızın elinin oihine koy
- Affedersiniz azizim ... Bin dolarınız du. 

olsa ne yapardınız'? diye sordu. Mis Hay denin çehresi bembeyaz kcsil-

Dilenci: mişti. Boğuk bir sesle ancak: 

- Şimdi kenarda duran otomobilden _ A .. . diyebildi. 

indiniz değil mi} dedi. 

- Evet. 
- Güpe gündüz, taksi ile gezdi~iniıe ba-

Gili} an arkasını dönerek pencereden dı

ııarıya bakmağa başladı. Bir müddet sonra, 

gayet yavas bir sesle: 

- Sizi delicesine sevdiğimin farkında

sını1 tabii, d edi. 

Mis Hayden, banknot deste~irıi alarak: 
- Biliyorum ... Fakat naı:ıl anlatayım? . 

Çok m i.iteessifim Mister Giliyan, dedi. 

Giliyan. adeta neşeli bir tavırla sordu; 

- Demek ümit yok öyle mi J 

doların suretisarfı, sizde mükafatlandınl .. 
ma!lı icap eden bazı hasletler mevcut o] 4 

duğuna delalet edecek bir mahiyette İs~ 
bundan büyük bir fayda göreceksini.~. Am" 

canız bunu takdir edebilmek için, ortağım• 
la beni hakem tayin etmiştir. \'azifemizl 

adilane bir surette ifa edeceğimi~~den emin 

olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki size knrşı hiç 
te fena bir his beslememekteyiz . . . Her n~ 

ise... lşimize gelelim ... Eğer bıı bin do• 

lan akıllıca, sarfedip, delice ve yalnız ken• 
di zevkinizi düşünerek hodbincesine sarf et• 

memişseniz, size, amcanız tarafından, sır' 

bu maksatla bize emaneten bırakılılll" olan 
50,000 dolar kıymetindeki eshamı derhal 

devredeceğiz ... Fakat şayet lıu parayı, Ö1 

tedenberi yaptığınız gibi bir takım ahlak.

sız kimselerle ve sefahat alemlerinde sar .. 

fettiyseniz, o vakit bu eshamı Mis M.iriyaıa 

Haydcne vermek mecburiyetinde kala • 

cağız. Şimdi ortağım Mister Şarp'lt- bir . 

likte 1 000 doları nasıl sarfetti{:inize dait 
1 

vermiş olduğunuz hesap puslasını tetkik e-

deceğiz ... Görüyorum ki, hesabı kağıt Ü• 

zerine tesbit etmişsiniz... Ortağımla bir ' 

likte vereceğimiz hükmün bitarafan e ola " 
cağına itimadınız vardır zannederim, de· 

di ve elini masanın üstünde duran zarf2' 

doğru uzattı. Fakat genç Giliyan ondan da· 

ha çabuk davranarak zarfı kaptı ve ke • 

mali sükunetle yırtarak parçalarım n~bine 

yerleş Lirdi. Sonra da gülerek ihti) nr a' U• 

kata döndü ve: 

- Boşuna yorulmayınız . .. Sızi böyl~ 
şeylerle iz'aç etmekte mana yök ... 7..aten; 

puslada yazılı karışık müşterek bahis he• 

saplarından bir şey anlıyama7.sınız .•. Sizin 

anlıyacağınız ... Ben bu 1000 doları ya 4 

kılırsa; her halde hırsız falan değilsiniz ... 
Size itimat edebilirim . .. Alınız, şu deftere 
bir defa bakınız, dedi ve paltosunun ce • 

binden çıkardığı kirli ve küçük bir defteri 
uz.attı. Giliyan defteri açıp, şöyle bir göz 

gezdirdi ... Bu bir bankanın tasarruf def • 
teri idi... Kör dilencinin hesabı carisinde 

1 785 dolar mukayyetti. 

Giliyan, hiç bir ıtey söylemeden def teri 
Genç kız. ezile büzüle. tekrar: rışlarda, bah:;i müşterekte kaybettim, vcs

- Çok müteessifim ... Beni affediniz. ~elaın .. . Allaha ısmarladık, dedi ve bas • 

- Evet, kıyamet kadar param vardı ... 
Fakat bütün o cep harçlığını bizim amca 

~Jnin ediyordu. 

dilenciye iade etti ve tekrar taklliyeo: atlıya-
kalmı ... Peşin onu sil . .. Hah . . . Şimdi da- k ra : 
ha iyi oldu ... Zaten benim sc>yliyeceklerim 

diyebildi. tonu ile şapkasını alarak yazıhaneden çıku .. 
Giliyan güldü: 

- Senden başka varisi var mı~ 
Giliyan parmakları arasındaki sigaraya 

l:ıakıyordu . Ka !arını çattı -ve öniindc du -

de iki dakika sürmez ... Elmas bir panlan· 
tife ne dersin? Bin dolara kadar vaıım. 

Mis Laurierc hiç istifini bozmadı; bila

kiş adeta istihfafkar bir tavırla: 
- Nasıl istersen öyle ohun şekerim .. ran kanapl"Ve bir tekme indirerek: 

- Benden başka varisi yok •• • Yalnız Şu sağ eldivenimi versene .. . Hal Bobici. -

- Bir şey unutmuşum ... Getiye döne

lim... T olman ve Şarp yaz!hanesine çek 

l'olman ile Şarp, gözlüklerinin üstün• 
- Bir iki satır bir ~ey yaz.maml\ mü -

rnadc eder misiniz? diyeTl'k bi.iyi.ik ma _ den birbirine bakarak, bir müddet başla • 
bakalım, dedi. 

Ya7.ıhan,.ve geldiği vakit avuk;ıt Tol- sanın başına oturdu. Genç kız c~ rı iint: kağıt , 
manı oı ada buldu. ihtiyar avuknt altııı cer· kalem koyarak tekrar kendi küçuk masa

çeveli gözlüklerinin arkasından Giliyanı } a- sma döndü. 

rım iki yana salladılar. Dışarıd;ın, asan • 

ı. öri.i beklemekte olan Giliyanın neşeli no. 

..eli ıslık çaldığı işitiliyordu. 



e iz incisi 77-1 
Kadircan Kallı ~ f9t3ı9:i5 ~ 

Venedik gemisi ile Türk 
kalyonu yeniden birbirle-

rile kapışmışlardı ~"' · · .__,J 
Kürekçilerin zincirleri veya ipleri ar ; ~ ;i ~ 
koparmak için uğraştıkları, asker • hangisi olduğunu kesin olarak bel · 
lerin denize atladıkları, sandalların ledikten sonra ona çullanmak dü • 
denize indirildiği, bu arada kuman- §Üncesinde idi. yakaladığı esirler 
dan ile zabitlerin de son ümitle yan- belki yanlış söyliyemezlerdi amma, 
gını söndürmek için emir verdik • her an vaziyet değitir, öndeki ar • 
leri görülüyordu. O kadar ki Türk kaya, arkadaki ortaya geçebilirdi. 
leventlerine kartı kullanamadıkları 

Günet battı. 
kılıçlarını kendi askerlerini düzene Soluk bir ay ortalığı yarım yama-
• sokmak için kullanıyorlardı. lak aydınlatıyordu. 

Hepsini Pulat reis Venedik gemisine pek 
Haklıyalım!.. çabuk yakla§ıyordu. Geminin kap • 
Venedik gemisi akıam gÜneıının tanı §Öyle düıünüyordu: 

kızılllığına kar§ı kızıl alevler ve ka- - Acaba kaptan Leonardi niçin 
ra dumanlar saçarak çığlıklar ve bu kadar hızlandı? Arkadan gelen 
haykırıtlar arasında kayalıklara çar- mi var? 
pıyor ve yarı yarıya sulara gömülü- c·· ··ı . . b k 1 .. ozcu ere ıyıce a ma arını soy-
yordu. . ledi. Kendisi de baktı ve bu §Üphe-

Bu sırada Pulat reıs Poyraz bur- . . b ld w .. w d' 
sının Of o ugunu oaren L 

DUDU kıvrılmıf tı. 
Heeey, 

Leventler kanlı kılıçlarını ıili • 
Orcuı N ereıi?. 

yorlar, topları dolduruyorlar, üst • Biraz sonra elli altmıı kulaç iske· 
lerini baılarını düzeltiyorlardı. Bir le tarafındaki gemiden birisi li.tince 
kaç hafif yarah ise çabucak yara • 

olarak haykırdı: 
larını sarmıdar, yeniden savaıa ha-

:s' - Heeey ! .. Orası neresi? •. Sinyor 
zır bulunuyorlardı. Tekgöz Ali Pu· 

Matyano! .. 
lata bakarak gülümsüyor: _Sinyor Matyano daha ileride ... 

- Reis, hepsini de böyle birer bi-
Ne olacak? ... 

rer haklıyalım. Kaptan, sorgusuna cevap alama-
- Öyle yapacağız. Fakat en Ön· dı. Sanki duyulmamı!tı. Bununla 

de olandan baılıyacağız. Çünkü hem beraber bir daha da ağzını açmadı. 
aradığımız ondadır; hem de daha Zaten §aşılacak kadar bir hızla u • 
geridekilere çullanırsak, öndekileri 
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Bir Spor kazası 
Mühim bir dava 
Ortaya koydu 
Spor sahalanmızda hemen her gün vu· 

kua gelen kazaların başında burkulmalar 
ve kırıklara da sık sık tesııdüf edilmekte• 
dir. 

Bir kaç gün evvel Şeref stadında yapı· 
lan lik ampiyonu müsabakalarında muh· 
telif takımlara mensup iki futbolcudan bi -
rinin kolu, bir diğerinin de bacağı kırıldı. 
Spor sahalarımızda vukua gelen bu kabil 
kazalar karşısında çok defo müşkül vazi • 
yellere maruz kaldığımız görülmektedir. 

Meşhur Arsenal Müte
madiyen Mağlfıp Oluyor 

Son Maçta Da, Likte Sekizinci Olan 
Preston Takımına 1 - O Yenildi 

İngiltere lik maç· Bundan çok evvel bir güreş miisabakn· 
sı esnasında kolu kınlan ağır siklet giıreş· Iarmın otuz üçün
çilerimizden Himmetin kırılan kolun, id • CÜ haftası oyunla • 
diaya göre yanlış bir tedavi netict"si fena rmda meşhur Arse
kaynamış. maişetini pehlivanlık ederek kn· nal likte sekizinci 
zanan bir güre~inin hayatına malolncak bu olan Preston takı • 
hadise karşısında tekrar kolu kırılarak ve mı tarafından 1 • O 
kaynatılarak büyük bir yanlışlı~ın önüne mağlup edilmiştir . 
geçilmiştir. Bu müsabakada 

Kırılma hadiselerinin ortaya çıkardığı bu 3- 000 • ~. seyirci bu-
gibi vak'alarda tedaviyi üzerine alım dok· l 
torun her hangi bir düşünce ve kanaatle unmuş ve oyun 
tedavi yapması nihayet bir adamın istik • çok heyecanlı ol
balile alakadar görüldüğünden çok defa muştur. Şimdililc 
vahim neticeler doğurabilir. Arsenal takımı lik

Yanlış bir tedavi neticesi olarak güre~ 
aleminden çekilmeğe mecbur kalan Him -
metin başından geçen vak'a, bu hususta 
gösterilebilecek en canlı misaldir. 

Bu yüzden, fen adamları arasında, şim· 
di, mühim bir münakaşa yapılmaktadır. 

Bunlardan bir kısmı, Himmetin derhal te• 
davi edilmemek yüzünden t>akat kaldığını 

iddia ettikleri gibi, bir diğer kısım da, 
tedavi şeklini tayin etmenin, doktorun ar-
zusuna tabi olduğunu söyliyenler vardır. 

Bu arada, yazdıkları kitaplardaki sarih 
kanaatlere rağmen, şimdi, bunun aksi mü
tnlea beyan edeR doktorlar da görülmek
tedir. 

Himmet pehlivanın uğradığı kaza, biz· 
de, mühim bir fen davasını ortaya koy -
muştur. Bakalım, bu davny;ı hangi taraf 
kazanacnktır. 

te .altıncı vaziyette· 
dir. 

Cumartesi gü • 
nü kral kupası için İngiltere lik maçlarından bir intiba 

dömifinalı oynayacak olan Arsenal bu den parayı bütçeye koymuftur. Lili 
maçta altı ihtiyat oyuncu ile oynamış· maçlarının başlayabilmesi ıçm etad 
tır. yapılacak sahada muvakkat tesisat 

Arsenal kral kupası maçı için likte vücude getirilmiştir. 
on dokuzuncu olan Grislcitvan i1e kar· Balıkeıirde kupa maçlan 
şıla~~k~ır:. Dö~if~nalın diğer iki takı-l Balıkesir, (Özel) _ Halkevi tara• 
mı ıkıncı hkten ıkı takımdır· fından tertip edilen kupa maçlan lise 
Atletizm hakem kursunun toplantıları ve muallim mektepleri birinci ve ikin· 

İstanbul atletizm heyeti tarafın • ci takımları arasında yapılmıştır. 

zaklaımıftı. 
kaçırırız. Levent Süleyman diğer iki ge • I 

- Hakkın var··· mi ye de sordu ve ayni cevabı aldı. Bir Doktorun 
Günlük 

dan açılan atletik sporları hakem kur- ikinci takımlar maçında muallim 
su dün beşinci toplantısını mıntaka mektebi 2 • O galip gelmiş, birinci ta· 
merkezinde yapmıştır. Müsabaka es- kımlar maçında iki takım 3 · 3 herabe. 
ııasmda atletlere yardım, berabere re kalmıstır. Muallim mektebi ikinci 
kalma, itirazlar, dünya rekorları, res- takımı k~payı hiç mağlup olmadan 
mi atletizm malzemesi, atlamalar ha • kazanmıştır. 

- Haydi bakalım, leventleri al O zaman Pulat r~is: 
da gene kürek batına ... Acele et • - Haydi arkadaılar, asıl sava§ 
ınek gerek... · d" b ı K ık b d 

ıım ı aı ıyor. aran ı asma an 
Leventler kürek baılarına koıtu· 

önce ıu herife çullanalım. Ramazan, 
lar. her ihtimale karşı sen meıaleleri ha. 

Gemi §aha kalkmıı gibi dalgala- zırlat. Sanırım ki lazım olacak ... 
rın üstünde sanki sekiyor ve 11çrı • 

Dedi. Topçularla yelkencilerden 
yordu. 

baıka hemen hemen bütün leventler 
Pulat buralarını pek iyi bilen Tek- ı'çı'n yeniden kürekçilere yardım 

göz Ali ve Süleyman gibi leventler-
ko§muılardı. 

le görüıerek §Öyle bir plan tuttu: Deli Mustafa dümeni çok iyi kul • 

Yarım Bir Ay tanıyordu. Böylelikle pek çabuk 
Altında Matyanonun dümen suyuna girmiş-
Güneı neredeyse batacaktı. On - ti. Matyano, yalnız provuını gör • 

dan sonra yarım bir ay gökün orta- düğü bu geminin yabancı olduğunu 
larında etrafı aydınlatacaktı. Bu bilemezd. Zaten ayın soluk ışığında 
soluk aydınlık altında kimseye gö- aıağı yukarı her şey karaltıya ben· 
rl;nmeden gitmek mümkün değildi. ziyordu. Yelkenlerin ve teknenin 
Yalnız bir dereceye kadar gizlene • karaya boyanmış olduğunu anlamak 
bilmek için kıyı tarafından gitmek için çok dikkatli ve uzun uzun bak· 
faydalı olacaktı. Böylelikle daha a- mak gerekti. 
çıkta kalacak olan Venedik gemi - Bu hal de bir saat kadar sürdü. 
leri Pulat reisin gemisini dağların Çünkü Pulat reis kadar Matyano da 
ve tepelerin karaltıları önünde iyice hızlı gidiyordu. Ay batmadan ve et
farkedemiyeceklerdi. Bunun ıçın rafı karanlık sarmadan önce Ma -
Venedik gemilerinin kıyı tarafın • gosaya varmak, kendisini tanınıak 
dan geçecekler, böylelikle hem yolu istediği anla§ılıyordu. 
kısaltacaklar, bem de Matyanonun Kancalar 
Magosa limanına girmemesi için yo- H M ? azır ı .. 
lunu keseceklerdi. Bundan batka Magosa kalesi, yalçın duvarları, 
Venedik gemilerinin de bir insan se- kuleleri ve mazgallarile göründü. 
sinin duyulacağı kadar yakınından Mazgallar ardınla dola!an nöbet • 
geçmek istiyorlardı. Çünkü Pulat çilerin karaltıları ve uzun mızrak -
reiı her ıeye rağmen iti sağlam ka- ları ancak seçilebiliyordu. 
zıia bağlamak, Matyanonun gemisi (Arka•• var) 

Perşembe 

Notlarından (*) 
Sinir Hastalıklarında 
Telakkinin Faydaları 
Ve Yüksek kıymeti 
Sık sık tesadüf ettiğim bir çok sinir 
hastalıkları vardır. Bunlar her gün 
komşularında ve akrabalarında tesadüf 
ettikleri bir çok hastaların hastalıkla • 
rını aynen kendilerinde vaki oluyor • 
mu§ gibi kabul ederler. Ve ortada hiç 
bir hastalık yokken diğer hastnlnnn 
çektiği ıztırabı derin bir korku içinde 
kendileri de çekmeğe uğraşırlar. Bu • 
nun neticesi: 

• 1 - Uykuları kaybolur. 
2 - Yemek ve içmekten kesilirler. 
3 - Sokağa çıkmazlar. 

4 - Aylarca yıkanmak bilmezler. 
5 - Deli olmak korku \ •e vehimleri 
içindedirler. 
6 - Kalplerinin ansızın duracnğın -
dan endişe ederler. 
Böyle hastalara bir kaç dd ziyaret ve 
konuşmadan sonra kendilerinde kat'iy
yen böyle bir hastalık mevcut olma -
dığını söylerim ve sinir ve ruh hasta -
lıklarının ekseriyetle: 
- Bugün çok iyiyim. Her günden da
ha kuvvetliyim diye kendini iyilikle dü
şünmek ve daima neşeli olmak sure. 
tile çabuk iyileşirler. 

Karilerim: İçinizde böyle vesvese ve 
\'chimleri olan varsa ayni suretle ha • 
reketi tavsiye ederim. 

( *) Bu notları kesip saklayınız, ya
hut bir albüme yaplfhnp kolleksiyon 
yapınız. Sakıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetiıebilir. 

1 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idarasi ilanlar. t C Konferiıtn&lar ~ 
Üniversitede konferanı 

Afyon Nakliyatına tenzilat: 
1/4/936 tarihinden itibaren seyrihafifle taıınacak afyonlardan sey • 

rihafif 1 nci sınıf ücretleri alınacaktır. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. (593) (1425) 

Akay Direktörlüğünden: 
Büyükada iskele pasajında 3, 11 numaralı dükkanlar bir sene müddetle 

kiraya verilecektir. . .. 
Açık arttırma suretiyle ihalesi 20/Mart/936 cuma günü saat on bette 

idare merkezi binasında Şefler encümeninde yapılacaktır. isteklilerin (22,5) 
lira muvakkat pey akçeleriyle yazılı vakitte Encümene gelmeleri. (1322) 

Çapa Kız muallim mektebi muallimle • 
rinden Hüviyet Bekir bugün üniversite kon
ferans salonunda yazı hakkında bır kon • 
ferans verecektir. 

Komün bilgileri 
lstanbul Üniversitesi iktısat ve içtima • 

iyat Enstitüsünün tertip ettiği Komün Bir • 
liği konferanslarına devam olunmaktadır. 
Gelecek konferans ccŞehir Kredi Müesse
seleriıı mevzuu dahilinde cuma günü saat 
beşte Doçent Dr. Refii Şükrü tarafından 

verilecektir. 
Hukuk Fakültesinde birinci sınıfta ve • 

rilecek olan bu konferana umuma açıktır. 

hisleri üzerinde konuşmalar yapılmış· B' · · t k 1 d ıı· kt 
ırmcı a ım ar a mua ım me e-

tır. 

Hakem ku~ üç hafta aonra işini 
bitirecektir. Toplantıda yirmi hakem 
bulunmuştur. 

Osküdarspor - Feneryılmaz maçı 
Üsküdarspor futbol takımiyle F e -

neryılmaz takımı arasında yapılan hu· 
susi bir maçta oyun lüzumundan faz
la sert oynanmw. Üsküdar takımı sa
hayı terketmeğe mecbur kalmıştır. 

Zonguldakta spor hareketleri 
Zonguldak, (Özel) - Spor sahası 

için yapılan bütün hazırlıklar sona er· 
miştir. Yeni saha için belediye icap e-

bi bir sayı i1e ileride bulunmaktadır. 

Patinaj Şampiyonu Kadm 
Bir Servet Kazanıyor 

Nevyork, 18 (A. A.)- 19'l7 den 
beri dünya şampiyonu olan meş
hur Norveçli patinajcı kadın 

Sonya Henie gelecek hafta pro
fesyonel olacağını haber vermek-
tedir. Kendisine, on ~ehirde turne 
yapmak üzere 80 bin dolar veril-
mekte ise de kendisi yüz, yüz elli 
bin dolarlık bir servet biriktirmek 
ümidindedir. 

Beykoz deri fabrikasının bir yıllık 
istihsali ve Satışı 

Beykoz deri fabrikası 

Beykoz deri ve kundura fabrika11 Bal- Fabrikanın umumi nt111an içinde or • 
kanların bu sabada çalıtan en büyük mü- duya ait aatıtlar mühim bir mevla tut • 

easesesi haline gelmiftir. Fabrikaya 1935 maktadır. 1935 te fabrikanın deYJete yap
yılında 1 milyon 360 bin lira kıymetinde 
3 milyon 100 bin kilo deri gİrm.İftir. 

Fabrikada günde vasati 1050 iıçi ça • 
lqtırılmak ıuretile 1935 yılında 1,326,823 
kilo kösele, 494,727 kilo vaketa ve 
702,043 çift kundura yapılmıştır. 

tığı satıf miktarı 3,106,721 lira tutmuı • 

tur. Piyasaya da 640,374 liralık sahf y• 
pılmııtır. Bu fabrika Sümer Banl&ın idareti 

altında çalıımakta ve mesaisi ber yd genİf 

mikyasta bir fazlalık aöatennektedir. 

Sultanahm~t Üçüncü Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Kadıköyünde Cevizlikte Ahter ıokağında 14 numaralı evde Bayan S.. 

mihaya: 
Davacı Emlak bankası tarafından aleyhinize açılan 108,24 .. yüz sekiS 

lira yirmi dört kurutun tahsiline dair dava arzuhali ikametgihınızın ıne9" 
hul bulunması hasebiyle mübaşir tarafından bili tebliğ iade edilrnif ve iline• 
tebligat icrasına karar verilerek ve muhakemenin de 20 / 4 / 36 tarihine ınüsa
dif pazartesi günü saat 10 a talik kılınma' olduğundan yevmi mezkiirda bir 
zat gelmeniz veya bir vekil göndermediğiniz takdirde muhakemenin gıyabi" 
nazda devam olunacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin olunur .. 

(319) 
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Karaca Güç Yetiştiği 
• 

19/3/936 Son Postanın Tefrikası: 13 

Sait Molla vadini ifa etmiş papas 
için Nesli Tükenmektedir 
Avcılar bu mazlum ve masum hayvanı avlarken 
dikkat etmeli, dişisini ve yavrusunu vurmamahdır1ar F runun planını tatbik etmişti .. 

Memleketimizde Karaca himayesiz- ! rılmış pirzolası cidden pek nefis olur. 

Leon, maharetini çarçabuk göstermişti. 
Bu yeni vuifeyi kabul ettiiinin ertesi ge
ce, eski miifterilerinden dört takacının a
vuç dolusu para sarf ettiklerini; ve sarhoş
luk saikasile: 

- Ulan Leon. Bize bu ıece adamakıllı 
dört kan bul. Parasına bakma. Yarın gece 
sabaha ya çıkarız, ya çıkmayız. 

Dediklerini derhal ıelınif, Pandikyana 

haber vermİJtİ. 
O gece, dört ıüzel kan bulunmuf; dört 

takacıya teslim edilmİftİ. Fakat o dakika· 
dan itibaren de etraflannda bir tarssut 
çenberi çevrilmitti. O gece ve ertesi gün, 

hiç bir h&diae zuhur etmeden, sadece bu 
larassutla ıeçmifti. Fakat ertesi ekşam bu 
dört takacı, Zeytinburnundan top mermi
si yükletirlerken, birdenbire etrafları çev
rilmiş; ıarboılukla yapt.ddan boşboğazlık 
yüzünden, felaketten felikete sürüklenmiş· 
lerdi. 

Fakat bu vak'a, İstihbarat servisi naza -
nnda Pandilyamn d•bal yükselmesine 
sebebiyet venn.İftİ. 

Artık Pandikyana salahiyet verilmit; teş
lcilatınm tevai edilmesi iatenilmitti. 

Bol para ve hudutsuz bir salahiyet Pan
dikyana büyük bir gurur vermitti. İıte o 
zaman kendisini kovan ailesinin karşısına 
dikilmit: 

- Beni ıördünüz mü? •• Bakın, ne adam 
oldum. Esef ederim ki, beni evinden ko -
Van babam, bu&\inkü yüksek mevkiimi gö
remedi. 

Demiıti. (Çünkü babası, namuıılu tica
rethanesine Pandikyanın açbğı büyük rah
neden müteea&ir olarak, uzun bir hastalık 
çektikten sonra vefat etmifti.) 

* Pandikyan da teıkilitmı kuvvetlendir -
rniye çalııırken; bir türedi daha zuhur et
rnif; Beyoğlu, Büyükdere ve Sarıyer hal
kının b&Jına bela kesilmifti. Bu adam, ar -
kadaıı Fevzi ile istihbarat servisine ilk de
fa olarak rapor Yeren Çerkes Ragoıph. ln
rilizler bu adama da hudutsuz bir salahi
Yet venniflerdi. 

Çerkes Rqıp, adeta bir (boğaz muha
fızı) vızifeai ifa etmekte idi. Büyükdere
deki fnıiliz kontrol kararPJuna yerleımiı • 
ti. İngiliz kontrol zabitlerile beraber çalı
l•yor; Karaden.ize giden vapurlarda İttihat
çtlann ve yahut Anadolaya seçmek istiyen 
:tabitlerin bulunup bulumnadıiını tetkik e
diyordu. 

Ayni zamanda ıeceleri de boş durmu -
Yor; İngilizlere muhalif olanların etrafın· 
da dolaııyor; içtima ettikleri yerler hak -
lnnda malUmat topluyordu. 

Arkadaıı Fevzi, timdi ona muavinik e
diyordu. Artık bütün o bavalidcki namus 
•e haysiyet sahipleri, bu iki ıeririn şerleri
"e uğramamak için; deiiJ bir yerde top)a. 
llıp oturmak, tokağa çıkmaktan hile çeki -
biyor; bir çokları da kö,klerini, yalılarını 
lerkederek latanbula naklediyorlardı. 

* Hadisat, sün ıeçtikçe İnıilizleri telaı -
~ telif& sevkediyor; buna binaen istih -
h•rat teıkilib da ıenifledikçe genişliyor
du. 

Anadoluda ilk milli hareket başladığı 
qrnan İngilizler ciddi bir surette teJnıa 
h•tlamıılar; Anadoluyu fstanbuldan ayı -
t•cak bir plin hazırlam.,lardı. 
k kısm~n. propqand~ya Ye laıımen de 
•rıh badısat ile tatbik edilen bu planın 

~~ferrüatı mevzuumuzdan hariç olduğu için 
~:ı, bunlardan bahsedemiyeceğiz. Birbiri

lli takip eden iki Bozkır İsyanı, Adapazarı 
'te Bolu havalisinde kanlı hadiseler An -
~u_r harpleri, Zile, Tokat, Yozgat,' Koç -

1 ısyanlan; bu plirun teferrüatından sa • 
)dan ve hemen hepsi de (Sait Molla ve fÜ· 
·~ka. ) iki ·ı ı . ı nın lqv erı e yapı mlJ olan bırer 
"•k'adır. 
f 1ıtanbulda, sün geçtikçe ehemmiyetli 
•aliyetl .. t '- ı·· . lı)ı er goı ermeK w:umunu hısseden is-
l'i hl\rat servisi, artık (padifah - rlamat Fe
ttıt Pafa • fUUrsuz ve hain ruhlu zümreye 
l>•tnsup muhalifler • ve, müntekimJer) ile 
:.. ltletrnişti. (Damat Ferit Paıa hükümeti) 
l.le C . 
ÇıJc ıatıhbarat servisi )arasında adeta • -

t "~ sarih bir iıtirak temin edilmişti. 
ıtihbarat serviıi, iftiralı: eltiii kuvvet • 

lerden kolaylıkla istifade ediyordu. Padi -
fah ile damat Ferit Paşayı, hem memleket 
dahilinde yapılması lazım gelen itlerde bir 
vasıta olarak kullanıyor; hem de Osmanlı 
imparatorluğunun mahv ve inkırazını te • 
min edecek ve Türk milletini ebedi bir e
sarete sürükliyccek surette muahedeler 
imza ettirmiye sürüklüyordu. Gözleri, gaf
let ve ihanet perdesile kapanmı' olan bu 
iki menfur §Bhsiyet ile bunlardan daha iğ
renç ruh v,. zihniyetlere malik olan taraf· 
tarları, vicdanlarında zerre kadar ar ve hi· 
cap duymadan millet ve memiekelin fela
ketini hazırlıyorlardı. 

Asıl mühim ve facialı rolü, ( müntekim
ler) ifa ediyorlardı. Gün geçtikçe ve zaval
lı İstımbu) halkı, birbirini takip eden acı -
lar ve ıztıraplar altında sers~mledikçe, ar· 
tık müntekim unsurların da hücumları ar
tıyor; en sakin ve masum Tiirk yuvaforınm 
en mahrem köşelerine kadar casus gözleri 
ve elleri uzanıyordu. 

* Sait Molla vadini ifa etmiş, papaz Fru 
ile müştereken tertip ettikleri planı aynen 
tatbik eylemişti. 

Bu sahnede ba,aktör rolünü alan padi -
tah ile damat Ferit Pa{anın teşvikleri; 

(Sait Mollanın - İstanbul), (Ali Kemalin
Peyam Sabah), Refi Cevadın • Alemdar), 
(Ahmet Cevdetin • İkdam) ga.:ett:lerile bu 
zümreye kapılan ufak tefek hazı gazete ve 
mecmuaların propagandalarilc dneiliz mu
hipler cemiyeti) teşekkül etmişti. 

Bu teşekkülün batında, eski Selanik va
lisi Nazım Pata, eski ~ehremini HaZlm Bey 
ile eski valilerden Sabit, sabık Çanakkale 
mutasarrıfı Samih Rifat, müderrislerden ve 
en yüksek ilim adamlarından Mehmet Ali 
Ayni Beyler cibi ağır başlı ve siyasetle pek 
fazla alakadar olmamış ıahsiyell€rle - bu 
zevatın, fikren ve ruhan nasıl ittifat ve itti
hat ettiklerine bir türlü akıl em1İyen Sait 
Molla görülmekte idi. 

Cemiyetin programı İse, §Öylece hülasa 
edilebilirdi: 

(Cemiyet her feyden evvel vatanını se· 
ver. Ve bu muhabbetin lazimei mühi..., • 
mesi olduğu kanaatile de (İngiliz muhib
bi) dir. Fakat, lngiltere veya her hangi bir 
devletin (manda • himaye) sine değil, is -
tiklaJe dokunacak mahiyette bir müdaha· 
lesine bile taraftar değildir. 

İngiliz muhipliği, memleketimizde ce -
miyctimiz tarafından ihdas olunmuş bir şey 
olmayıp, unutulmasına imkan olmayan bii
yük ve tarihi vak'aların ihdRıı elliği bir 
(muhabbeti kadime) dir. 

{İngiliz muhipliğinin men3fii maddiye 
ve maneviyesi, yalnız bize münhasır de -
ğildir. Bundan, bütün alemi islamın hisse· 
dar olacağını dÜ§Ünmek, bu meselenin ma· 
hiyetini takdire kifayet eder. 

{Tarihi ve hukuki esaslara istinat eden 
hakkı hayatımızın mahfuz kalacağına emin 
olan cemiyet, (İngiliz dev Jeti fahimesinin) 
muavenatı hayırhahanesini lemin edeceği 

itikadındadır. 

Buna binaen cemiyet; eskidcnhNi kök
le§mif olan İngiliz muhipliğini bir kat daha 
tevsie hizmet etmeyi, vecaibi vatanperve· 
ranedcn addeder.) 

Bu !'rogram, İyi idi. Hoştu.. Amma ve 
lakin Sakat tarafları da pek çoktu. Çün-
kü: 

1 - Cemiyeti teşkil edenler; hiç far -
kında olmadıkları halde, fi?'izlice hazırla -
nan bir ( ferre) de alet oluyorlardı. 

2 - Bir taraftan istiklalden bahseder • 
lerken, diğer taraftan da (İngiltere devleti 
fehimesinin muavenah hayırhahanesi) ne 
iltica ediyorlardı. 

3 - Bir dalda kırk ceviz görmedikçe 
tat atmak istcmiyen fngiliz siyasetini unu
tuyorlar; cemiyeti tetlı:il edenlerin kara göz
lerinin hatırı için İngilizlerin yardım ede -
ceklcrini zanneyliyorlardı. 

4 - Anadolu en büyük tehlike içinde 
çırpınırken, alemi islama da {amil olan bir 
istiklal siyasetinin, her feyden evvel ingiliz
leri güldürecğini dÜfÜnmüyorlardı. 

Hülisa; ilham aldıkları telkinlerin bir 
gün olup kendilerini de acı bir hüsrana sü
rükliyeceğini hatırlarına getirmiyorlar; be
le bu iıin, Taksimde, Sıraservilerde, insa
nın ruhunda kasvet ve nefret U)"andıran 

kirli cepheli bir evin lot ve kuytu odalarına 
kadar dayandığını akıl ve hay<ıllerinden ıe· 
çirmiyorlardı. 

Hüsnü niyetlerinden fÜphe edi1miye Jü -
zum ıörülmiyen bu zevatın hayal ve bül -
yaları, çok uzun sünnemitti. Papaz Fru ile 
Sait Mol!anın tertip ettiği bu oyunun birin· 
ci perdesi, kapanıvermi,ti. Evvelce tertip 
edilen program mucibince, • ehemmiyetsiz 
bir bahane ile • damat Ferit Paıa büku -
meti guya öfkelenmit; cemiyeti dağıtmıya 
karar vermitti. 

lik yüzünden günden güne azalmakta, Kibar sofralarında pek makbul bir 
0

ye
ve bu hal devam ederse bir gün bütün mektir. Karlı zamanlarda izini bulup 
bütün kaybolacağından korkulmakta- takip ederek yatağından kaldırıp vur· 

dır. Çünkü köylülerimiz her zaman bu mak ta kabildir. Fermalı köpeklerle de 
hayvanları merhametsizce öldürmekte, l 
d

. ·1 · · d k k. l . .b. h k av anırsa da gayet sarp yerlerde yat· 
ışı erını e er e erı gı ı ma vetme -

tedirler. Zaten pek geç üremekte olan ması hasebiyle kalkınca görülemez ve 

İfin garip ve ıülünç ciheti şurasıdır ki; 
hiç bir resmi sıfat ve salahiyeti olmadığı 
halde, bu kararın tatbiki, Sait Mollaya ha· 
vale edilmitti. Gürıün birinde Sait Molla 
- tıpkı bir kumarhane basılır gi!:>i - avene· 
sini baıına toplıyarak (İngiliz muhipler ce
miyeti) binası içine girmİf. Ne kadar ev
rak, defter ve saire "'arsa toplayarak kendi 
evine nakletmİf; kapıyı da mühtirlemiıti. 

bu güzel ve kıymetli hayvan bir müd- bu tarzda avlnnması gayet zordur. Bir 

det sonra tamamiyle tükenip bitecek- yerden yavru, yahut dişi Karaca kal· 

tir. Karaca ancak sonbahar ve kı' ay- dırılmca oralarda erkeğini de arama.k 

larında avlanır, dişileri h~ç bir zaman 

1 

lazımdır. Çünkü bu hayvan daima er· 

vurdurulmamalı, erkeklerın daha boy- kek dişi beraber gezer. Pek güzel, ma· 
nuz salıvermem iş yavruları da öldürül- l A d lı b. h ld w 

ı .d. F k b 1 k" d" 1 sum, maz um e a ır ayvan o ugu 
meme ı ır. a at un arı ım ın er. 

B. · k··yı··ıe h ttA ·· h. için insan ekseriya vurduktan sonra 
ızım o u r, a a munevver şe ır- . . 

Jj avcılarımız bu hayvanlara tesadüfe- pışman olur. Yaralı Karacanın tıpkı ın-
dince hemen ate§ ederler. Dişi mi?, san gibi gözlerinden yaş akar, ve hiç 
Yavru mu?, erkek mi? Dikkat bile et- hırçınlık etmiyerek başını bir yere da· 
meğe lüzum hissetmezler 1. Buna maal- yar, uslu ve sakin bir halde can verir. 

esef eminim. Dişileri, yavruları vuran- Ben ne zaman bu hayvanı vurdum
ları, ve karacaları avlanmayacakları 
çiftleşme zamanlarında bulup öldüren

leri hükumet ~iddetle cezalandırmalı

(Arkuı var) 
................. 1 

..... t ••• · - ··· .. 1 ••• 1 ·-·--

sa bir cinayet işlemiş gibi pişman ve 

nadim oldum. o kadar güzel, o kadar 

dır. Bu hususta alakadar makamın na- masum ve mazlUın bir hali vardır. 

Ahmet Vefik Paşanın 
Gözlüğü 

zarı dikkatini celbederim. 

Karaca posta bağlamak suretiyle 
avlanır. Memleketimizin bütün orman-
larında tek tük bulunur. İstanbul civa-

• rında Alem dağı ormanında, Aydosta, 

ve Çataltepe denilen Ömerli civarında 
vardır. Ahmet Vefik Paşa Bur~a vali~i iken, bir 

gün, bir kadın kendisine müracaat etti. 

K b tt·- · ııa t" • d - h ld b la a Sonbahar sabahlarında bu civarda ay e ıı;ı n ını ara ıgı a c u m -
dığını, ve , ali paşanın gözlüğünü takarsa küçük ormanların geçit yerlerini bir 
kayıp şeylerin bulunduğu yeri keşfeylediği-ıkaç ~vcı tutup kopoylarını ormana s~
ni haber verdiklerinden onıın için köyün- lıverırler. Kopoyların arkalarından hır 
den Bursaya geldiğini söyledi. iki köy delikanlısı da ellerinde bakır 

Ahmet Vefik Paşa, hangi köyden oldu- sahan kapaklarını biribirine çarparak 
r·unu. ı<aatini ne zaman kaybettiğini sorup ormanlara girerler. Gürültüden ve ko
öğrendikt~n sonra bir müddet bekleme • poylardan ürken Karacalar ormandan 
cini söyledi. Çar ıya bir adam gönderdi. dışarı fırlarlar. Ve avcının önünden ge
Bir ııaat aldırdı. Tek gözlüğı.inli gi:izüne çerken vurulurlar. Bazan tavşan gibi 
taktı. Sonra kadını çağırarak: 

«- Hanım ben kayıpları bulurum am
mn taze iken bulurum. Sen vaktini geçir
miş~in. Şimdi bu saati al kullan. Bir daha 
kayıbın olursa kırk sekiz saati geçirmeden 

kopoylar kovalayıp tekrar avcının ateş 
menzillerine hayvanı düşürürler. O za-
man da aynen tavşan gibi avlanır. Ka

raca gayet çok atlar, ve pek hızlı koşar. 
Bu sebeple yandan atarken çok önüne geln dt"di. 

Kadın !le\ inerek ve dua ederek yanın· ateş etmek lazımdır. Koşarken birden 
dan ayrıldı. durur ve etrafını dinler. Tam bu sani-

* 
Dans Mektebi 

Münif Paca mnarif nazırı iken cıdans 

mektebi» ihda~ına dair sadarete bir tez · 
kere yazdı. Bu tezkere meclisi vükelada o· 
kundu. 

yede ateş etmek en muvafıktır. 4 - 5 
numara saçma elverişlidir. Hedefe ga
yet dikkatli bakmak, hayvanı yaralı 
kaçırmamak lazımdır. Vurulunca he
men gidip boğazından kesmek, hava 
sıcaksa barsaklarını ve ciğerlerini çıkar

Şeyhi lanı Üryani:ıade 
diki: 

Esat Efendi de- mak icap eder. Hiç idrar kalmamasına 

- Paşanın bunda bir oyunu var. Düz 
yürümek için yolu olmıyan bir memlekette 
böyle seyler ihdası, taklidine yeltendiği -
miz memleketleri bile güldi.ıriir. 

Mi.inif Paşa bu kuvvetli itiraz karşısın· 
da bir şey diyemedi. Talebi. tahintile, red
dolundu. 

Mehnıet Zel<i 

dikkat olunmalıdır. Eğer hayvanda id

rar kalırsa bütün eti bozulur. Ve fena 
bir koku hasıl olur. Erkekler çift boy

nuzlu olur. Boynuzsuz Karacaya tü

fek atmak caiz değildir, bu ya diNi, ya
hut yavrudur. Bu hayvanın eti siyah 

olmakla beraber gayet gevrek ve çok 

lezzetlidir. Eyice baharlanmış ve yatı-

fştr uykusuzluktan bRam.ıı Gnrrmerlıı bltme.ı tnkenmCJ cfilekldf .. -
f stenben ulab gelıneı. hu ıttiıı utan alntrlllı1<ten gittikçe kuvveı azalı') 
crtes1 2i1n lniao )'Or2un argın, hfç bfr fC)' yapamamak bılsfzli~r talka&. 

a 
Bromural cJCnon, 

bıı ldikcUea kurtul.m.a) ICı>- tııllan~acak Oaçtır. Asla uran poktıQ. ıiniJı, 
teri )'ltı•tınr .,. ıaIWı R cliilnı t1r uyku daveJ ~. 

~.o .. W tımnJ)rlmeyt haı.1 C11J> 
tucı.ccı:iııllirü "'ııtllt~ 

,... ı ., ... 

K.aıoU A.•O. ldm1_.-I madde&er lebdkala,.._ Ludwlasbateo tıRb1a. 

Salih Mahmut 

- -· •• ·-..... 1 ... 

Amasyahlarm bir dileği 

Amasyada inhisarlar muhakemat memu

ru Hakkı Günay yazıyor: Devlet demiryol

ları büyük fedakarlıklar göstererek h~r 

tarafa halkın ucuz tenezzüh ve seyahatlım• 

nı ve bol temiz hnva almalarını temin et -
mjştir. 

Her sene Samsundan bir tenezzüh tre· 

ni ile yeşil Amaııyamızı ziyaret eden .Sam • 

sunlular §ehrimizin yeşil bağ ve bahçele • 

rinden ve soğuk akar sularından müstefit 

olmaktadırlar. 

Amasyalılar da Samsunu ziyaretle ora• 

nın deniz, park ve banyolanndan istif ado 

etmek emel ve arzusundadırlar. 

Amasyalılar için de ayni günde bir tc• 

nezzüh treni ihdasına imkan yok mudur~ 

Lambasız ve bozuk bir sokak 
Bir okuyucumuz yazıyor: 

- Şişlinin ana caddesine mü' azi ve 

caddeden bir karış içeride Kır soknğınJa 

oturuyorum. Bu sokak iki kısımdır. Birinci 

kısım, Osmnnbeyden Bomontiye kadnr o. 

lnn kısımdır. Burası hem aydınlık, ve hem 

de kaldırım döşenmiştir. İkinci kısım Bo• 

montiden öteye doğru gider.. Burada ça• 

murdan ve gölcüklerden yürüme[ e imkaıa 

yoktur. 200 metre kadar uzun olan bu so

kağa bir lamba koymak mümkiin olsayda. 

hiç değilse, Arnavut kaldırımlarının üzerin• 

de sekerken, ııulara batmamak imkanı bu· 
lunurdu. 

Sokağın tamir edilmesine imkan yokaa 
yalnız tek bir lambanın bu sokağın miına• 
sip bir yerine asılmasını belediyeden e • 

hemmiyetle dilerim. 

* 
Okuyuculara CeıJaplar 

Polatlı Gazi mahallesinde demirci Aı.. 
met Özdemire: 

- Babalarının sağ bulunduğu n.üddl'tçd 
çocuklar yetim sayılmaz ve onlara bak • 
mağa siz mecbursunuz. Binaenalc) h par11 

ile veyn başka bir şekilde çocukların~ 

bakabilecek birini arayınız. 

Okuyuculanmızdan O. Sağmana: 
- İstediğiniz adres şudur: 

Silvia Sidney 
Metro Goldvin l\layer 

Holly"Vood 

Tıp Fakültesinden C. G, ye: 
- Hissiyatınıza teşekkür ederi.ı:. Fakat 

mektubun neşrini muvafık bulmadık. 



SON POSTA 

-:-. r ~. . . . . 

-,,Son Posta,, nın Tefrlka•ı ı 28 Yazan : A. R. 

Genç kalfalar, içtikleri biranın tesirile şen ve şakrak 
oynaşıyorlar, bu gecelerinden pek memnun görünüyorlardı 

- Rica ederim. Siz, misafirsiniz. rek sessizce yine köfke avdet etmişti. - Dilfirip kalfa da beğendi mi? .. 

' 
Mart 19 

Emllk ve Eytam Bankası ilAnları 1 
Kiralık Stodiyo olarak 
kullanılan fabrika. 

Nitantatmda eski Teşvikiye, yeni Harbiye sokağında 135 No. lı halen fpeli 
film tarafından Stodiyo olarak kullanılan ekmek fabrikası bir yahut üç sene 
müddetle kiralanmak üzere kapalı zarfla arttırmaya konulmuttur. ihale 3 ni
san 1936 cuma ,Unü aaat 10 da bankamızda yapılacaktır. 

işleri, bana bırakınız ... Taşlıktaki ma- Köşk, derin bir sükunet içindeydi. - Dilfirip kalfanın ayağını fena 
Kiralamak isteyenlerin bankamızdan alacakları tartnamede yazılı ,art• 

lar dairesinde teklif mektuplarını o gün saat ona kadar t ubemize getirme
leri. (320) sanın üstünde lamba var. İçerideki o- Cemil, kapıda çırağın elinden aldığı halde iskarpin vurmuş. Hem de ... Ga

daya da hafifçe anık girer. isterseniz rakı ile biraları mutfağa bıraktıktan liba, biraz fazlaca yorulmuş. o, bizim
soyunun, dökünün .. Şöylece biraz is- sonra, misafirlerini yoklamak açın le gelmedi. Aşağıda kalmayı tercih etti. { 
tirahat edin... sokak üstündeki odaya girmişti ..• Ka- Cenan, kalbinden bir damar kop· 

Diyordu. ranhkta her şey bir hayal gibi görünü- muş gibi inledi. Fakat; ne bu iniltiyi, 
Sonra; birdenbire durdu, ve sordu: yordu. Sağdaki sedirin üatiine uzanmış ve ne de bu iniltiyi husule getiren istı-

_::. Bir şey içmez misiniz}.. olan Ülfeı knlfanın vücudu, güçlükle rabı, Cemile hissettirmedi. 
- Ne gibi efendim)... farkediliyordu ... Oda, mest edici bir - işte .. Saraylılar, böyledir. Onla-
- Mesela .. Ben akşamları biraz ra- koku ile dolmuftU. rın hareketlerinde pek o kadar mana 

Taksitle sahlık 
ve tarla 

arsa 

kı içerim. Birer kadeh te siz.... Cemil, kelimeler boğazında düğüm- aramamalıdır. 
Cemil, yalan söylüyordu. Her ak- lcnerek sordu: Derken, köşkün aralık duran kapı· 1 Esu No. ıi Mevkii ve Nev'i Depozito 

şam, içmiyordu. Fakat onları da içkiye - Nasıl, efendim .. Biraz istirahat sından içeri girdi. 655 Sultanahmette Alemdar mahalleıinde Yerebatan 
sürüklemek ve daha ziyade nCf'clen• edebildiniz miL Yemek odasından, kesik kesik kah- sokağında etki 4, yeni 18 No. lı 755 metre murab-
melerini temin etmek istiyordu. İki ses birden cevap verdi: kahalar .. Acele acele konuşmalar işitil- baı arsa. 1055 lira 

iki kadın birden, hayret göstermiş· - A .. Teşekkür ederiz. mekteydi. Cenan kapıdan içeri girer· 497. Beylerbeyinde Bostancı batı Abdullah ağa mahal· 
ler; itiraz etmişlerdi: Cemil, arkasından gelen_..sesc, başı- ken, Ülfet kalfanın sesi yükseldi: lesinde Hacı Ömer efendi istavroz sokağında eıkl 

- A.. A... Kadın kısmı rakı içer nı çevirdi. Karanlığa alııan gözleriyle, - Nerede kaldın, kız ... Misafirleri· 5, yeni 7 No. lı 3097 metre mhrabaaı tarla. 
mi, efendim)·· Dilfirip kalfanın konsola dayanarak ne böyle mi ikram edersin? .. Hani, bizi 499 Beylerbeyinde Bostancı hafı Abdullah aia mahal-

62 " 

- Aman efendim, niçin içmesin} .• ayakta durduğunu fark.etti. eğlendirecektin .. Bir şeyler yapacak- lesinde Ruim ağa sokağında eski 6, yeni 4 No. h 
:Allah, rakı yapmayı insanlann aklına - Niçin, ayakta duruyorsunuz .. O- tınL 1 Hektar 7870 metre murabbaı tarla. 72 ., 
getridiği zaman, bu içki yalnız erkek- tursanıza efendim. Dedi Mevkileri yukarıda yazılı yerler bedellerinin birinci taksiti pefİn ve geri 
lere mahsustur, Cliye bir kayıt ta koy- Dedi. Dilfirip: Cenan, ellerini uğuşturarak: kalan yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi kısımda ve fU suretle tamam-
mamış ynL. Bugün, rakı içen kadı.nla- -Ben de yatıyordum, efendim. Şim- - Affedersiniz, kalfacığım. Köşk- ları faizsiz sekiz müsavi taksitte ödenmek tartiyle ve açık arttırma ile aabl-
rın haddi hesabı yok. di kalktım. tekilerin bir şey anlamaması için onla· mak üzere arbrmaya konulmuttur• 

- Aman, allah esirgesin ... Biz, da- Cevabını verdi. rın yatmalannı bekledim. ihaleleri 27 mart 1936 tarihine tesadüf eden cuma günü aaat onda tube-
Jla rakının yüzünü bile görmemİfiz. Cemil, sabırsızlığını gösteren bir ( Arkaıı var) mizde yapılacaktır. isteklilerin tayin olunan gün ve saatte tubemize müraca-

- E .. Şarap, konyak, bira.... sesle ilave etti: _. ~--·~d-. --· · · _,, • ·- atları. (318) 
iki kadın uumdab~ fı~~ ı~· -Buyurun,efen&m. Yemek od~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-----~-~-·-~--------~--~~ 

ıniş .. ~analı bir gülüf~e işitil~~ştl: sına geçelim. Arp~ suyunuz geldi. Bi-1 B A D 'Y O. 1 1 - ı 
- 'ı ok.. Yok, efendım .. içki ıçme· rer bardak içersenız... . lstanbul Vakdlar Dlrekt6rlUğU lllnları 

~z. ~~~~ydb~~~et~~~BuAktamkl Program ~-----·----------------~ 
- Amma .. Biraz arpa suyu olursa.. kedi gibi gerindi. Cemil, yemek oda- Değeri Pey para11 Ş e r a i t 
- Bira değil mi?.. sındaki noksanları ikmal etmek için o- ISTANBUL Lira K. Lira K. 1 - Binanın ihtiva ettiii yer. 
- Hayır efendim .. Bira, mira de· dadan çıkarken, ayakta duran Oilfirip t 8: Danı musikisi, 19: Haberler, 19, 15: 2400 ()() 180 ()() Ankaz 2 - Ankaz sekiz ayda kalkacak• 

iil .. Arpa suyu.. kalfa Ülfetin yanına geldi. Bu iki genç Muhtelif plaklar, 20: Sıhhi konferans: Dr. 3 - Muayyen müddet zarfınd• 
- Canım, hani şu bardap lioyun· kadın başba~ verdi. Aralarında fısıl· Recep Ferdi tnrafındo.n, ZO.JO: Stüdyo or· ankazın kaldırılacağını taah-

ca, üstü köpüren ~ey değil mi}.. tı ile bir konuşma geçti. kestralan, 2 ı. 3o: Son haberler. hüt etmek üzere kıymetio 
Saat 22 den ıonra Anadolu ajansının 

- Evet .. Efendim .. Arpa suyu... * gazetelere mahsus havadis servisi verile • yüzde onu nisbetinde ayrı~ 
- Kusura bakmayın. Ne kadar ol· Saat, üçe ııeliyordu. Cemil, bahçe- cektir. teminat akçeıi yatırılacaktır• 

~a. erkek kafası ... Anladım.. Şimdi, de duvarın dibinde Ccnanı bekliyordu. ANKARA Sultanahmette Firuzağa mahallesinde Ticarethane sokağında evvel• 
Jlnladım. Bira değil.. Arpa suyu... Karanlıldar içinde hafif bir ayak. sesi 19.30: Hukuk ilmi yay ımı. 19,45: ce Alemdar nahiyesinin İ§gal ettiği bina ankazıoa verilen bedel muv•• 

E t f d" Ar s yu İfitildi. Cenanın hayali belirdi. Hafif müzik pl·k >'a>·ımı. 20: Karpiç şe • d. d'l • ti 1 t kt·ı--: .. - ve e en ıın. pa u ... fık görülmediğinden arttırması on gün tem ıt e ı mıı r. ı e ı C'& ... 

Cemil, gülümsemişı ve cevap ver· O duvara tırmanırken Cemil kolla- bir lokantasından nakil, 20,30: Ajans h k l • 1 l • 1432, 
D ·· ·· k haberler·ı, 20,-lO: Karpiç ııehir lokantasın· 24/3/936 salı c\inü ıaat on bette Ma lfıllt a emme ıe me erı. « , 

mişti: rmı açtı. uvarm uatune çı an genç . 
kı il · ' k l d C h' b 0 dan nakil {orkestra) . - Hay, hay efendim ..• Yalnız siz- zın e erını ya a a ı... enan ıç ır 

'.ıen bir şey daha rica edecegy im. Şimdi yardıma ihtiyaç bırakmayan bir çevik- BOKREŞ 
0 }'kl d d lad 12, 35-1 5,I O:Pliıkvehaberler, 18:0r-
sı·z, ı"çerı"dekı· odaya rkı')iniz. Şö'ylcce ı e uvar an at ı. 

- :ı' lcestr . 20: Haberler, 20. 15: Şarkılar, 20, 
81rtu··stu·· yatarak ı"stı"rahat cdı"nı"z. Ben - Bizimkiler ne yapıyorlar?.. 21 t 5 S f ·k 45: Yeni pl&klardıın, . : en onı 
l··keledekı· bakkala kadar gı·dı"p ııelece· Diye Cemilin kulağına fısırdadı. k'l) ''3 .. . H " konser Atenea'dan na ı • - ,.,J: a • 
ğim. On dakikadan fazla kalmam. Ba~- Cemilin dudaklarında bir tebessüm berler. 
ka bir emriniz var mı).. dolaftı: 

- Sizinkilerin, maf(lllahı var. Bira· 
Kadınlar; karanlık misafir odasına 

geçerlerken, Cemil sokak kapısını aç
mış, karanlıklar arasına karışıvermiş
ti. 

Cemil, giderken hem iiilüyor; hem 
aüşünüyordu: 

nın adını bile bilmiyorlardı amma, ar
pa suyu niyetine yarım kasa birayı afi
yetle içtiler. 

Diye mırıldandı. 
- Ülfet kalfa ne halde? .. 
- Çakır keyif. Demin, ille çalgı is-

terim, diye tutturdu ... Aman kalfa 
hanım ; nasıl olur? .. Annemin gittiğini, 
benim burada yalnız başıma kaldığımı 
biliyorlar. Vallahi, bizi basarlar; diye 
ııüç halle önüne geçtim. 

- Başka bir şey yapmadı mı? .. 
- ille bana köşkü gezdir; diye kalk-

tı ... Canım, kuzum. Sen, koca sarayda 
yaşıyorsun. Bu fıkara kulübesinin ne

lük, kapıcılar, uşaklar, bahçıvanlar, sini gezeceksin diye vazgeçirmek iste-
ağalar ... Bütün bunlar, kadınları mu· dim. Fakat ne mümkün.. . Dilfirip 
hafaza etmek için öyle mi}.. Bu naze- kalfa da tuhaf şey, haaa ... Onun bir 
nin mahlukları esen rüzgarlardan bile dediğini iki etmek istemiyor. Her ne 
esirgeyenler, gelsinler de görsünler, söylese üzülme aslanım· şimdi yapı-

- Saraylara, doğru söz girmez; 
<lerler. Meğer ne kadar doğru imiş. Bi
ra, meğer saray kapısından girerken 
adını değiştirir: arpa suyu oluverir
miş. Zahir, arpa suyu olunca, günahı 
kalmıyor. Tıpkı; bir takım sofuların, 
şarabın içine bir fiske tuz atarak içtik
leri gibi... Sonra.. Sarayların etrafını 
çeviren kale gibi duvarlar .. Bölük bö-

mallarını ... Aşkolsun, Dilfirip kalfa lır; diy~r. ' 

ya .. Arabacıyı öyle bi~ ~ti~~! atlattı Konuşa konuşa, köşke yaklaşmış
ki ... Kalfa hanımın pışkınlıgıne bakı- lardı. Cenanın halinde bir mahzunluk 
lırsa, bu gibi işlerde pek acemiye ben- vardı. Sesi titriyor gibiydi. Kapının ba
zemiyor. Şu fırsatı kaçırmadığıma, ~una geldikleri zaman, Cemilin kulağı
herhalde çok eyi ettim. Eğer, Cananın na eğildi: 
sözlerine liıkayıt kalsaydım, herhalde K"' k .. d" d" · ·) . . k - oş u gez ır ınız mı . .. 
çok aptal bir adam derecesıne ınece • . . . 
· y 1 b. B Ülf t kal Dedı. Cemıl, bu sualm ne maksadı 
tım a nız ır şey var. u e • . 
fay~· ne kadar ehemmiyet veriyorlar. ihtiva ettiğini d~şünemıyerek kayıtsız-

Ad .. .. .. . . bakıyorlar Fa lıkla cevap verdı: eta, gozunun ıçıne . -
kat bu kadın da yaman şey... Baktığı - Ne yapayım?. Mecbur oldum. 
yeri, bı~uk gibi kesiyor. Herhalde, bun· - Beğendi mi).. . 
ların oavılı kalfalarından olacak... - Ne tuhaf yer .. Buraya nasıl aıği· 

Ce~il bakkal dükkanına gelmiş· yorsunuz; dedi. Hele; annemin, benim 
---.....--.....:.a.ıııııı

1

...uıuu.llCiaJ_akısı ile bir kasa yatak odalarımız, ona adeta hayret ver· 

BUDAPEŞTE 

18,30: Caz. 19: Konferans, 19,30: 
Plak, 20,40: Catalani'nin cıL.a Vallyıı o · 
perası. 23: Haberler, 23.20: Çingene mu
sikisi, 24: Radyo salon orkestrası. 

BERLIN 
Max Re.gerin eserlerinden piyano kon· 

seri, 19: PJiik, 20: Flaman havaları ve 
dan:slan, 20,4): Aktüalite, 21, 1 O: Berlin
den muhtelif dans orkestralarından mik
rofon nakli, 23: Haberler, 23,30: Hans 
Bund dans orkestra•ı . 

VARŞOVA 

1 7.15: Nina orkestrası, muhtelif, 18, 15: 
Mozart piyano konseri, 1 9: Hafif plaklar, 
muhtelif, 21 : Konser, 2 1. 40: Haberler, 
22: Edebiyat, 22,40: Şarkılar, 23, 10: Mu
siki fantezileri (Harpa, viyolonsel • pi -
yano), 23.50: Hafif musiki. 

PRAG 
16: Piyano konseri, 16.2;: Orkestra, 

17. l O: Salon kuarteti, 18,05: Muhtelif, 
18,45: Çocuklara muhtelif, 20,30: Dvorsky 
ve şarkıcı çocukları, 2 0,5 O: Lirik karna
val n91dya81, 22: Smetana aalonunun • 
dan: Çek filharmonisi, 2 3, 1 S: Caz. 

VİYANA 
18,35: Piyano musikisi • muhtelif, 20: 

Haberler, 20,40: Oda mu&ikisi (Viyana 
filharmoniai), 21: Goethe'yi hatırlayııı. Eğ
mond, 23: Haberler, 23,20: Yohan ve 
Jozef Ştrau11tan parçalar, 24.55: Caz. 

20MartCuma 
ISTANBUL 

18: Operetler ve hafif musiki (plak), 
19: Haberler, 19, 15: Oda musikisi (plak), 
20: Halk musikisi {Osman Pehlivan ta • 
rafından), 20, 30: Stüdyo orkestraları. 

Saat 22 den ıonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahıu• havadiı ıorvlsi verile • 

** 
lstanbul Tapu Baımemurluğundan: 
Sehremininde İbrahim Çavuı Camii hademeıi meırutasının tapu~ 

ka~dı olmadığından senetsiz tasarruf muamelesi yapılarak bu mahal " 
lin vakfı namına tescili Evkaf Müdürlüğünden talep edilmesine binaell 
pyet bu yer hakkında tasarruf iddiasında bulunan var se vesaiki tasaf" 
rufiyesile tarihi ilandan on bet sün zarfında İstanbul Tapu Baıme " 
murluğuna müracaatları ilan olunur. « 1436» 

lstanbul 4 Üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
namına birinci derecede ipotekli olu~ ye~nli üç ~i _vukuf tarafı:: 
dan tamamına t 859 lira kıymet takdır edılen Eskı Alı Paıada De 
bag zade mahallesinde Müezzin sokağında. e:'ki v~ yeni 5 No. ld 
bahçeli bir evin tamamı açık arttırmaya vazedılmıı oldugun~an 28-~ 
tarihine mtisadif Sah günü saat 14 ten 16 ya kadar daırede bıno. 
arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhaınmeneoı~ 
% 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Ak~ 
takdirde en aon arttıranın taahhüdü baki k~l~ak ü~ere. arttırma ~ 
gün müddetle temdit edilerek 13-5-936 tarıhıne musadıf . ~ar~ lı 
günü saat 14 ten 16 ya kadar keza. dairemizde ya~ılacak ık~ncı aç& ... 
arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenın :o 75 nı !>°1111 
d y takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfıkan gen bı...-ti 
ıgı • 1 · k e 

kılır. Satış pefindir. Arttırmaya iştirak etmek ıste~e? e?n ıyın tJI 
mubammenenin ~o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya mılli hır bank~cÜıi 
teminat mektubunu bimil bulunmalan ~~zımd~. Hakları tapu. s~ ~ 
ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda dıger alakadaranı~ ve .ırtif1_.. hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masa~!e daır ? r 
iddialarını evrakı mfisbiteleri ile ~irli~te ila.n ~arihin~en ıtıbaren nıt,i 

et 20 gün zarhnda birlikte daıremıze bıldırmelerı lazımd.ır: A .. 
iakdirde haklan Tapu sicilli ile sab~t olmıy~nlar s~~ş bedelı~ı? P;:,. 
laımasından hariç kalırlar. Müterakım vergı, tenvırıye,. taıızıfıye_cl' 
mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ve 20 senelık V ~kıf 1 ,ı-

. tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malum~t· .. •• 
resı b k · - bil 1 ay
mak isteyenlar 10-4-936 tarihinden itibaren er. ~ gore mes O• •-

dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesı ti~ . 934.~27~2 N kleı« 
d yaya mtlracaatla mezkür dosyada mevcut vesaıkı gorebılece 
!1~ ol (1457) 
LUU& umur. 

ı 

li 
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Sabık Kabil Verem Sana~orJ omu 

Paris Fak it sind n Dip:omalı Do tor 

r ce 
lıtanbul: Ayasofya Yerebatan Caddesi No. 43. Tel. 23035 ~ 

İstanbul 5 inci İcra Memurluğundan: 
Yeminli üç ehli vukuf tarafmdan tamamına 5890 lira kıymet takdir edi

len Balatta Tahta Minare mahallesinde ve caddesinde eski 114 yeni 102 nu
nıaralı mukaddema arsa elyevm bir bap fırın açık rttırmaya vaz'edilmit oldu
iundan 22/4/936 tarihine müsadif çarşamba günü aaat 14 ten 16 ya kadar 
dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammc
nenin % 75 ni bulduğu t kdirde müşterisi üzerinde bırakıl caktır. Aksi tak
dirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak Üzere arttırma 15 gün müd
detle temdit edilerek 7 /5/936 tarihine müsadif Pertembe günü aaat 14 ten 
16 ya kadar kez dairemizde yapılacak ikinci arttırmasında arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin o/o 75 ni bulmadığı takdirde salı§ 2280 numaralı kanun 
ahkamına tevfikan ceri bırakılacaktır. Satış peıindir. Arttırmay İ§tirik et -
nıek isteyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,50 nisbetinde pey akçesi veya 
ınilli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları 

tapu sicilli ile sabit olmayan İpotekli alacaklarda diğer ali.kadaranm ve irti
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve maaarife dair olan id
dialarını evrakı müabiteleriyle birlikte ilan • .rihinden itibaren nihayet 20 
RÜn zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Akıi takdirde hakları 
tapu ıicilli ile sabit olmayanlar satıf bedelinin payla§masından hariç kalırlar. 

Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellid belediye rusumu ve 
•akıf icareıi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak 
iateyenler 7 /4/936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede •· 
çık bulundurulacak arttırma artnamesiyle 935 • 1265 numaralı dosyaya mÜ· 
tacaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (588) 

SON POSTA 

,... ...... Dmlnmzlm.~ı· 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON;M ŞIRKE11 

TES1S TARlHt: 1868 

Sermayesi: 10.000,0 00 logiliı liran 

Türkiyenin ha,lıca eehirlerile 

Pari•, Marsilya, Nis,Londra ve 
Maiıçester'de. Mııır, Kıbrıı, Irak, 

lran, Filistin l't' Yunanietan'da 

Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

Suriye ve Yunanistan'da Filyalleri 
vardır. 

Her tuılU banka muamelalerj 
yapar 

İstanbul ikinci iflis memurluğundnn: 

Müflis Mehmet Kadri masasına 70 No. 

ya kaydolunan Hugove Ferederik vekili 

Marko Mercanın kabul olunan alacağı 2295 

lira iken sehven 1630 lira yazılmıştır. Key· 

fiyet tashih olunur. (21297) 

i Sinan 
.Nuruoırnaniyc caddeıi No. 68, 55 

lrke, UzUm şerbeti ve boz 
lmelfithenesl 

Hiçbir yerde şubesi 
yoktur. 

İstanbul mahkernei asliye üçüncü hukuk 
dairesinden: 

Davacı Sultan tarafından kocası Kasım
paşada Büyiikpiyalede Meydan sokağında 
14 numaralı hanede sakin HüıJCyin aleyhi
ne açılan kayıplık ve feshi nikah davasının 
icra kılınan muhakemesi neticesinde ka • 
nunu medeninin 32 ve 94 üncü maddele • 
rine tevfikan dava edilen Hüscyinin kayıp• 
lığına ve davacı Sultan ile olan evlilik ak· 
tinin feshine dair mahkemeden çıkan 

5/ 2/936 tarih ve 934 / 505 numaralı ka -
rarı havi ilamın Hüseyinin ikametgahı meç· 
hul bulunmasına binaen ilanen tebliği ten
sip kılınmı§ olduğundan tarihi ilandan iti· 
baren on beş gün zarfında Hliseyinin tem• 
yizi dava edebileceği tebliğ makamıııa ka
im olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

, 
(21295) 

Gülhane haıtaoeai rı 
cildiye aerlriyab muallimi 

Dr. Burhan Remzi Urus 
Muayenehaneıinl pjyer Loti oadde!Ji 
lltanbul Şehremaneti karıııında 5 

No. Ju apartımana nakletmiıtir. 

lıtanbul Birinci İflas Memurlujundan: 

Müffu Koço Limoncu oiluna ait mani

fatura en-am açık arttırma ile satılacaktır. 

lstiyenlerin 24/3/936 salı günü sc:tat 9,30 
dan itibaren Beyoğlunda Aznavur Pasa -

jında 7 No. da hazır bulunmaları ilan olu-

nur. (21296) 

Doktor Hafız Cemal 
Dahl:lye mU!ehaaal aı 

Pazardan maada hergün 3 • 6 
Divanyolu (118) No. Telefon ı 22398 

--~------------------------------------------~--------------------=-
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ONUN 
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E.MSALSI 
OLDUGUNU 

D 
GO EC 

BE AZ A CİLD 

Mes'ud bir tea dUf 
netice 1 bir kimya erin 

ka9fl 

Sihirli 

yeni bir cevh rln 
tema ile 

Parisli bir kimyager, kazaen çıplak koluna biraz <{beyaz oksijenı> dokiılmesi 
üzerine cildi beyazlatmak ve nnzikleştirmck için ani ve pyanı hayret bir keşfin 
meydana geleceğini tasavvur edemezdi. Bir lahzada c.ilddcki kıngıklıklar, leke ve 
aayrisaf maddeler zail olarak yerine beyaz, açık ve taze bir beşere kaim oldu. 

Bunu, bir çok kadınlann yüzünde tecrübe ederek cildlerini 3 ila 5 levin daha 
beyazlatıp yumuşattı. İşte hususi bir imtiyaz olarak bu «beyaz oksijen ıı sair 
kıymettar cevherle beraber yeni Tokalon kremine kan~tınlmıştır. Beyaz renkteki 
(yağsız) Tokalon kremi, hemen cilde nüfuz ederek bütün gayrisaf maddeleri hal 
ve siyah benleri izale eder ve açık mesamatı kapatarak tene o ana kadar kullanıl
mış her hangi bir tuvalet ve güzellik müstahzannın veremediği yumupklık ve 

tazeliği temin eder. 
Beyaz renkteki T okalon kremine ilave edilen bu «Beyaz Oksijen» e rağmen 

fiati artırılmamııtır. Hemen buııünden kullanmağa başlayınız ve emin ve ı;en 

neticesini görünüz. 
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istanbul Milli Emlak müdürlüğünden : 

Cins ve Mevkii Muhammen bede 
Lira 

Şehremininde eski Macuncu Kasım yeni Nevbahar mahal -
lesinin eski F enai ÇCJIDC yeni Şair Mehmet Akif sokağında 
25,27 No. lı ev ve dükkanın tamamı. 310 

Liıngada eaki Katip Kasım yeni Yalı mahallesinin Değir -
men ıokağında 24 No. h kiirgir evin yarı payı 250 

Yukarıda cina ve mevkileri yazılı emlak parası PC!in ve nakit '7eril .. 
mek tartile hizalanndaki bedeller üzerinden açık arttırma usulile satı • 
l caktır. lıteklilerin 'J0/3/936 pazarteıi günü saat on dörtte yüzde 7,S I 

P.OY akçelerile müracaatleri. (M.) (1304) 
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Fen ne uygun olmıyan bir elektrik tesisab 

Cereyan kaçırır 
ve 

Sarfiyatı çoğaltır 
Elektrik tesisatı 

BiR DEFA YAPILIR. 
İYİSiNi yaptırmak menfaatiniz icabıdır. 

T • 
1 E 

en mlkemmel tesisatı 
12 AY VADE ı LE 

YAPAR 

T s E • 
1 

Şubelerine müracaat kafidir. 

Büyükadada 54 Heybeliadada 80 Burgazadada 21 ki ceman 155 adet 
çam ağacı kırılmış ve devrilmiştir.Mezkur çamlar bulundukları yerlerde 

SON POSTA. 

VE 

ARLON 
Satıı depoıu: Camct han 1 inci kat 

Tnbii mcyva usarclerile hazırlan • 
mış yegane meY,va tuzudur. 

Mide, barsat', kara ciğer, böbrek 
hastalıklarında f evkalfıde faydalıdır. 
Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı izale 

eder. 
lNGILlZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstırnbul 

teslim edilmek üzere paznrhkla satılacağı evvelce ilan edilmiş ise de ,_ı_zm ___ !!!lil!:!_l!mlm:JllEJ., 
müracaat eden taliplern verdikleri fiat mutedil görülmediğinden yeni- ............................................................. . 

den pazarlık ıuretile martın yirmi üçüncü pazartesi günü pazarlıkla 

satılacağından talip olanların Adalar Belediye Encümenine müracaat-
ları ilan olunur. CB) (1468J 

Son Posta Matbaaaı 

Neııriyat Müdüıü: Selim Raıııp 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Rııgıp, H. LütfU 

• 
1 

• •• •• ey 
işte geç 

Mart 19 

f ka 
sonra ... 

Kullansa idi diş etleri bu hale gelmigecekti 

Radyolin yalnız dişleri beyazlatmak ve parlatmakla 
kalmaz, diş etlerini de besler, kanamalarına ve 

hastalanmalarına mani olur. 

f ,..,,. • ,,,.. .'-. ,;..ı: ,.. . . • · . .. " ,r• · • · · · " · · •.; --..A·"· :... -:.~· ı .. . • · • . ~ ·~ . .. .. ı# -. i'*. . , ~.... . . . . . ' -- . -' .. 
;?~~·~ ~.-.=. Jr:...,... _.., .4'"11, . ..... .. ,.. .~ -•·· '• .. • . ~· 4'.c·ı. • , ._.. . 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Şaı·tnnmesi mucibince 5000 kilo maden yağı pazarlıkla aatıq 

alınacaktır. Vermek iıtiyenlerin 3/4/936 cuma günü saat 14 te % 7,5 
güvenme paralariyle birlikte Kabata§ta Levazım ve Mübayaat ubcai.Jo 
deki Alım Komisyonuna müracaatları. «1433» .. ...... .. .. .. 

il il 

1 1 
Baş, diş ağrıları, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellid bntün 
ıstırapların başlaması ile beraber aklınıza gelen ilk isim olmalıdır. 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

1 En-;eri tesir, en kat'i n~~ 
.. .. .. .. 1 .. llii -

Tlrklyede satılan 

btltfln remler ve 
bitin pudralar 
yerli malıdır. 

KREM PERTEV 

ise yeril kremler 
içinde a ı ber kesbi 
kalasında yer etmiş 

olanıdır. 


