
idare ifleri telefonu: 20203 fiyab 5 kul'Uf 

Dava Halledildi 
Londrada dün verilen kararlar 

1- Aflrupa meselelerini ha/etmek üzere 
hegnelmilel bir lconferans toplanıyor. 

3 - lngiltere, Alman tecavüzü ilıtlmaline 
karşı Fraıısa ve Belçikaga teminat veriyor. 

2 - Fransız - Sovget paktı, tetkik için 
Laheg Adalet divanına gönderiliyor. 

4 - Cemiyeti Akvamın muahedeleri ilılal 
kararına rağ1nen Almanya Rende kalıyor. 

Milletler Cemiyeti 
Konseyinin Dün Yaptığı 

Tarihi Toplantılar 
Alman Murahhası Uzun Bir Nutukl 

Kararlarını Müdafaa Etti Hitlerin 
Neticed• kon&eg Almanganın muahedeleri 

ihlal ettiiin• karar verdi 

~ ... daua•ının ön •aftaki alakadarları bir arada: (Soldan .afa dofru) ltal
>Q (Grandi), Fran.a (Flanden), ln8iltere (Eden),Souyet Ru•ya (Litoinof).,. 
'llrnanya (Ribentrop) mümeaailleri.(Son Posta) reuamının kompozisyonu 

~ l..ondra 20 (Son Posta) - Onited PreHin muhabiri bildiriyor: Mil -
tler Cemiyeti konseyi Almanyanın muahedeleri ihlal ettiğine karar 

ileterek Ren gayri askeri mıntakasının Alman kuvvetleri tarafından iı
t~İııi takbih etmiıtir. Fakat Loltarno devletleri buna karlı zecri ted -
~ler tatbikına kalkışmamışlar, Avrupa meselelerini halledecek bir an· 
~a projesini hazırlamayı tercih etmiılerdir. Murahhaslar tarafından 
~ırlanan ve lngiltert'? ile Fransa hükumetleri tarafından tetkik edil

~kte olan anlaıma projesinin esasları, Sovyet - Fransa paktını Liıhey 
~cdet divanına gönderip Lokamoya uygun olup olmadığını anlamak, 

)11elmilel bir konlercıns toplıyarak Avrupanın iktucadi L'e siyaai me • 

'efelerini, silahları azaltmak ifini halletmektir. Beynelmilel konle • 
tQıa•a Amerika da davet olunacaktır. 

Konseyin ilk celsesi 
) Londra, 19 (Hususi) - Milletler Cemiyeti konseyi bugün bir hayli in 
tt''t>tı. Konseyin sabahleyin akdettiği ilk celsede Alman murahhası Riben -
A.fl'(> uzun bir nutuk söyledi. İkinci toplantıda reylere müracaat edildi ve 

ltnanya aleyhinde muahedeleri ihlalettiği kararı verildi. 

Alman Murahhasının Sözleri 
'leonseyin bugün toplanan ilk celsesinde evvela Fransa ile Belçika tara -
tit ~an Almanyanın Versay ve Lokornoyu ihlal ettiği hakkında verilen tak
~ ıçin Alm nyanın ne diyeceği soruldu. Bun~n üzerine Alman murahhası 

t Ribentrop sijz alarak Almanyanın noktaı nazarını anlattı. 
~~iman murahhası, Almanyanın l\~illt tl~r .~Tmiyetile yenid ~ m~~a~ebet 

18 etme inin Avrupa tarihinde bır dpnum .noktası sa) ılobılecegmı an
hktan sonr asıl mevzua geçti ve hülasate~ şu sözleri sö:> lcdi: 
..._ Lokarno, Vers.1yın Ren mmt<t,k ı~ ga~İ' askeri halde bıraktıran bir 

tı.ı ~~ii ve yük ek adalet bakımından, hakiqıiyei: haklarının bu derece 
h"diçlj tahammül edilmez bir şeydi. Burunla beraber Almanya buna yıl-

tahammül etti. .,_ 
t"kat geçen sene Fransa, Sovyet R~ya ile münasebetlerini daha fazla 
•tırmağa başladı, neticede bir ~oyyet - Fransız askeri ittifakı yapıldı. 

(Devamı 11 inci yüzde) 

r. 

lngiltere, Fransa, Belçika Ve 
ltalyanın Yaptıkları Proje 

Avrupa Meselelerini Halledecek Beynelmilel Konferans 
Gelecek Mayısta Toplanacak, Silahları Azaltma 

Ve Iktısadi Buhran lşlerile De Uğraşacak 

Fransa HükUmeti Projeyi Kabul Etti 
Londra, 19 (Husuıi) - Lokarno devletlerinden 

İngiltere, Fransa, Belçika ve halya Ren davasını hal
letmek üzere bir anlatma projesi vücude getirmiş bu

luyoraa da esasları hakkında malumat almamııtır. 
Bu esaslardan birincisi Fransa - Sovyet paktını La 

hey adalet divanına ıevketmek ve paktın Lokarnoya 
uygun olup olmadığı hakkında hüküm almaktır. uyorlar. Dün ve busün devam-eden uzun çaiııma

lar, müzakereler, münaka§&lar neticesinde hazırlanan 
bu proje bir kaç defa tadile uğramıt ve nihayet İngil
tere dıı bakanlığında parafe edilmiştir. 

İkincisi beynelmilel bir konferans aktederek hem 
Alman meselesini, hem iktısadi güçlükleri ve silib 
ları azaltma itini halletmektir. 

Yeni anlatma projesinin esasları henüz gizli tutu - ( Deuamı 11 inci yüz.de) 

L------
Uslanan 
Mahkumlar 
Cezaların Dörtte Biri 

Affedilecek 
Adliye Bakan -

lığının yeni bir 
kararı bütün a
ğır cezalı mah • 
kumları sevinç ve 
ümit içinde hı -
raktı. Türk ceza 
~anununun on al
tıncı maddesiyle 
ceza kanunu· 
,nun tatbikatına 

ait kanunun bir 
maddesi. ceza e· 
vinde kaldıkları 
yıllar jçinde ne • Ceza euln-i müte.o 
fislerini islah e- laauı•ı Mutahhar 
den mahkumla - Şeuki 
rın cezalarının dörtte birinin affı se· 

(Deuamı 11 inci yüzde) 

lzmirde 
Esrarengiz 
Bir Cinayet 

Maktül Ölürken Katilin 
İsmini söylemek istemedi 

lzmir, 19 (Hususi) - Gece .. v·is
gın yerinde ( 50) yaşlarınd~a;;k bu- ı 

j rninde bir adam ağır !JI' · kaldırlmı1f· ı 
lunmuıt ve haslıt~ermekten ve kati-

•r •-' 
t~r •. za~ıt~~~eınekten çekinen b~ a· 
im ıs~enede ölmiif, cinayet gız • 
daır 
J: pla>ıttır. 

Edirne Su Altında! 
Tunca Taştı, Feyezan 

Gittikçe Büyüyor 
Edime, 19 (A.A.) - Balkanlarda, Edirne ve havalisinde günlerdenberi 

yağmakta olan şiddetli yağmurlar yüzünden sular dün gece birdenbir~ yük
selmeğe başlamış ve kısa bir zamanda etrafa yayılarak nehir boyuhdaki 
araziyi ve mahalleleri basmıştır. 

Feyezan saat 2:3 te baş göstermiş ve bunu hisseden halk ve vaktinde 
tedbir alan zabıtanın yardımiyle lıuyük bir heyecan ve korku içinde evlerini 
~altmıya başlamışlardır. Bir çok mahalleler su altında kalmışlardır .. 

Feyezan dün gecedenberi mütemadiyen artmaktadır .. Vali, polis mi.i~;· 
rü ve zabıta her tarafa koşarak feyezanın fazla zararı mucip olmRması .çın 
elden gelen her türlü tedbirleri almaktadırlar. w 

Sular Edirne - Karaağaç yolunun büyük bir kısmını derhal !>~t~_gmdan 
K ~ l Ed" d k" ·· k lA d t Z rJ!l")'uktur. Ha-araagaç a ırne arasın a ı muna ·a at urmuş ur. ar~. .. d .. I 

k 1 w • • • h l" d d" s··h t d . f , ustun c JÇ e beş va apa ı, yagış çısıntı a ın e ır. u une erecesı sı ır 

arasında mütehavvildir. 

Sulh - Sen söyle l İngiliz karikatürÜ 
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Her_gün __ ... 
' Resimli Makale 

Ih igaç Büyük 
rakat 
Müessese Az ·-Dün matbaamıza 18 - 20 yaşlarında 

iki genç geldi. Üstlerinde etlerini 

saklıyamıyacak kadar yırtık birer gömlek. 

bacaklarında paçavra halinde bir panto -
)on vardı. Tir tir titriyorlardı. Kirli sefa • 
)etin birer canlı nümunesi idiler. 

SON POSTA 

a Gayri meşru çocuk a 

Bunlar vaktile Darülitamlarda okuyan, 
aonra bu müesseselerin kapanması üzerine 

sokakta kalan iki gençtir. Gündüzlerı bir 

fabrikada çalışarak 40 - 50 kuruş kaza • 
nıyor, geceleri kimsesizler yurdunun çıp • 
lak tahtaları üzerinde geçiriyorlar. Üstle
rinde yok, altlarında yok. Yiyecekleri yok. 
Ellerinden tutan yok. Başlarını sokabildik
leri bir yer var: Kimsesizler yurdu. Bura
da da sefil vaziyettedirler ama, hiç olmaz
sa kar ve yağmur altında kalmaktan kur

tuluyorlar. 

* iki gün evvel Mahmutpa~adan Düyu -
nu Umumiyeye çıkan yan sokaklardan bi
rinden yukarı çıkıyordum. Ağlıyan iki ço

cuk ''!:Sİ beni uyandırdı. Ba~ımı çevirdim. 
Duvar içinde bir kovuk. Kapısı kirli ve 
yırtık bir peştemalla örtülmü~. Bir kadın 
eli peştemalı kaldırdı. İçeride kucak ku • 
cağa iki çocuk ve bir kadın ,;ar. Kovuk 
azami iki metro murabb?.ı bir yer. Pis, pis, 
pis ... Hayatımda pisliğin bu kadar elle 
tutulur hale geldiğini gömıemiş ve insan • 
ların bu kadar pislik içinde yaşıyabilecek
lerini düıünmemiştim. Oradan geçen bir 
yolcu da, yanıma sokuldu ve bu acıklı 
manzarayı seyre daldı, sonra: 

Kadınla erkek aevifirler, beraber bir cünah iflerler. Bu gÜ· 

nahı itlemekte erkek kızdan ziyade mea'uldür. Çünkü kızı o 

kandırmıthr. Kız ise bu ırünaha evlenme ümidile katlanmıttır. 
Fakat erkek emeline kavuttuktan sonra kızı bırakıp kaçmıttır. 
Bu günahtan dünyaya babasız bir çocuk çıkmı,tır. Bütün gü

nah bu masum çocukla onu doiuran ananın üzerine yüklenir. 
Cemiyet birine (piç), ötekine (orospu) damgasını vurur. Er
kek, asıl günahkar olan erkek ıerbeıtçe dolatır, ve bu günahını 
her yerde iftiharla anlatır. 

Yarı yolda bırakılmıt, aldatılmıt kadma bütün tanıdıkları 

kurtlar cibi saldırır. O yavrusunu bajrma basarak saldıran.
dan kaçmağa, ayıbını cizlemeğe, ve kendiı)ni unutturmağa 
çalı~ır. 

Bu bir haksızlık değil midir? Erkeii de kadın cibi mes'ul 
etmek doğru değil midir? 

Her EÖZe aldanan genç kızların kulağma küpe olsun: Her 

vaada aldanmayın, alnınıza kirli damsa yapııtırmalarına mey
dan vermeyin. 

(söz ARASIN_D_A_) 
- Zavallı kadın, dedi, kocası onu bir 

hafta evvel iki çocuğu ile sokakta bıraktı, 

gitti. 
- Bu kadın nasıl yaşıyor? dedim. 
- işte mahalleliden ekmek dilenir, de-

di, para dilenir. Hepimiz haline acır yar

dım ederiz. 

* 

iki Devrin 
Çocukları 
Arasındaki Fark 

Bir Fransız muharriri yazıyor: 
19 1 O senesinde dokuz yaşlarında bulu

nan bir çocuğa evdeki hizmetçi, ııannenle 
baban sana köyden bir kardeş ısmarladı • 
lar, bir kaç gün içinde gelecekıı demiş. O 
gece filhakika çocuğun bir kardeşi doğ • 
muş. Hizmetçi, hemen çocuğu uyandır -

Haydarpaşa vapur iskelesinin bekleme 
kardeşin geldiıı demiı. aalonunda kanapeye uzatılmı-z, kirli bir mış. ıosmarlanan 

yatak içinde yalnız renksiz gözleri görünen Yavru bağırmıı: 
hasta bir kadın. - Hemen git, anneme ha'!::ıer ver! 

1935 senesinde gene dokuz yaşların -
Yanında 16 Y•§ında oilu merak eden-

daki bir çocuğun bir kardeşi dünraya gel-)ere anlatıyor: 
miş.. Bir iki gün sonra yavnıyu annesinin 
yanına sokmuşlar, o gayet cidd 1: 

- Söyle anneciğim demiş, ıztırap çek· 

- Şimdi hastaneden geliyoruz. Evvela 
Cerrahpaşaya gittik, hastaya baktılar. 

cıBoş yatağımız olsa alırdık, fakat yukıı 
dediler. Haseki nisaya gotürmekliğimi medin ya.·· 
tavsiye ettiler. Hasekiye gittik. Orada da tor mu idi) 

Doktor muktedir bir dok • 

* Bir gazetecinin ba,ına gelenler 
Meşhur siyasi şahsiyetlerle mulakatlar 

yapan Antonio F erro Musolini ile görüş

·-------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 
Hocası Benimi 

Eski zaman adliyesinde, cahil, fakat 
hem zeki, hem de hoşsohbet bir sa • 
rıklı Hüsam Efendi vardı. Kendisini 
bütün adliye erkanına 11evdirnıişti; her· 
kesten hüsnü kabul görürdü. 

Bir gün, nazır Abdürrahman Paşanın 

meclisinde bulunuyorken, başka biri • 
sinden laf açıldı. Öteki, beriki bu ada
mın kıp kızıl cehlinden bahsederek, 
zemmediyorlardı. 

Abdürrahman Paşa 11ordu: 
- Sen ne dersin, Hüsam Efendi? 
- Efendim, kulunuz hayretle dinli-

yorum. Zira, bu zat dedikleri gibi ca -
hil değil; bilakis çok ilimdir! 

Hazuundan biri: 
- Ne biliyıwıun? deyincf', Hüsam 

Efendi: 
- Elbette bilirim ... Onun hocası 

benim! cevabını verdi. 

baktılar, cıYatıracak yatağımız yokıı de

diler ve Haydarpll§a Nümune hastanesine 
götürmemi söylediler. uOrası yeni açıldı. 

Belki boş yatak bulursun. ı. elediler. Bura
da da hastaya baktılar. ((Burada yatacak 
hasta değildir.» dediler. Haydarpaşa Nü -
mune hastanesinde yatacak yer bulmak için 
ne biçim hasta olmalıdır, bilmem ki!...» 

tükten sonra eski harp hatualannı dinle· ·---------------'-Jt 
' 

* ihtiyaç büyük, çok büyük. Fakat bu ih· 
tiyaca cevap veren müesseselerimiz yok 

aibi. 
Gerek Sıhhat Vekaletinin, gerek bele • 

diyenin içtimai yardım teşkilatı ihtiyaca 
kifayet etmiyor. Bilhassa belediye bu işi 

çok ihmal ediyor. 

Halbuki büyük tehirlerde içtimai yar-
dım te,kilatı tiyatro kadar, yol kadu, hat
~ su kadar lüzumlu ve mühimdir. Yurd -
da~a.rın bu sefaleti karsısında lakayd ka -
imam,_ 

---·· •• ·-. 1 ' ' ··----

H8.dist.le~ Karşı~ında: 
GUnUn \ ~ılaruıdan 

Ortaya bir Ren meı.. . kt İt I 
•sı çı ı. a yan -

Habeş harbi unutuldu. h. d" 1 d b 
"' ıs er e a

lıklara benziyorlarmıı, büyı.ı~ k .. .. y .. .. 
uçugunu 

yutuyor. 

mek için Klemanııoya da müracaat etmiş ... 
Klemanso, kendisini beklediğini söylemiş. 
Gazeteci de gazetesine, yapacağı mülaka

tı haber vererek bir 1ıün evvelden ilan et -

miş. 

Ertesi gün, muayyen olan 

manso kendisini kabul ctmi1o 

ki sert tavTile: 

vakitte Kle· 
Her zaman• 

- Buyurun sizi dinliyorum, demiş. U
zun zamandanberi siyasetten uzak ya~ -
dığım için getirdiğiniz haberler beni ala

kadar eder. Benim size ııöyliyecek tek bir 
sözüm yok... Yalnız biraz ağır işittiğim 

için hızlı konuşunuz ..• 

- ...... . 
Tabii, gazete idarehanesi de birbirine 

girmiş. 

* Akllh 'ekercl 
F ransada bir şekerci çikolatadan yap

tığı bir nevi şekere Negüs ismini koymuş ... 
Bu isim halk tarafından o ketdaır beğenil

miş ki adamcağız kısa biT zamanda işlerini 

üç dört misli büyütmüş. 

t f . b k .. tarda elma çürük olduğu için geri gelmiştir. 
İngiltere bir ışık eş etmldış,kl u ışı I gods Bari ikisini birleştirsek te yazsak: 

terilince tahtelbahirler o u · arı yer er e 
elma ~paya külliyetli miktarda çürük 

1 ı" Bu ışıgyın adı sakın llumacı» l!>· 
yanıyor arm v· ..-ilmiştir. Yakında geri gele 
olmasın. cektir. » 

* <ı Nice bacıların ... :ı 
IMSET 

r 

BULMACA 

Sol..lan sağa: 

1 - Kötü bir hastalık, yardım topla -
ma. 2 - Zaman, edebi yok. 3 - Bir ka
dın İsmi, lakin. 4 - Buyurmak, Almanla
rın yeni İşgal ettikleri bir mıntaka. 5 -
Uymak. 6 - Tok değil, hırsızların cezası. 
7 - Terbiye, cemi edatı, nota. 8 - Mas
tar edatı, ekmeğin beraber yendiği. 9 -
Mağara, kılıcın yatağı, nota. 1 O - Talih, 

uymak. 1 1 - Lahm, hiç pas tutmıyan ma

den. 
Yukandan apğıya: 
1 - Ağrı, bir meyva. 1 - Birdenbire, 

cenub memleketlerimizden biri. 3 - Doğ-

Londra Konuşmalarında 
Bir Sinir Doktoru da 
Hazır Bulunduruluyor 
Londrada Sen Ceymis '4trayında mil • 

zakereler yapılırken, her ihtimal nazan iti

bara alınmış, murahhaslardan bazılarının 

geçirebilecekleri sinir buhranları düşünü -
lerek, orada bir sinir mütehaıısısı da bu -
lundurulmuştur. 

Leh * hUkOmetlnl tehdit 
eden Yahudller 

Leh hükumeti, hayvanları yahudilerin 

an' anesi mucibince kesmekten mezbaha -
lan ve halkı menettiği için, Polonyadaki 
bütün yahudiler Vaqovada toplanarak fU .. 
karan vermişler: «Hükumet, dinimizin is-
tediği tarzda koyun, sığır, ilh ... hayvan • 
ların kesilmesine müsaade etmezse biz de 

et yemiyeceğiz». , . 
Leh yahudilerinin miktan üç milyon bet 

yüz bin olduğuna göre bu karar üzerine 
hükumeti bir düşüncedir almış... Baka • 

lım ne olacak 

* Farçe ile dUello 
Poitier üniversitesi talebelerinden iki ki

şi bir hakaret meselesi yüzünden düello et
meğe karar vermişler, döYüşecekleri pn, 
şahitler, bunlara kılıç vereceklerine birer 
fırça, birer tüp te kırmızı boya vermişler, 
on dakika sonra sözde al kanlar içinde 
düelloya nihayet verip kolkola oradan ay
rılmışlar ... 
··" ....... '"'''""'""' ..... _____ ... ...__...ı.r ..... . , __ _ 

ru, mef ulufih. 4 - Fransızca dost. ma • 
ni. 5 - Operatör. tehirden dışarıda ge • 
zinti yeri. 6 - İsim, uydmma. 7 - içine 
meyva konur, dest. 8 -- Çamaşır asılır, 

yarı çıplak. 9 - Eserler, kadının kabaca

sı. 1 O - Bir kadın ismi, zaman. 1 1 -
Minarede okunan, içinde yıkanılır. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 

1 - Saadet, akim. 2 - Ska. 3 - Ba
rika. 4 - Ler, sahra. 5 - Kebek, miat. 
6 - Atan, Ta. 7 - Raf, dava. 8 - iz, 
Verdün. 9 - Şa, ecdat, mi. 10 -· irade, 
hey. 1 1 - Kabalak. Ece. 

Yukarıdan BfBiıya: 

1 - Karışık. 2 - A!lalet, Zara. 3 -
Akraba, ah. 4 - Dairen, veda. 5 - Re· 
çel. 6 - As, tart. 7 - Ama, da. 8 - A
hi, düt. 9 - Kahraman, He. 1 O - Zat, 
Mec. 11 - Mi, bakiye. 

Bir gazetenin fıkra muharriri bu serlev

banın altına tam bir sütun yazı yazmıJ. 
11Çıkb baçı ziri bağelden 

Cümlesinin lastikten yapılmış olduğunu 
da öğrendim. Erbabı çekince bir sütun 

boru uzanıyor. 

İSTE .. İNAN İSTER İNANMA! 

* Bir gün yazıyoruz: 
uAvrupaya külliyetli miktarda elma 

gönderilmiştir. Bir hafta, on gLİn sonra yi· 

ne yazıyoruz: 
uAvrupaya gönderilen kiiliiyı-tli nıik • 

Darülaceze yalnız tehrin değil, ":ürkı, 
ardım yapan yegane ıefkat müesseesidir. 'ıiiyük mikyasta 1 bir pay ayırdıklarını sanır. Halbuki koca bir yılın içinde Da

~dare eder. Darülacezenin varidat bül·esinde hir dt belediye l rülacf'zeye yapılan muavenet kurban bayramında bir iyi kalp

fash vardır. lnııan bu fasla ~kınca he'gÜn 7evk ve sef'A~.~r li ın~slüm~n~n ırönde~diği d.~~t kurbanl~, pukaiyede bir iyi 
avuç dolusu para sarfeden msanlann bu;ayırJı müesseseye de 1kalplı . hırıstıyanın ıonderdıgı 3 - 5 çorek ve yumurtadan 

-~ttır. 

l_ ______ ı _s _T_E_R_i_ N_A_N_i_s __ r_E_R ____ • "'..:.:_:_ANMA ! 

Mart 

Sözün. Kısası 
Haber Kıtlığında 

Asma/at Budayım! 
r------E. Ekrem•Talu 

H aniya bizim Anadolu ajansına 
bazan çatarız a? Hakkımız yok{ 

O da ne yapsın? Avrupadaki bir takıı11 
mümasil ajanslarla bağlanmış, onlar" 
dan ne alırsa bize de onu sunuyor. Z.. 
vallmın bütçesi dar, geliri mahdut. 
Bununla, hariçte hususi teşkilat kurma 
sına, her mühim merkezde bir muhır 
bir bulundurmasına ve bulundursa dr 
hi bu muhabirlerin çekeceği telgrafla
ra para yetirştirmesine imkan yok. 

Yine ele, ne yapıyor yapıyor bizle
rı habersiz bırakmıyor .. 

Ya, Havas, Röyter, Stefani gibi 
ajans kodamanlarının verdikleri haber
lere ne diyelim? 

Bereket ki biz ga~eteciler bunbra 
el bağlamış değiliz; her birimizin kc114' 
dimize göre membalarımız var. Yok• 
sa, şimdiki gibi nazik bir durumda saY' 
falarımız yavan, halimiz yaman olur• 
du. 

Mesela: İki, ü~ gündür, Loncirads 
toplanan Milletler Cemiyeti konseyi• 
nin acaba mukarreratı ne olacak, Al• 
manlar onun davetine icabet edeceklet 
mi, ederlerse nasıl bir vaziyet takına' 
caktır? diye bütün efkarı umumiye 
dokuz doğuruyor. Şaka değil: Dana
nın kuyruğu kopacak. Avrupanın bir
denbire tutuşması da, yatışması d& 
bunlara bağlı .. 

Kodaman ajanslar telgraf veriyor' 
lar: Salahiyettar mahafilde. Alman de
legesi bay Ribbentrop'un Almanyanıll 
noktai nazarını müdafaa edeceği tah• 
min edilmektedir!. 

Al telgrafı da rafa koy! Almanya. 
Fransız noktai nazarını müdafaa etsiıl 
diye Londraya mümessil gönderm~ 
ya? Elbet te her devletin mümessi1i 
yine o devletin noktai nazarını müdıı" 
faa eder. 

ikinci telgraf: Bu sabah saat dokıl 
zu on yedi dakika geçerek başlaya 
konsey toplantısına en önce gelen haf 
Ribbentrop olmuştur!. 

Zahir, toplantı yerine yakın otur\J" 
yordu da ondan. Acaba bir sabah kah' 
vesi ikram eden, «feneri ner1;:de söll' 
dürdün? » diye soran oldu mu? Barİ
oldu olacak, Röyter ajansı bu tafsi18tl 
da verseydi de meraktan kurtulsa>'' 

dıkl. • 
Eyi haber alan .. ~~Ja~.iyet.tar.. ~ 

yasal.. alakadar mahafılm uzerıne TJl 

d h. . . ,,~ 
edilen ve ekseriya uy urma ıssını 

ren, tahmin ediliyor.. zannedildiğil14 

göre,.. söylendiğine bakılırııa.. kayıtb 
bu haberlerde istihza çaşnısı vardır. 

Bunlara: «Haber kıtlığında asına" 
lar budayım 1)) derler. 

"""" L ~~7:&k) --
_. ................. ' ••• i l t • 1 1 ........... ıaı .......... ,,. .. ......-""" 

Biliyor Musunuz? 
1 - Çiçeklerde sadakata delalet ecI" 

renk nedir) ·h • 
2 - Napolyon Mısır seferini niçin 1 

tiyar etmişti~ 
3 - Kaç tane Mendres nehri vardır·~ 
4 _ Dünyanın en seyrek çıkan gazet 

nerede neşredilir? 
5 - Volt er kimdir? 

(Cevapları yarın) 

* (Dünkü auallerin cevapları) . 
1 

1 - İndianopolis Birleşik Arner~f 
hükumetlerinden biri olan İndiananın ıııe 
kezidir, Mışıgan gölü kenanndadır. el 

2 - Şimali Amerikada cereyan ed , 

istiklal muharebeleri İngiltere ile bu 111e~ 
leketin Amerika sömürgeleri arasıflıP' 
1775 • 1782 yılında olmuş, Amerika 

istiklal kazanmasile neticelenmi'ltir. bil 
3 - F ontainbleau Patis civarında ıJ 

kasabadır. Birinci F ransova tarafırıcl' 
yaptırtılmış olan sarayı ile meşhurdur· , 

4 - Karapınar Aydın civarında •. el~ 
miryolu üzerinde çok şirin ve zengın 

yurt parçasıdır. d,,_ 
5 - Haley meşhur bir kuyruklu yıl .o' 

adıdır, dünyamızın yakınından en 
geçişi meşrutiyetin ilk &e!telerındedir. 



Siyaset ·4ıf;!mln~e 
'- . 

Roosevell 'in 
Yıldızı 
Sönüyor Gibi 
A merika cümhur reisleri her dört ıse· 
"' nede bir seçilirler. Bugiinkü cümlıur 
1Cİsj F ranklin Rooscvelt seçileli iiç seneden 
lqla olduğu için, Ameriknda intihabat 
llıiicadelesi başlamış sayılabilir. 

Franklin Roosevelt reisiciiınhurluıa 
~zetliğini koyduğu zaman, karşısındıı 
>a.rı mağlup olmuş bir hasım '\'ardı: Hoovcr 

1-loover cazibesiz bir adamdı. Bütün 
dünyayı ve bu arada Amerikayı tfı temel
lerinden sarsan iktısadi buhran karşısında 
A.nıerikan yurtdaşının pisikolo;isini anla · 
lııarnq~tı. Bu sebepledir ki, Amerikan hal· 
~tıa <ıheni tekrar intihap edinizıı diye hi
~I> ettiği zaman, bu hitabının aksi, sadece, 
~Cthametten ibaret kaldı. l !albuki siya -
lttte merhametin yeri yoktur. Hoover, 
~Ylece, hem kendisini, hem de temsil et· 
\iii cümhuriyet fırkasını mahkum etmiş olu
>oıd u. 

* Onun karşısında bulumm Frnnklin hiç 
LQYle bir adam değildi. Kendisine havale 
tılilen darbelere mukabele ettikçe müca • 
dtıe kabiliyeti mütemadiyen artıyordu. 
~Ylece, bir kısım Amerikalılar için Frank
'11\ R.oosevelt bir nevi vatan kurtarıct!lı 
~iyetini aldı. Bazıları ise, onu, memleke· 1 

n birliğini parçalamakla itham e~ · 
~tlttedirler. Her ~ün değişen fikirlerile, 
~rarsız kararlarile bir nevi komiinizm 
ttnck olan radikalizmi memlekete sok • 
kUnu iddia ediyorlar. 
l-fooverin uyandırdığı alB.kasızlığa kart ~ranklin Roosevelt, bilakis nazarı dik

) lı celbeden bir adamdır. Onun bu hali 
t ~ikirlerinde basit görünmekle beraber, 
-:'lt•katte, derin esaslara dayanan fikirle
~ karşı beslediği sadakat, yavaıı yaval!. 
j 1trılarını kendisine karşı merhamet 
~~az birer düşman yapmıştır. O suret· 
~ kı~ cümhuriyet partisinin bütiin gayesi, 
~ dı, Franklin Roosevelti Amerikan cüm
~ riyaseti makamından uzakla§tırmaktır. 
,n. pratik sahada muvaffak olamıyan 

~!erini prensip sahasına naklederek o -, 'll mücadelesine devam etmek niyetini 
lı:ı lcr görünmesi, hakkında duyulan kini, 
'i 11 haddine çıkarmı;ıtır. Çünkü servetleri· 
~il büyük bir kısmını kaybeden yalnız 
it 11~İnler değil, talihin bir parça yardımile 

' ~~et sahibi olabileceklerini sanan fakir· 
>~ı d~hi, onun sosyalist tecrübelerile, ha· 

' ~·lcrıni tahakkuk ettirmekten mahrum 
ı ~'1diklerine kanidirler. Bu sebepledir ki 

flo dcfaki reisicümhur seçiminde, Franklin 
, ~ 08cveltin karşısında, esaslı bir program· 
~ Sılcınak dahi lüzumsuz addolunabilir. 

tı İstemez görünmek, şimdilik, Amerikan 
l llct · · d k • · ·h ~ erını memnun c ece yegane ıntı a-

t formülü sayılsa yeridir. - Selim Raııp 

• ~ariaya Giderken 
ı\laçab Nahiyesinde Bir 

1 
Genç Kız Öldürüldü 

~lllir, 19 (A.A.) - ÇeJmenin A
tı nahiyesinde 15 yatında Ahmet 

1 Şaziye tarlaya giderken önüne 
n Üsküplü Şahin tarafından bı -

.. a 3 yerinden yaralanmak suretiyle 
ti.ilmüştür. 

~anakkale-de_ı_a_rı-~art Zaferi 
• Kutlu landı 

~nakkale, 19 (A.A.) - Dün 18-
.& .11 915 Boğaz zaferinin yıldönümü 

hazırlanmıf bir program dahilinde 
~ek büyük bir halk kütlesinin iAtİ-
ı •ı T 

jt 

t1 

if 

I 1, e Halkevi salonunda anılmış, şe-
~1rnizin hatıraları taziz olunmuş -

~0tıya, 19 (A.1.) - 18 Mart Ça
ale deniz muharebesinin yıldönü
tı\ünasebetiyle dün bu muharebe-
tol>çu kumandanlığını idare etmif 

llliralay Talatın mezarınJ,, bir 
~ Yapılmıştır. -------

13 ler Komitesi Bugün 
lo Toplamyor 

tıdra, 19 (A.A.) - halyan 
~ davasında muhtemel bir uzlaş
ttteselesini görüşmek üzere dün 
.. lllası icap eden 13 ler komitcsi
~iimüzdeki cuma günü toplana -

aber verilmektedir! 
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• 1 Ti ORAF BABIBLE 
• 
Italyanları;n Büyük Taarruzu ~--Go ___ 

Kral 

9gade~ c~ph~sinde de f ~aliye~. başladı s~;r!:·:~::~:·üze~~=:u~i< ::~: 
Italyanlar Cıbutı demıryolunu kesmege teşebbus edecekler bekarlığı dedi kodu mevzuu olmuştu; şim· 

Londra, (A. A.) - Röyter ajan- 1 olan bu taarruz motörlettiriln1i§ da, payitahta yakın bulunan kabi • d'.. de ~vlenmek üzere olması dünynnın 
b·ıd· · k l · l c·b • d . l l fi . . Ad. b h dort hır tarnfında, hem de bu buhranlı sı· sı ı ırıyor: · uvvet er vasıtasıy e ı utı emır - e er §e erı ıle ısa aba eşrafı a· - rada, en mühim siyasi işler arasında konu-
Şimal ve cenup cephelerindeki yolunu kesmek maksadını takip e • zır bulunmuılardır. Propagandacı • şuluyor. Bütçe müzakeresi esnasında lngiliz 

tiddetli bombardıman devam et • decektir. lara kartı tiddetli tedbirler alınn • "• kraliçesi için tahsisat kabul edilmesi buna 
Daggabur ve Sasabaneh yeniden kararlaıtırılmıştır. sebep oldu. Sekizinci Edvardın müstakbel 

mektedir. Harrardan Röyter ajan - b b d d"I . t" I · · · edı.ldı.kten sonra iman e ı mıs l bı·-· zevccsının maaşı temın . .. I om ar .. ır. ta yan resmi te ıgı 
sına gelen hır telgrafa gor~ talyan- R A b. r H b t , r -. . b ·1 1 B şimdi sıra bu müstakbel zevceyi bulmağa 
lar Ogaden cephesinde büyük bir d" d~~':1ı 1

•• ab'e! 1 e7 ıgının 1 
- Roma, 19 (A. A.) - Mareıa a- geldi! 

. .. ... ır ıgıne gore, ır ta yan tayyare doglio telgrafla bildiriyor: Kralın bu iş için gizlice intihap ettiği bir 
faalıyet gostermege baslamı,lardır. filosu dün yeniden Goramı' bombar tk· h d d k d • · · · ~ _ • ı cep e e e ay <'- aeger • ır kadın var mı, yoksa aranacak mı) Arana· 
Ogaden mıntakaaında yagmurların dıman etmİf ve üç ıaat süren bir hadise olmamııtır. Eritre cephesin- ca.:sn hangi muhitlerde bulunacak, kim 

durması bu faaliyete imkan vermiı- bombardımanda gazlı bombalar da de Habeş hava toplarının ateşine a'acak) 
tir. Adisababada dü~ünüldüg-üne k il 1 ı•tır İtaly t l ' k 1 1 Jş bu raddeye geldikten sonra tabii - u anı m -:r • an ayyare erı maruz a an bir talyan tayyaresi, 
göre general Graziani uzun zaman- öğleden sonra tekrar gelerek bir kaç içlerinden biri müstesna olmak Ü - tahminler ilerledikçe ilerliyecek... Yunan 

kralı Jorjun kız kardeşi prenses İren, çok 
danberi beklenmekte olan büyük. bomba daha atmıtlardır. zere bütün rakı0plerı" yaralandıg'"'ı güzelmiş; sarı saçlı, mavi gözlü imi§ ... 
taarru21a pek yakında giriıecektir. Habet milliyetperver cemiyetinin halde İtalyan hatlarına inmeğe mu- Acaba kral hazretlerinin mizaçlanna mu -
Harrar ve Cicikaya kartı yapılacak dün Adisababada yaptığı toplantı - vaffak olmuıtur. vafık mıdır? 

•• • • • • •• • •••••• • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • •• ~ ... ..----.. ,.__.,,..,. -...._______,,,_ ... --..- Pr .:nses lrenin kız kardeşi prensea Ka-

v • J c • AT t V terin de var; 23 yaşında ... Hem bu bayan 

enıze osun enazesı ıvo er nanunu . ~~~i:;::i::edco=~~~~ı~: ~:inb;:;~~:ı;k~~~~ 

Atı.nada Kaldırılacak Kamutaga nanlı olmasın mı) Öyle ise eski Alman im-s k d •t k paratorunun torunu prenses Fredrika da 
ev e l e Ce hatıra gelebilir. Hem bu kızcağız eski in-

Cenazeyi Almak için Brendiziye iki 
Gönderilmesine Karar Verildi 

Torpito 

Atina, 19 (Hususi) - Venizelo • ya devletinin en büyük nİ§anını ha
sun cesedi pazartesi günü aktamı mil bulunduğu için ceset bu meınle -
Paristen hareket edecek olan trenle ketlerden geçerken askeri merasim 
Yunanistana nakledilecektir. Ceset yapılacaktır. Ayrıca 31 ecnebi 

çarfanba sabahı Brendizide buluna- devletin büyük salip nifanları
caktır. nı da hamil bulunduğundan elçile -

Cesedi almak için amiral Kon - rin Giride gitmelerine hacet kalma
duryotis ve Psara muhriplerinin ması için cenaze merasiminin Ati -

Brendiziye götürülmesine hükunıet nada yapılmasına karar verilmiştir. 
tarafından karar verilmittir. Gene - Ba§bakan Demircis gazetecilere 
ral Metaksas, isyanda haczedilen beyanatında: 

Venizeloıun evinin refikasına tes - «Venizelos yeni Yunanistanın si -
lim edileceğini söylemiıtir. Madam yaailerinden en büyüğüdür. Cesedi 
Venizeloı Atinaya gelecektir. önünde eğilmek mecburiyetindeyiz. 

• Venizelos Fransız Lejiyon Dönor ıYunanistanın büyük evladınm efu -
nı§anının büyük kordonunu ve İtal- lüne ağlamalıyız» demiştir. 

Afyon İşi -·----------~--~ 18 Mayısta Görüşülecek 
Ankara, 19 (Hususi) - Habeşiatana gönderilen afyonlar meselesi 

Milletler Cemiyetinde 18 mayısta görüşülecektir. Afyon inhisarı mü -
dürü Ali Sami de bu toplantıda eksper olarak bulunacaktır. Buna dair 
Bakanlar Heyeti kararı çıkmıştır. 

-~~~----------··-... ----------~-~~ Trakyada Şiddetli Yağmurlar 
Köylüyü Endişeye Düşiirdü 

Edime, 19 (A.A.) - Trakyanın 
her tarafına sürekli yağmurlar düf -
mektedir. Haftalardan beri devam e
den yağmur, yazlık ekinlerin ekilme
sine engel olduğundan köylülerimizi 
endi~eye düşürmektedir. 

Fenerbahçe 
Aııkarada iki 
Maç Yapacak 
Takım Tam Kadrosile 

Ankaraya Gidiyor 
Ankarada Tayyare Balosu Ankara, 19 (A. A.) _ Fencrbah-

Ankara, 19 (Hususi) - Cumaı·te- çe klübü birinci takımının iki maç 

Noterlik İçin Staj Müddeti 
Kabul Edilecek 

Ankara, 19 (Hususi) - Adliye

ce hazırlanmakta olan noter kanu • 
nu yakında kamulaya ıevkoluna -

caktır. Kanunun birinci maddesin -
de: «Noter Adliye Vekaletince ta -
yin olunan amme mutemetleridir.» 
denilmektedir. Layihaya göre her 
asliye mahkemesi yanında bir noter 
bulunacak, geliri bir notere yetmi -
yen yerlerde adliye memurlarından 
bu İ§İ görmeğ&. elverİ!li olanlardan 
biri bu vazifeye tayin edilecektir. 

Yeniden noter açmak veya mev -
cut noterlerden birini kaldırmak 

Adliye Vekaletine ait olacaktır. 
Noterlik ile, profesörlükten ha§

ka hiç bir İ§ birleşemez. Bundan 
sonra noterlik için bir staj müddeti 
kabul edilmektedir. 

Noterlik imtihanı da her yıl ey -
lul ayında başlayacaktır. imtihan 
sözlü ve tahriri olacaktır. 

Layihada noterlerin tutacakları 

defterler ve usuller hakkında da 
hükümler vardır. 

Deniz Konferansı 
Londra, 19 (A. A.) - Deniz kon

feransı andlaşması tahrir komitesi 

dün toplanarak andlaşma pro1esı 
hakkındaki görüşmelerine devam 

etmiştir. Röyter ajansının bildirdi-
ğine göre, projenin ikinci kıraati 

bitmiştir. Fakat emniyete müteallik 
ahkamın tetkiki henüz yapılmamış-

giliz kraliçelerinden Viktoryanın torununun 
torunu olduğu için lngiliz saltanat ailesine 
pek yabancı da sayılmaz ... Bu da mı ol " 
madı? Öyle ise eski Rus grandükü Kirilin 
kızı grandüşcs Kiyrayı tavsiye ederimi 

Eh. kraliçe hazretleri böylece taayYiin 
ettikten sonra artık gelsin düğiln hazırlığı ... 
Davetler, törenler, ziyafetler, hediyeler,_ 
kırk gün kırk gece eğlence 1 

Yirminci asır devlet reisleri lngiliz kra• 
ima düğün hediyesi olarak neler gönde • 
recekler, bunu bilmem ama on dördüncll 
asırda Osmnnlı padişahı Sultan Murat, oi· 
lu şehzade Yıldırım Beyazıdı Germiyan 
oğlu Ali Beyin kızile evlenirken gelen 
hediyeleri size söyleyeyim: Bursada büyük 
bir düğün yapılmış, bütün islam devletleri 
hükümdarlarına da davetnameler gönde
rilmişti. Hepsinden sefirler geldi; tabii bir 
çok hediyeler de bareber ... 

Bu arada Osmanlı devleti kumandan • 
lan da derecelerine göre takdimeler ver -
diler. Meşhur Evrenos Bey de bu arada 
yüz köle ile yüz cariye takdim etti ki bun· 
lnrdan on kölenin elinde altın ile dolu on 
gümüş tepsi, on cariyenin elinde de gü -
müşle dolu on altın tepsi, öteki kölelerin. 
cariyelerin ellerinde de şamdan, ma§rapa. 
leğen, ibrik gibi gümüş hediyeler vardı. 

Evrenos Beyin takdimesi hükümdarlardan 
gelen hediyelerin hepsinden üstündü. 

Sultan Murat Evrenos Beyden gelen 
hediyelerin hepsini olduğu gibi Mısır hü
kümdarına hediye etti; Mısır hükümdarın· 
dan gelen hediyeleri de Evrenos Beye ver• 
di; diğer hediyeleri de ~buna dağıttı._ 

Bulgaristanda 
idam Mahkumları 

Albay Velçef Paskalya Yor
tularında Affedilecekmiş 

Sofya, 19 (Hususi) - Gazete • ıi gecesi Ankara Halkevinde tayya· k ·· A k 1 · yapma uzere n araya ge mesı 
re balosu verilecektir. takarr.. t . t• T k 3 . lir. lerin. verdikleri haberlere göre tak-ur e mı§ ır. a :m nısan cu- 1 ••••••••••••••••••• ~ - • ·- • • •• A •••• 

F oçada Bir Ev Çöktü nıa günü hareket edecek ve cumar -: de ikinci maçı gençler birliği klü - !•hı hukumetA teşeb~usunden dolayı 
İzmir, 19 (Hususi) _ Bugün Fo- tesi sabahı burada bulunal~akhr. 1 bünün göstereceği takımla oynıya- ~dam~ mahkum ed~len albay Veçef 

. ' Fe b h 1 b" ı·w· kt·· k B A k .. .. I ıle bmbafı Stançefın paskalye yor-
çanın Dağarası mevkiinde tiddelb ner a çe, genç er ır ıgı u • ca hr. unun n aragucu oması .. . . . 

- - · b ·· ·ı b k k ld - · • ·· h ld' F k tula.rı munaıebetıle affedıleceklerı yagan yagmurlardan bır ev yıkılrnl.f, u ı e muta ı a ıgı ıçm muıa - mu teme ır. ener ta ım1 tam kad-
·k· k" · k l d k ı d ku 'b k l d b" · · J b" ı· ... · · l 16 k' ·ı·k b' h h 1. muhakkak addedilmektedir ı ı ıtı en az a tın a a mıtsa a r- j a a ar an ıranı genç er ır ıgı roııy e ve ışı ı ır eyet a ın- Af · 
tarılmıttır. takımiyle yapacağı muhakkak ise de buraya gelecektir. yon - Karakuyu Hattl 

- naocrın var mı, Hasan 1 
Bey?. 

ı lzmir, 19 (Hususi) - Afyon • 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

. . . Çivi fiatları •• 

o 

. . . Yüzde 50 derecesinde\ Hasan Bey - Tabii değil 
yükselmiş, neden acaba? mi ya? Bu sene kış hafif eeç• 

ti.. Az çivi kestik!. 

Karakuyu hattının kütat resminde bu .. 
lunmak üzere vali Fazlı, belediye reisi 
Behçet Uz, parti reisi Doğandan ve 
diğer zevattan mürekkep 6 kİf İlik bir 
heyet Afyona gidecektir. 

Macaristan Başbakanı 
Dün Romaya Gitti 

Budapeşte, 19 (A. A.) -- Batba
kan ve bayan Gömböş ile dıs ha .. 
kam Kanya bu akşam saat l 6,30 da 
Viyana yolu ile Romaya hareket et
tiler. Kendilerine İtalyanın Buda • 
peşte orta elçisi prens Kolonna ilt 
dış bakanlığından bazı yüksek me .. 
murlar refakat etmektedir. 



Festival Hazırlık arı lr Hakkımız Yok Mıı? 
Bu Yıl istilnbulda Beynel-1 Bir Yol V rolelnln Tah•lllnden 

milel Deniz Müsabakaları Çıken Meaeıe .. 
Yapılacak 16 mart tarihli nüshamızda 928-930 

SON POSTA 

Unkapanı köprüsü 
Tamir İçin Dahiliye Veka
letinden Tahsisat İstenildi 

Almanyaga 
ihracatımız 

Mart~ 

Süreyya Paşa 
Fabrikasındaki 

A.rtıgor . . . _ j Grev Hiidisesi 
T urkıye • Alman lıcaretı !l.b yılı 1 Fatih kaymakamı Halukun tavas • 

içinde gözleri çekecek bir nisbctte art- sutuna ve fabrika idaresinin yevıni • 
mıştır. 93.) yılı içinde Türkiyeden Al- yeleri bir haftaya kadar vereceğıni ta· 
manyay<J !)3 milyon 400.000 mark ahhüt etmesine rağmen grev yapaıı 

Sevim vapurunun çarpması netice- nisbetinde yani 46 milyon 700.000 li- j bir kısım amele dün de işlerine ba.,Ja· 
. d k" .. d b d l d ralık ihracat yapılmıştır. Bu miktar mamışlardır. Geçen yıl tertip edilen Balkan Fes

tivalinden çok iyi bir netice alındığı ve 
lstanbula turist --;elbi bakımından çok 
faydası görüldüğü için bu seneki şen
liklerin daha geniş bir tarzda yapılma
sı kararlaştırılmıştır. 

senesinde tahakkuk etmiş bir yol ver
gi i borcunun tahakkuk tarihile tahsil 
müddeti arasında geçen zamana ve ic
rası şekline taalluk eden bir yazı çık -
rnışh. 

1 
sı~. e 

0

11~ru u ası~ fa açhı an ~ara an 934 yılı ihracatımızdan 1 :!.900.000 Zabıta ameleden işe başlamanı~' ırı 
muteve ıt zarara aıt en eyetı rapor- T '" k l' · b · d f J d 

' 1 d 2000 1· d . ' f k "l . . ur ırası nıs etın e aza ır. için imza toplayan ve teşvik edici h e· 
arın a ıra a ıttı a edı mıştır. A . · _ı· • • • k' f Al 1 a 
V h.b. "d w. • • ynı sevırnurıcı ın ışa manya - ketlerde bulunan 3 kişiyi nezaret a ' · rı 

Denizcilik federasyonu tarafından 
her sene yapılan yüzme, kotra ve yel
kenli müsabakalarına bu ) ıl arsntlusal 1 
bir renk verilmek, lstanbul belediyesi l 
tarafından kupalar konulmak suretiy
le Temmuz ve Ağustos aylarında bü
yük deniz müsabakaları yapılacaktır. 

T üring klüp tarafından yapılacak 
olan otomobil zarafet müsabakası ile 
Adaları Güzelleştirme Cemiyetinin 
yapacağı çiçek ·bayramları, Festival 
mevsimine rast getirilecek ve bundan 
başka şehrin muhtelif yerlerinde ge -
celi gündüzlü eğlenceler tertip oluna
caktır. Belediyede bunun için şimdi
den bir proğram hazırlanmaktadır. 

Tramvay Şirketi 
Biletlere Zam İçin Nafia 
Vekaletine Müracaat Etti 

Tramvay Şirketi lstanbulda yeni 
bazı hatlar inşa etmeğe knrat vermiş, 
ve bu hususta Bayındırlık Bakanlığı -
na müracaatta bulunmuş, Ankaraya 
bir heyet göndermiştir. 

Şirketin yapmak istediği hatların 
biri Eyübe, biri Akaretlere, biri de 
Atatürk köprüsünden geçmek sureti-
1e Fatihe gidecektir. Ancak şirket buna 
mukabil tramvay ücretlerine zam ya
pılmasını istemektedir. 

Ankaraya gönderilen heyet Nafia 
Bakanlığı ile yaptığı temaslar ve te • 
ebbüslerde muvafık netice alırsa he

men hatların inşasına başlanacaktır • 

iki Hırsız Fatih Camiini 
Soyacaklarmış 

Bq,ıinci müstantiklik dün Mustafa 
oğlu Hasan vo Hasan oğlu Yörük ad
lı iki sabıkalı hakkında tevkif kararı 1 
vermiştir. Bunların suçları ayrı ayrı -
dır. Hasan Küçük Ayasofya camii üs
tünden 450 kilo kurşun, Yörük Ali de 
bir evde sigorta saatleri ile para çal -
maktan suçludurlar. Fakat bunların 
birleştikleri başka bir suç daha var -
dır. Polis bunları gece yarısından son
ra ellerinde uzun ipler olduğu halde 
Fatih camiinin avlusunda gezerlerken 
ve camii soymaya hazırlanırlarken ya

kalamıştır. 
Bunlar bir pencereye ip atmak su

retiyle camie girecekler ve hahları a
şıracaklarmış. Bu yarım kolan suçtan 
dolayı haklarında ayrıca tahkikat ya

pılmaktadır. 

Sanayi Birliği Kaldırıhyor Mu? 
Bir kaç senedenberi sanayicirlerin 

devlet ve devlete bağlı mi.ıesseselerle 
olan işi Sanayi birliği tamfından mü

Müddeiumumilik meselenin ken • 
disine de taalluk eden kısmı bulundu -
ğunu görmüş ve bize hu kısmı tav • 
zih r-den bir mektup yollamıştır. Bu 
mektupta deniliyor ki: 

ı Usulsüzlükten ve kanuna aykırı -
lıktan bahisle şikiiyet edilen meselenin 
rnahi} eti şudur : 

928 - 930 seneleri yol vergisinden 
borçlu Ali oğlu Süleyman borçlnnnı 

ödememiş olduğundan hakkında yazı· 

lıp lzmir vilayetinden infaz için 1stan
bul vilayetine gönderilen 30/ 11 / 935 
gün ı:e 1 1/1 sayılı tevkif müzekkere· 
sile Süleyman yakalanıp 9/ 3/936 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 

10,30 da memuriyetimize teslim edil • 
mi~tir. Saat 11,30 da evrakı ile daire
mize çıkarılan Ali oğlu Süleyman (bı

rakılırsa evinden parasını alıp borcu
nu Vt>receğini) söylemiş bu talebi ka
bul edilip kendisi emsali gibi mütefer
rika komiserliği vasıtasile evine gönde
rilmek üzere jandarmaya inde olun -
mu;ıtur. Saat on dörtte memuriyetimi
mizc mevkuf Süleymanın oğlu olduğu
nu söyliyerck gelen ve bugün şikayet· 
ci olduğu anlaşılan Gülhane hastane -
sinde eczacı teğmen Cevdet babasının 
borcunu vermcsile mevkuf serbest bı
rakılmıştır. Şu vaziyete göre Süleyman 
saat 1 1,30 dan oğlunun müracaati olan 
saat 14 de kadar hakkındaki tevkif mü
zekkeresine istinaden muamelesi ya • 
pılmnk Üzere jandarma nezaretin
de kalmış ve borç te viye edilir 
edilmez kendisi derhal serbest bı -
rnkılmıştır. Hakkında tevkif mü • 
zckkeresi bulunan borçlunun aranması 
ve polisçe yakalanarak daireye gt"tiril
mesi ve dairede muamelenin ikmaline 
kadar nezaret altında bulundurulması 
kanun icabntından olduğundan ve em· 
•nli hakkında da ayni muamele tatbik 
edilmekte bulunduğundan bu borçlu 
hakkında yapılmış olan muamelede 
kanuna uymayan bir cihet bulunmadı
ğını ve bu husustaki ıikô.yetin yerinde 
olmadığını yazmanızı dilerim. ı> 

Mı.iddeiumumiliğin bu tavzihi mc • 
selenin adliyeye ait olan kısmını aydın
latmıştır. Fakat biz o yazımızda başlıca 
üç noktaya daha tema! etmiştik. 

1 - 6 yıl evvel tahakkuk eden bir 
borcun tahsili niçin bu kadar gecik • 
mi~tir? 

2 - Tahsili için neden evvela ihbar 
yapılmamıştır) 

3 - Mademki borçlu mn lŞ sahibi 
idi. Tevkifinden evvel niçin manşının 
haczi cihetine gidilmcmi~ir? 

Müddeiumumilik kcndiııine ait kı -
sımdn kanunsuz hareket olmadığını is
bnt etmiştir. Burası mükemmel. fa ~ 

kat mc elenin diğer kısımlan henüz ay
dınlanmamıştır. bunlar da nydınlntıl . 
malıdır, diyoruz. 

Hakkımız Yok Mu? 

Şişhane l<azası Hakkında 

ikinci Rapor istenildi 
dafaa ediliyordu. Dün bazı sanayiciler Şişhane tramvay kazasına ait adli 

Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat tahkikat genişletilmektedir. Bu hadise 
ederek, bundan sonra menfaatlerinin; 

etrafında fenni tetkikat yapan ehli Sanayi Birliği kanaliyle değıl, kendi -
)erinin tabii bir merci'i ve kendilerini vukufun ikinci bir rapor daha vermesi-

temsil eden bir teşekkül olan Ticaret ne lüzum görülmüştiir. Ehli vukuf 

ve Sanayi Odası vasıtasiyle müdafo - müddeiumumiliğe mütemmim bir ra-
ası hakkında bir istekte bulunmuşlar -

1 

d I k b d .. d 
por a la verece , u rapor a goz en 

dır. · 'ld'k k · · k · Oda müracaata henüz mil~bet veya geçırı ı ten sonra evra . ıstınta a m-

menfi bir cevab vermemiştir. tikal edecektir. 

Orta Mektepler Hakl<ında 
Tetkikat 

8ir Ayda Denizden 
Çıkarılan Servet 

1 

apur sa ı ı zararı o eyecegı ıçın da- T " k' w 'h k 
v h l k l nın ur ıyeye yaptıgı 1 racat ra am- almıstır. İse baslamıyan bir kısını a· 

vaya ve ugraşmaya ına a a mıya - l d d .. l · 1 · k d' 9·>5 ' ' ' k 
k 

1 

arın a a goz erı çe me te ır. ,) mele bu üç kişi serbest bırakılmadı • 
ca tır. 1 d Al d T"' k' 

B .. "k f d .. l yı ın a manya an ur ıyeye yapı- ça ve fabrika müdürü kendilerine te • 
uyu ırtına a uç parçaya ayrı ıp l "h 67 ·1 300 000 k k· 

b 1 U k k . . .. .. . . an ı racat mı yon '" · mar • minat vermedikçe işe başlamıyaca 
ozu an n apanı oprusunun tamırı · •33 ·1 6r:O ()()0 T" k l' 

· · d J · 1 · B k 1 w • ı yanı • mı yon •> · ur ırası • 1arını bildirmişlerdir . ' ıçın e çış erı a an wına hır rapor d 1 ~ k 
1 .. d 'l · t' "' ır. Bunun üzerine kaymakam Hıı u gon erı mış ır. ih h• •• ) • • • h l t· 

R d . . . . . . racat urun erımızın azır anışın - fabrikaya gitmiş amelelere nasihat e 

' 

apor a tamır ıçın ıstenılen tahsı - d k' d"kk f Al ' · le 
1-000 ı· 1 .. . a 1 1 at ve ne aset, manyayı miş, amelelerle ve fabrika müdürı.Y 

sat b ıra o arak gosterılmekte - T"' k' .. ·· 1 · · b l I • 
d" ur ıye urun erınm aş ıca a ıcısı temas ederek ameleleri işe ba,şlatnııŞ 

ır. . yapmı;;;tır.. 933 - 9:-35 yıılları ihraca-
Bu tahsısat verildiği takdirde köp- t · d k" c k .. d l l 8 · tır. .. .. h ımız arasın a ı ıar yuz e '- nıs • 

Kr~~u~ der _al tamirine banlanacaktır. 1 betinde artmıştır. Bu ihracat miktarı, Bir Yılda lstanbulda Ne Kadar 
opru tamır edildikten sonra da ara-

1 
'h .. d 6-ı · · 

. umum ı racatımızın yuz e sı nıs - K'ta Bas ldı ? 
ha ve otomobılJer Atatürk koprüsü b t" d d" 1 P 1 e ın e ır. 
yapılıncıya kadar Galata köprüsünden Müddeiumumiliğin hazırlattığı ye-
geçecektir · Denizyolları idaresi için ni bir istatistiğe göre, 935 yılında J,. 

Azapkapı ile Unkapanı arasında a- y 1 k V 1 tanbulda basılan ve müddeiumunıili • 
raba vapuru işletilmesi işi ayrıca tet - aptırı aca apur ar ğe verilen kitapların sayısı 728 dit· 
kik edilmektedir. Devlet Denizyolları idaresinin yap- 936 senesi b<wlangıcından bugüne k~ 

tıracağı 13 vapurun İngiltere, Alman· dar basılan kitapların sayısı ise 18 
ya, Fransa ve Danimarka tezgahların- yı geçmemiştir. Bunların çoğunu ro
dan hangisine yaptırılacağı henüz ka- manlar ve risale denebilecek kadar 

Tramvay Kazaları 
Son yirmi dört saat zarfında şehrin rarlaştırılmamıştır. küçük ve gayri ilmi eserler teşkil et · 

muhtelif yerlerinde bir kaç tramvay inşaat esaslarını, tediye ~artlarını mektedir. Bu yekunlerde eskiden ~· 
kazası olmuştur. Bu kaza)arın en mü- tesbit etmek ve diğer bazı noktalar Ü· sılmış ve yeni harflere çevrildiği j~tl 
himmi Kadıköy • Bostancı yolunda - zerinde konuşmak üzere Danimarka tekrar müddeiumumiliğe verilenler rı 

iki kazadır. 267 numaralı tramvay tezgahlarını temsil eden bir heyet şeh- dahildir. 

1 

Kadıköyünden Bostancıya giderken rimize gelmiş, Devlet DenizyoJları . 
Fener mevkii önünde AbduUah oğlu idaresiyle temaslara geçmiştir. Diğer Deniz Yol Ve Yük Tarifelerı 
Şabanın saman yüklü ve çift beygirli tezgahların mümessilleri de bir kaç Deniz hatlarımızın yeni yıl tarifele' 

1 arabasına çarpmJ§tır. Arabanın bey - güne kadar şehrimize geleceklerdir. riyle, vapurların yolcu ve yük navh1~ 
girleri araba ile tramvay arasında sı - ücretlerini tetkik eden komisyon b~jJ 

l kışıp kalmışlar, ezilmişler, parçalan • Ereğli Şirketinin Kömür gün Deniz Ticaret müdürlüğünde·da• 
1 mışlar ve ölmüşlerdir. Ocakları toplantı yapacaktır. Denizyolları 1 i 

* Bahçekapıda Nuri ·ve Abdurrah- Ereg wli Kömür Şirketinin Etibank resi yolcu tarifeleri hakkındaki rıold3ı 
"cC8 man kardeşlere ait 1236 numaralı oto· hesabına satın alınması için yapılan nazarlarını, Ticaret Odası da tu d 

mobil 786 numaralı Fatih - Harbiye a-
1 
müzakereler devam etmektedir. Maa- ve nakliyatçıların tarifeleri hakkın. n: 

rabası ile çarpışmıştır. Otomobil e - din umum müdürü Kemal Galip bu ki dileklerini bir rapor halinde komıs 
hemmiyetli surette hasara uğramıştır. işle meşgul olmak üzere buraya gel • yona vermişlerdir. l ti * 75 numaralı Beşiktaş - Fatih ara- miş ve dün Ankaraya dönmüştür. Bir Bu raporlar üzerinde yapılacak 0 3 

_ 

bası yolda bozulmuş, içindeki yolcular buçuk ay sonra madeni Etibank'ın ~- tetkikten sonra tarifelerin ve navlurı 
indirilerek garaja çekilmi§tir. leteceği tahmin edilmektedir. ların tesbitine başlanacaktır. _.,,, 

...... ' ••••• 1 ~ . ,..,. * Bebekli Abdurrahman isminde - · · ' · · · A a 

Y 1 N 1 Model getirmek üzere vrupay 
birisi Dolmabahçeden Beşiktaşa git - Köstence o unun av unu gitmiş olan 

mekte olan 586 numaralı tramvaya Köstence transit yoliyle nakledile • KaEdın BTerzAi ve HŞapkAacısı

1 atlamak istemiş, muvaffak olamamış, cek eşyadan Berline kadar fındık, ku-
düşmüş, eJJerinden, ayaklarından ağır ru üzüm, incir ve zeytinyağı için 5 
surette yaralanmış, hastaneye kald} .1

1 

tona kadar ton başına <10 lira, 1 O tona 
rılmıştır. kadar da ton başına 36 lira, Viyanaya Nisanın ikisinde 1stanbula dönecektir· 

1 k d ha 3 .. l" 18 t Taksim Şark apartı.nıaııı 
1 

v 1 · 5 tona a ar ton şına I ıra, o-
Alman ya Vllan Ba ıgı stıyor l na kadar ton başına 35 lira navlun a- Telefon: 41365 

Almanyadan bir firma Türkofise Jınacaktır. Beyoğlu Fra.nsıı 

1 
müracaat ederek memleketimizden Romanya hükumeti Köstence yo - d 

Tiyatrosun ıı yılan balığı a~mak .. isten. 1.iş ve .. ken.disi- liyle gönderilecek taze meyvalarımız 1 
l bal - d 1 d 1 Halk Operet ne y.ı an ıgı gon en ıp gon erı e - için ayrı bir tarife tesbit etmektedir. 

miyeceğini sorn:ıu~tu. Ofis buna rnüs-1 Şimdilik yalnız elma için tenzilatlı ta- Bu. nktnm 20, 4Ci te 

bet cevap vermıştır. rifeler hazırlanmıştır. Ş J RTİENYZe 
Beyoğlu Birinci oterligindeki lstanbul Hahambaşıhğı 

Tetkikler Hahamhane meclisi pazar giinü --··· · · · · · · • · ·'" · '"' · · • • · ' ~: 
. Beyoğlu birinci. n~terlik dairesinde-

1 
toplanacak, lstanbulda münhal olan iıı~nbul Beledıycsi Tepebaşı Şe 

kı .yolsuzluk t~tkıka~ı devan:ı etme~- Hahambaşılığa bir hahamın tayinine ~~hir1YyaİrDSU Tiyatrosund• 
tedır. Bu tetkıkata .3 no.terlık başka- 1 lüzum olup olmadığını konuşacak -

tipleri memur edilmişlerdır. 1 tır. m111111111111 Bu 
0 0ı 1 akşam eaat 2 

Nöbetçi 1 Ba~'.~k!~Ç~!!~~~n~a~~~~~:ikas• 111 FA U ~ !. 
Eczane/er işçilerinden Yusuf kızı Fatma hır ko- 111 Türkçeye çe"'' tl 

Bu gece nöb,.tci eczaneler şunlardır: 
Bcyo~lu : (Taksim, Be) orlu) . Şişli : 
(Baıon)an) . Galntn : (İ smet). Samat
ya: (Erofılos). B.ıkırko) : (Hiliıl'ı. Be
şiktaş : (Ali Rı:rn) . Sarı) er : (0 man). 
Büyuknda : (~lc-rkez) H .. ybeli : (Yu -
suf). Haskö) : (Yeni Turki)r). Kasım. 
paşa: (Y eııı Turan) . .Sehremini: ( N;,. 
zım) . Üııktidnr: ( Meı kez) . Şehzade -
ba ı: (Üniver ite) . Kıiçiıkpazar : (l in -
san Hulusi ) . Alemdar: ( \li R•zn). E
minönü : ( Bensn on) . Bu .,zıt : (Bel -
kis). Fener : (Viıali) . Aksara} : (Et-

hem Pertev). Knra<>umrıık : (Suat). 
Kadıko} : ( Alürddin. Rif.ıt). 

lunu makineye kaptırmış, Cerrahpaşa Seniha Bedri Oökll 

h~a~s~t~an~es=i=n=e=k=a=l=d=ır=ıl=m=!;Ş=tı=r·=============:===========:rı/~========~~ 
Bu akşam 1 P E K 'te 

G" ter Biıyük nıizan•en ... Harikuliide bir miiıik ... Büyiik dans sahn•lerl.. oz .,1' 
için v•ııg' o bir zl) af et.. Kulaklar için knıluınz, doyulmaz bır ıe 

OADWA y MELODl" 

1936 
New • York ıııiizik JI o ll'leı u l!O ııı . :;lııır artistlerinin i~tirokile.d 0 

d. 1 . y 1 . . . •vvel ti / Ayııeıı: ]'urı.ıruouut .Jurııııl duııyıınıu en son havli ıs wrı. er crınızı c ~lf//J 

~--•••••Eımtı>- fll lı ırıız . 'J',.lefou: -H2S9 ..c ,-

• 
GUSTAV FROEHLiCH ve L i O A B AA R OVA' mn en giizel filmi 

ısı 
Orta tedrisat umum mi1dürü Avni 1 , l · ı~ . h d 1 · · d 

k k k 
stanou vı ayetı u ut arı ıçın e 

orta mekteplerde tet ı at yapma ta- . . < • • 1 
dır. Tetkikatı netice ini bir raporla Şubat ~yı ıçınde .JO hın lıra kıymetın- 1 

•esbit edecek Kültür Bak._ nlığına ve - de muhtelif cins balık, istakoz ve J 
cektir. jdeniz mahsulü avlanmıştır. , _______ _. 

E _,,,L..,_.. İK Ş 
SINEMASINDA 

-
TtiRK Bugün 
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MEMLEKET HABERLERİ lzmiri Yine Su Bast 
• 

___ nya i me stiyor, 
· H·m t Epey Himmet! 

Çocuk Bahçesinde Develer Ve Keçiler Otluyor, 
Elektrik T esisah Bozuldu, Bir iki Yıl Önce 

Başlıyan Birçok işler Yüzüstü Duruyor 

Alanya 

Bitlis Kısmı Adli 
Komiserliği 
Zonguldak (Ö 

zel) - Uzun za. 

mandan beri bu. 

rada hizmet eden 

ve kendisini bü. 
tün halka sevdir

miş olan birinci 

komiser Ali Riza 

Bitlis vilayeti kıs· 

mı adli şefliğine 

tayin edilmiş, va

zifesine başlamak 

üzere Bitlise git-
miştir. 

• Bitlia Kı•mı Adli 
Komiseri Ali Ri:z:a 

Tuhaf Tesadüf 

Nehirle..r Taşlı,· Şehirde Münakalat Durdu, Bazı 
Sokaklar Geçilemiyecek Hal Aldı 

İzmir, 19 (Son Posta) - Üç gün-
denberi fasıla ile yağan yağmur ve do
ludan Mendres ve Gediz bölgelerinde t 
gene taşkınlık alametleri görülmüştür. 
İzmir şehri de sık, sık su baskını teh
likesi geçirmektedir. 

Bugün sabahtan beri fasılasız ola -
rak devam eden yağmur tehlikeli bir 

ışekil almıştır. Gümrük önü ve Yemiş 
çarşısı sulardan geçilemiyecek bir hale 

gelmiş; Bahribaba ve Karataşta yağ
murun taşıdığı molozlar tramvay hat

tını kaplamıştır. Bu yüzden tramvay-
lar iki saat kadar işleyememiştir. J 

Güzel yalı semtine gidip gelme, oto
büslerle temin edilmektedir. 

931 seylabında olduğu gibi lzmir 
daimi surette su baskını tehlikesi kar-

1 
şısında kalmağa mahkumdur. Çünkü 
karantina, Salhane ve Karataş dağla - Knrata~ mahallesindeki sulnr 

rından aşağıya inen seller, kanalizas - İzmirin bu kısmını daima tehdit et • 
yon teşkilatının bozukluğu yüzünden mektedir. Zabıta Bir Hakkı Ararken 

Yakalanması icap Eden 
Bir Başka Hakkı Buldu Zonguldakta fakir 

. . - - mekteplilere yardım 
Yozgatta Tayinler 

İzmır, .(Özel) - Zabıta uzun Zonguldak (Özel) - Mektepler-
zamandan berı adam öldürmek suçun- de okuyan fakir çocukları Himaye 

Alanya, (Özel) - Güzellik itiba· miyor, develerle yaylalara tırmanma- dan dolayı Tireli Hakkı adında birini Cemiyeti bir rnüsanıere vermiştir. Mü-
tiyle dünyanın pek az yerinde benzeri ğa uğraşılıyor. arıy~rdu. 1Tir:l~ Hakkı ~undan on ~ir 1 samere çok heyecanh olmuş ve umul-

Yozgat (Özel) - Malmüdürü Ah
met Boyabat malmüdürlüğüne, T e -
kirdağı Nafia mühendisi LUtfi de Yoz
gat nafia müdür vekilliğine tayin edil
mişlerdir. 

bulunan çok ~irin bir kasabadır. Her ,Yapurlardan iskeleye çıkmak ıçın yıl o~ce zmmn Tepecık mahallesın- duğundan fazla para g.:tiımiştir. 
ınevsimde, her cine sebze ve meyva bir motör vardı, bu da kaldırıldı. Şim- den .b~r arkadaşım öl~üre~ek ~~çm~ştı. 1 Cemiyet fakir talebe, e azami dere
eksik olmaz. Maalesef iki senedenberi di fırtınalı havalarda sandallarla çıka- Sıvıl m~~~rlar. «~ıyazıu rnust:r:yle cede yardım imkanlarını araştırmakta
bu kasabaya bir talisizlik ve duriUnluk mayıp Mersin, lzmire kadar gidip on dola~an bırının Tırelı Hakkı oldugunu dır. Şimdiye kadar ynpılan yardımlar 
arız olmuş, bundan evvel yapılan ye- beş, yirmi gün deniz yolculuğuna kat- tespıt ~de~ek yakalamışlarsa da bu a- arasında yoksul çocuklara mektep kita
nilik ve ümran eserleri de yüz üstü lananlar pek çoktur. dam Tırelı Hakkı olmayıp Hakkı ol- bı ve ders levazımı almak. sıcak yemek 
bırakılmıştır. Şehrin bir saat yukarısında memba duğunu ve Tirede evvelce bir müddet! yedirmek, bayramlarda üst baş hazır-

Yozgat Hastanesi 
Yozgat {Özel) - Vilayet umumi 

meclisi içtimaları 1 O gün temdit edil -
miştir. lnşaatı biten hastanenin ka -
bulü muvakkati yapılmış, tasdik için 
Nafia Vekaletine gönderilmiştir. 

Mahmut Seydi köyünden Hamdul • suları varken şerhe salih olmayan ku- bulunduğunu iddia etmiştir · Jamak sayılabilir. 
lah Emin adlı bir hamiyet sahibinin yu suları içiliyor, iki sene evvel bir Ya~ıla~ tahkikat neticesinde bu a- Fakir talebeyi Koruma Cemiyeti Urfa Halkevi Komiteleri 
hem kasabayı süslemek hem de çocuk- sebze hali yapılmağa başlandı. Bir tür- ?~mı~ ıddıası teeyyüd_etrniş: ancak b~ zenginlerimizin de bazı yardımlarını . . . . 
lara bir oyun yeri hazırlamış olmnk Iü ikmal edilemiyor. ıkıncı Hakkının. da Tıre yolunda bır görmeğe başlamıştır. Evvelce bir mek- Urf~ (Özel) .-. Hal~ev~ dıl, t.arıh 
için bir çok masraflarla üzenip yaptır- Evvelce gençliğin bir çok emeklerle şakavet maddesınden dolayı gıycben tebin su tesisatını yaptıran Avukat Ö- ve edebıyat komıtesıne Fıkrı Demırer, 
dığı çocuk bahçesi parkı da deve ve ke- meydana getirdiği radyo, spor, musi- on yıl hap e mahkum bulunduğu an· mer Lütfü, bu defa dd bir mektebin Hasan Açanal, Tahir Güllü, Ali Riza, 
çilerin otlak mahalli haline gelmiştir. ki, temsil aletleri bakımsızlık yüzün _ !aşılmıştır. Kendisi Tireye gönderile- yoksul çocuklarının hitaplnrım ve ders Yunus, Köycülük şubesine Saim Sal-
Etraf duvarları yıkılmakta, hatıra lev- den kamilen istifade edilmiyecek bir cektir. kvazımını almak sm-etıYle nümune o- man, Hasan Demirkol, Bekir Açanal, 
haları delik dq'lik olmaktadır. hale gelmiştir. lacak bir hareketin öncÜsü olmuştur. Cevdet Baykal, Ihsan, Neşriyata Bed-

Bir kaç sene evvel elektrik yapılmış- Alanyanm Nis gibi bir kış şehri ya- Elektrik şirketi İŞİ A d K ri Alpay, Hulusi Özgen, Salih Çelik, 
tı. Bir de sinema tesebbüeü vardı, fa. pılması etrafındaki teşebbüsler de yüz Adapazarı (Özel) - Kocaeli valisi K~.Ş. dasın ~ UŞ Bedia, Celal Ersöz, Gösterit koluna Şa-
kat şimdi şehir kar~nlıktadır. üstü kalmıştır. Hamit belediyeye bir tezkere göndere- Yuzünden Cmayet bin, Ihsan Demir, Hasan Kamil, Müs-

e trı tesısa a ırı mıştır. ın anya a az ir immet e ço iş er zmir. on osta - , uşadasın - im, Be ·ir, Ali, Ar koluna Riza, Ha-Eı k "k · h k ld 1 s· Al d b h l k l rek belediye ile elektrik işini idare e- 1 (S p ) K ı ı k 
k.. 1 b' 1 b ba k den banka arasındaki ihtilaf üç aya usur iraya ır yangın tu um ası a· şarma mümkündür. Eskiden baş- da bir kuş meselesi yüzünden Kınnızı san, Mahmut Cevdet, Remzi Oruç, 
ı M k• . . i d.l d"" · l l . 1 . 1 .1 kadar halledilmezse vilayetin işe el ko- M h ed. ··1d·· k 1 R f B ş fk D h 1 k ı 5 ınmıştı. a ınıstı tem n e ı me ıgın- anı m1ş ış erm tamam anması, verı • w k l . f h .

1 
e m ı o urrne ten suç u au un ayan e at, ers ane er o una ıt-

'.J •• .. hk" . d. . k 1 . b b' yacagmı ve mu ave enın es edı ece· ı . d h k . . l . ' ,,_ E Al" O l Sa'd V l G l" Qen çürumege ma um vazıyette ır. mış arar ann tatbıkı u, ta ıatten ~· . b"ld" . . agır ceza a mu a emesı nehce enmış- Kı rgun, ı ra, ı ura, a ıp, 
Alanya - Antalya yolu, ve müte - güzel ve şirin olan kasabayı bir hamle- ~ı.n.ı .. ı .. ı~m.ı~t~r;. · · .....• ·~ •... ~·~ ltir. Suçlu YBıŞinın küçüklüğünden isti· Fehim, Soysal Yardım Komitesine diş· 

addit yayla yolları yapılmış\ı, şimdi de modern bir köşe haline koymıya rnekte, gözlemekte ve beklemektedir- fade ederek üç buçuk yıl ve bir buçuk çi Emin, Ömer Alay, Şemseddin, E-
bu yollardan iki senedir otomobil gide- kafi gelecektir. Alanyalılar bunu iste-1 ler. ay hapse mahkum edilmiştir. 1 yüp Şekerci, Ahmet seçilmişlerdir. 

ı
ğı gibi ilk kadın meb'us çıkarmak şere
fini de kazanmışlardı. 

Vilayet gazetesi ilk sayısında onun 
resmini basıyor, klüplerde, kahvelerde 

Seçim günlerinde burada bulunacak-ıka kimse kalmamış gibi. Kim bilir ne 
mış. Gözüne görünmemeli. çiçek olruuştur. Hatip Ak Osman om-

Evkafçı Süleyman omuz silkti: rnan söylerdi yal 
- Daha ne yaparlar kil Bir canı- - Bakalım daha neler göreceğiz! 

KERVAN YÜRÜYOR 
hep onun adı söyleniyordu. 

Bütün kasaba adeta şenlik içindey
di. 

mız kaldı. Onu da alsınlar. Şu mahke- - Rahmetli müftü vaaz ederken 
meden sonra ne tuttumsa ters gitti. kıyamet gününün yaklaştığını söyler
Sen neyse eyi kötü bir dükkan, tezgah di. Kıyamete yakın denizlerde cana
sahibi oldun. Benim elimde avucum- varlar bağıracak, karada taşlar, ağaç
da on para kalmadı. Üstelik kafamıza lar ıslık çalacak, kadınlar, kızlar er-

-87- Bürhan Cahit 20 -8. 936 Değerli evladını, Türk kadınının 
yüksek şerefini Avrupada tanıtan kızı· 
nı kendi namına Millet Mecli ine gön
deriyordu. 

Bak şu kasabanın asırlarca kuru 
kuruya denize akıp giden sularından 
ı,şık çıkardık, bu güzel kasabayı tanrı· 
nın cennetine çevirdik, yıllarca kafes 
arkasında havasız, güneşsiz, soluk be
nizli kalan kadınlarımızı da güneşe, 
hayata çıkardık. Fena mı oldu? 

Manifaturacı cevap veremedi. 
Gözleri daldı. Belki de o anda sırf 

dik kafası yüzünden elinden kaçırdığı 
l\1elahatini hatırlamıştı. Boynunu bük
tü: 

- Evet, dedi. Hakkın var l 
Şövalye Hasan Bey bunu hissetmiş 

gibi: 
- Böyledir azizim ,dedi. Dünyanın 

gidişine ayak uydurmayana güzel yer
lcr.i güzel suları, güzel kadınları bı· 
takmazlar. Bak bir kere .. Yerlerinde 

sayanlara rahat var mı. Hak kuvvetli
nin! 

Manifaturacının başı bir daha sal
landı: 

- Doğrusun! 
Ayrıldılar. 

Bu gün kasabada yeni mel/us seçi

Vilayet namına seçilecek meb'us i 
simleri arasında bir de kadın vardı. 

- Gülten Ahmet. Muallim. 
Bu isim kasabada bütün gençlerin 

ağzında çalkanıyordu. 
Gülten Ahmet .. Gülten Ahrnet. 
Evet bu Gülten Ahmet, beş yıl ön

ce vilayet namına lsviçrcye okumaya 
giden gümrükçünün evlatlığı Gi.ilten 
Ahmetti. 

Hadiselerle dolu geçen yıllar onun 
daha Avrupaya giderken kasabayı de
di koduya boğan imtihan günlerini u-

Şimdi Avrupaya giderken aleyhin
de atıp tutanları da bir düşünce almış
tı. 

kasketi de geçirdiler. · keklere meydan okuyacak!.. işte de-
Kamil acı acı güldü : dikleri hep geldi çıktı. Denizde ejder-

- Herkes Hatip gibi evde otura- ha gibi gemiler canavar gibi düdük ça· 
rnaz ya ... Hem müderris Hafız Nuri lıyor, karada otomobiller trenler ıslık 
bile giydikten sonra! çalıyor. Karılar da erkekleri geçip ı 

Tarikatçılık davasında tutulup hap- 1 - O her kalıba girer. Oğlu da açık rneb'us oluyorlar. Batmadığımıza şü· 
sedilen. cezasını bitirip kasabaya dön- göz. Babasını parmağında oynatıyor. kür. 
düğü zaman yerine başkasının tayin Oğlu şimdi çok zengin olmuş diyorlar. iki dertli konuştukça açılıyorlardı. 
edildiğini gören cvkafçı Süleyman ay- Madenciliğe başlamış. Lakırdı döne dolaşa yine (Gülten) in 
ni vaziyette olan tapucu Kamil, yine - Ben de işittim. Babasını da El- 1 meb'usluğuna dayandı. 
evkafçı Hafız Mustafa, Nalbant ustası malıda çok sayıyorlarmış. Herif başına Kamil: 
Ömer, Hafız Mehmet, büyük cami i~ kasketi geçirince bahtı açıldı. Burada - Şeytan ne diyor bilsen 1 Şu ka-
mamlıg~ından çıkarılan Hafız Sadettin, kahvelerde sürünüp duruyordu. dm buraya gelir gelmez bir kaç kişiyi 

nutturmuştu. 
Gülten üç yıl (Lozan) da okuduk- arzuhalci Nuri bu haberlerden fena ı - Hatip işitmesin! topla. Bahçelere kaldır. 

tan sonra hükumetin emriyle lstanbul halde ürkmüşlerdi. - Hatip hasta imiş. Geçen gün bi-ı Hafız Süleymanm gözleri büyü-
ticaret mektebine muallim tayin edil- Gülten aleyhinde söylemedik lakır-

1 
zimkiler gitmişler. Yatıyormuş. dü: 

h f 
dı bırakmamışlardı. Eğer bunları u-1 - Kahrındandır. Bizi de belaya sü-1 - Ne diyorsun yahu. Adamı ne ya-

mişti. Babalığı olan gümrük mu a aza 
memuru da lstanbulda vazife aldığı nutmadıysa şimdi kim bilir nasıl. öc rüklüyordu. Altı ay ne çektiğimi unut- parlar bilir misin? 

ba 
alır, onları kıskıvrak ederdi. madım. Fakat bu Gülten kasabaya ge· j - Ne olur sanki! 

için artık oraya yerl~mişler, kasa ya b k d 1 Ağızlarını ıça açmıyor u. j lir de eskileri hatırlarsa diye işkilleni- - Çocuk musun yahu. Kırk yı var 
dönmemişti. Şimdi Ankaradan gelen Tapudan çıkarıldıktan sonra anası- yorum. ki vilayette eşkiyanın kökü kırı!dı, 
bir telgrafla onun asıl doğum yeri olan nın evini satıp aktar dükkanı açan Ka- _ Bir kaç gün kasabaya uğrama! jandarma göz açtırmıyor. Kasabada 
Antalyadan namzetliği ilan ediliyordu. mille bir iş tutamadığı için arzuhalcı - Kaç para eder. Bir kere meb'us hırsızlık bile işitilmiyor. Böyle zaman• 

Bu haber kasabaya yayılınca onu Nuriye yardım eden evkafçı Süleyman oldu mu artık vali, komiser elmde de- da adama karı kaçırtırlar mı? 
tanıyan bütün arkadaşları ve onu tah- başbaşa vermişler, dertleşiyorlardı. mektir. İstediğini yaptırır. I - Olmasına olur ya .. Fakat sonu 
sile yollayan vilayetin bütün ileri ge- Hala (tapucu) lakabını taşıyan Ka- - Eh ne yaparsın. Vaktiyle derdim netameli. Adamın burnundan getirir-
lenleri düğün bayram ettiler. Vilayet mil: ya. Şimdi itibar öylelerine. Karı Av- ler. Lafın doğrusu artık bız bu kafayı 

sandığı namına Avrupa~a ilk kadın talebe _ Karı bir de meb·us .. olur~. e!in-ır~pa~a hükum~t parasiylc fink . attı. bırakmnlıyız. (Arknsı va:) 

ı göndermek tere fi kasabalarında kaldı. den kurt uluş yoktur. Bugun ışıttım. Şımdı de meb us çıkıyor. Sankı ba;r ı 
llli başlamıştı. 

Bayraklar asılmış, seçım 
hazırlanmıştı. 
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Ünvan Hırsızlığı Bir Çocuk 
Babasını Soydu 

Tıbbın Mucizeleri'--
Bir kadının göz eri bir 
başkasına nakledildi 

Pariste İhtiyar Bir Marki Karısı 
Aleyhine Garip Bir Dava Açtı 

Çaldığı Para İle Mükellef 
Bir Ev Döşedi, Eğlenceye 
Daldı, Fakat Yakalandı Görülüp işitilmemiş bir dava. Onvanıa· 

aalet davası. Davacı Marki Rola Dö Ro· 
xişki, dava ettiği de kansı Markiz Dö Ro

ziıkidir. 
Mnrki; kansının kendi ünvanıaıaletini 

gasbettiğini iddia etmekte ve bu ünvanın 
kendisinden ref' edilmC$ini istemektedir. 

Bu meraklı davanın knhramanlanndan 
Marki Lehistanın eski bir ailesine mensup· 
tur. ihtiyardır ve kardeşi tarafından da 
lvri timarhanesinde uzun müddet tedavi et· 

tirilmiştir. 

Markize gelince, o ıayanı dikkat bir 
kadındır. Genç, güzel, fettan ve kendisini 
her göreni baştan çıkaran bir mahluk olan 
bu kadın geçen yıl Marsilyn valiıini öl • 
düren Jerrnenin kız kardeşidir. Asıl ismi 
~ene Safruvardır. Hapse girmiı. çıkmış, bil
tün eğlence muhitlerinde tanınmış, ser • 
ıeri yuvalarının şöhreti: simalarından biri 
haline gelmiş ve nihayet bir gün başına ta· 
lih kuşu konmuştur. 

Con Moris isminde çok zengin, zengin 
olduğu kadar da ihtiyar bir lngili:z bu aü • 
zel kadına aşık olmuş, onunla evlenmiı • 
tir. Evlendiği günden itibaren de o zama· 
na kadar görmediği bir ııdahat alemi baş· 
Jamış, zengin ihtiyar pek hoşuna ciden bu 
6leme kendini vermiş, fakat uzun müddet 
bu acfahat hayaUna tahammül edemediği 
için iki sene içinde ölmüştür. Hudutsuz bir 

ıervet te Safruvanın eline kalmı~tır. 
Fettan kadın bu paranın bitmiyece&ini 

aanmı~ vur patlasın, çal oynaaın, bir ha· 
yat eürmeğe başlamıı ve nihayet bir gün 
parasının bitmek Üzere oldu~"\lnU CÖJerek 
yeni maceralara atılmııtır. 

Safruva zenııinlik ıöhretinden iatifade e• 
derelt vereaiye büyük bir ıato aatın alını§, 
bunu gene veresiye olarak pelı: muhteşem 

bir tarzda döıetmiı ve burada müke1lef 
eilcnceler, ziyafetler, toplantılar tertip et• 

meie baılamıştır. 
Fakat bütün bunlar, hu debdebe 

Safruvayı tatmin etmemektedir. Onun bü· 
tün istediii bir aıaJet Ünvanıdır Ve bir aün 
bu isteiini eıld aeveiliıi Raule açmııtır. 

Raul ipten, kazıktan kurtulmuı bir ser

seridir ve bu teklifi omuz eilkerek kar~la
mııtır. 

- lıtediğin bu mu ıevgilim, demiştir. 
Merak etme, elbet bir çareeini buluruz. 
;Yalnız bir prt var. Para ... MalGm ya aeni 
yalnız kara gözlerin için deci!, biraz da pa· 
ran için bağnmıza ba11yoruz. 

Raul eevııiliıinin bu arzusunu kendisile 
hem ayar arkadaılarından Petrociye aç • 
mıJ, o da: 

Zabıta, babasının evinden para ça

larak savuşan Seyfi adında bir genç 

yakalamıştır. 

Seyfi orta mektepte okumakta iken 

tahsilini terketmiş, birden zengin ol -

mağı, serbest ve refah içinde yanama· 

ğı düşünmüş, bu tasavvurunu yerine 

getirmek için de mensup olduğu aile

yi ıstırap içinde bırakan bir harekette 

bulunmuştur: 

ı ;ıukaveleye göre Madam Rozişki kocasına 
r.ikahtan 3 ay sonra .. 00 bin frank drnho· 
ma verecelı:, bu paranın 40 bin frangını 

Raul ile Petroci komiıyon olarak alacak • 
)ardı. Buna mukabil de Marki, Safruvanın 
iki oğlunu evlatlıia kabul edecektir. Bu 
çocukların babalan belli değildir ve pek 
tabii olarak ta baba isimleri yoktur. 

Marki tereddütıüz çocuklara kendi is • 
mini vermiıtir. Safruva da istediği ünvanını· 
asaletini ele geçirmit. Markiz Dö Rozişki 
olmuştur. 

Aradan 3 ay, .. ay ecçmiş, Markiye 400 
bin frank vermek ıöyle dunun, Markizin 
aleyhine bir çok alacak davaları da açıl • 
mıştır. Marld zengin değildir. Genç ve 
rü:zel de deiildir. Bunun için artık kendi· 
ıine lüzum kalmamış, başt•m de!edilmeıi 

Markiz bir eün onu bir çanta cibi 
icap eden bir nesne haline gelmiştir. 
koluna takmış, Pariı ıoknklarında dolaş -
tırmış, meyhaneden meyhaneye ıürükle -
miş, bulut gibi sarhoş ettikten ıonra onu 
karanlık bir sokağın orta yerinde köpeklerle 
başbaoa bırakarak aavuşmuştur. 

Bu ailenin 1200 lira parası vardır. 
Bu para dişten, tırnaktan arttırılarak 
tam 20 senede toplanmıştır. Ve ak ak

çe kara gün içindir düşüncesiyle sak • 

]anmaktadır. 

Bunu bilen Seyfi bir gün evde kim· 

senin bulunmadığı bir sırada sandığa 
anahtar uydurarak açmış ve sandık 
içinde yalnız 1 lira bırakarak 1199 li

rayı alıp savuşmuş, bir daha da eve 

uğramamıştn. Merak eden babası da 

oğlunun aranması için polise müra -

caat etmiştir. 
1199 lirayı cebine koyup savuşan 

Seyfiye gelince: O doğru Galata ya 

gitmiş, ayda 1 • liraya bir ev tutarak 

ve bir senelik ücretini pc;,ıin vererek 

konturat imzalamış, üç kat elbise, iki 

pardesü almıf, evi döşemeğe başla -

mıştır. 

İlk iş olarak halı, perde, koltuk ve 

ayna takımları, sandalyeler, heykeller, 

sürahi ve bardaklar, grama fon, ıigara 
tablaları ve daha bunlar gibi bir ev için 

lazım olacak eşyanın en mükemmelle· 

rini satın aldıktan ve 850 lira harca -

dıktan sonra arkadaşlarını toplamış, 
zevke ve eğlenceye dalmıştır. Bu sı -

rada da zabıta memurları izini elde e-

derek Seyfiyi yakalamı~lardır. Seyfi 

yakalanınca üetünde ancak 250 lira 
çıkmıştır. 

Zabıta evi, eşyalari ve Seyfiyi ba· 
basma teslim etm4cıtir. 

Marki ertesi sabah ıokak ortasında u -
yandıiı zaman baıına gelenleri ilk önce 
farkedememiJ, Markizi aramıya başlamış 

ve nihayet işe aklı erince Pariste kardeşini 
bulup ba11na gelenleri anlatmııtır. 

Macera 
Filim/erinde 
Olduğu Gibi ... 

anadan doğma kör Fransada 
24 sene sonra 

olan bir delikanlı 
başladı görmeye 

Kör çocuklar 

Tababet, muztarip insanların yardımına husasına malik olan asnptan iki parça çı· 
koşmak için büyük aıayretler sarfediyor ve kanlarak, gözlere takılıyor. Bunların ucu 
fedakar mensuplarının gayretile çok ha - alnın, alt tarafına gelen sinirlerle birleşti • l 

yırlı, adeta mucize kabilinden neticeler a· rilerek, harekete getiriliyor ve yavrucak et• 
lınıyor. Aşağıda bunun bir kaç misalini o· rafını görmeğe muvaffak oluyor. 

kuyacaksınız. Yirmi Dört Sene Sonra Gözleri 
Göz Mübadeleıi Açılan Delikanlı 

Hayatını, yazmak ve okumakla aıeçi • Fransız gazetecilerinden Jean Loceg a• 
ren bir İngiliz kadını beı sene evvel bir - nadan doğma ama olan 24 yaşında bir 
denbire gözlerini kaybederek ama olu • gencin bir ameliyattan sonra gözlerinin a· 
vermiştir. Bugün açık gözlerle Mausa Chau- çılmasına şahit olmuştur. İhtisaslarını §Öyle 

setts eyaletinin Falmouth şehrine a:iden bu anlatıyor : 
lngiliz kadınının ismi Mis Muirdir. Ve ha • Etrafını ve aydınlığı görür görmez fev~ 
şından geçen macerayı oradaki gazete • kalade sevindi. Sonra hayalinde yarattığı 
cilere anlatmıştır. alemle gördüklerini mukayese etmeğe bar 

Kör olduktan sonra doktora giden Mis lıyarak, kafasında büyüttüğü alemin ha ot 

Muir orada rüyet hassasını tamamile kay- kikat olduğunu görmekten mütevellit bit 
beden başka bir hasta kadınla tanışmıştır. his duydu ve bunu ifade etti. 
işte isminin ortaya atılmasını istemiyen bu Uzak mesafeleri hiç göremiyeceğim zan· 
mütevazı ve hayır sahibi kadının aayeainde nediyordu. Pencereye götürdüler, gördüği.\ 
Mis Muir rözlerine kavuşmuştur. şeylerin hakikat olduğuna inanamıyor, ken• 

Me,ele şudur: Gözleri görmiyen kadı • dieini, hala rüya aleminde zannederekı 
nın hastalığı asıl gözde olmayıp, sözleri urtılt aıörüyor muyum, yoksa kendimi gö• 
dimağa bağlıyan asapta olduğu. bunun te- rüyor mu zannediyorum? )) diye soruyordu. 
davisi imkanı bulunmadığını anladığı için, Halkın gidip gelmesi midesini bulandın '" 
bir gün bekleme salonunda otururlarken yor, o sürati takip edemiyor, ba§ı dönÜ .. 

Mis Muire ıu teklifi yapıyor: yordu. 
- Benim ha!ttalığım gözlerimin asa • Erte!ti günü doktora götürdüler, yolda 

- Kolay demiştir. Benim tanıdıiım bir 
bunak Marki var, Safruvayı onunla evlen· 
dirclim. Bundan sonra da faaliyet baılarnış, 
Marki Rola dö Rozigki ile Safruvanın ev· 
lenmeleri temin edilmiotir. Nikah kıyılma· 
dan evvel de bir mukavele yapılm)ftır. Bu 

İşte bundan sonra da l\larkiz aleyhine 
«ünvanıasaleti rasp» dava~ı açılmıştır. Fa· 
kat mahkeme bu davayı reddetmiş, Mar -
kizin asalet ünvanını gasbetmediğine karar 
vermiıtir. Ancak Markizin dolandırıcılıkla
rı sabit olduiu için 6 ay hap!İne hükmedil· 
miştir. 

Bir Fransız Hapisanesinde 
Geçen Kanlı V~k'a 

hında. Haddi zatında gözlerim sağlamdır, yürüyemiyor. Cisimlerin uzaklık ve yakın· 
sizin ise sakatlık gözlerinizde, ilim ile meş· lığını tayin edemiyerek, ya ileri, ya geri 
gul olan bir kadın olduğunuz için, gözle- basıyor. Düşmekten korkuyordu. Bu hal 
rimin çıkarılarak, sizin gözlerinize takıl • hayli devam etti, Nura kavuştuktan bir af, 

masına muvafakat ederim. Doktora ıora • ıonra bile yolun ortasında durur ve gözle• 
lım, kabil olursa, bu işi yapalım. rini kapıyarak kendine gelmek için büyük 

Mis .Muir hayret ve minnetle ismini bile bir gayret sarfederdi. Okumak, yazmak 
bilmediği muhatabına teşekkür ediyor ve için büyük müşkülat çekti, şekiller kafa " 
doktora soruyorlar. ıında kolayca yer edemiyordu. 

Doktor muvafakat ediyor. Ve kadının Muhakemesine biraz teşevvüş arız ol '" 

Kocasından 
Sevgi Istigen 
Kadın 

< Beş senelik evliyim. Bir mUddettir 

Gônül 

karım benden ayrılmak istiyor. Sebep o• 
)arak ta kendisini sevmediğimi göste· 

riyor. Karım asabi ve heyecanlıdır. Ha
yatı olduğu gibi görmüyor. Bu yüzden f _ 
kendisine dert anlatamıyorum. Hep ni- ... 
ıanlılıkta olduğu gibi hayatımızın ıev· 
gi içinde geçmesini istiyor, ne yapa 

yım? 

Cevat 

istediğini veriniz, yani onu ıevdiii • 
niz.i söyleyiniz. Yalnız karınızın sizden 
ıevgi istemesi samimi midir? Batka bir 

erkekle alakası yok mudur? Bir kadı
nın böyle bir mesele için evlilik bayatı
nı feda etmesi kolay anlnıılır bir iı de

iildir. 

* <ı Bir kız arkadaşım var. Çok eamımı 
dostuz. İkide bir bize mfoafirliğe acJir. 
Son zamanlarda ağabeyimin bu kızla 

nliikadnr olduğunu göri.iyorum. Arka • 

daşım farkında mı bilmiyorum. Fakat 
ağabeyimin bu hareketini beğenmiyo -
rum. Samimi b ir dost r.vi di~ c bize tek· 

lifsiz gelen bir arkadaııımı mıişkül vazi • 

ydle bırakmak istemiyorum. Ne yn • 
payım? 

Şükran 

Ağabeyinizle açıkça konuşunuz. Mak
ıadı evlenmekse alakasının zaran yok-

lur. Belki bu i~e delalet etmek suretile 
arkadaıınıza da bir iyilik etmİ§ olur -
ıunuz. Fakat ağabeyiniz evlenmek ni -
yetinde değilse, kendisine sizi müşkül 
vaziyette bırakmamasını iiÖy)eyiniz. 

* Kndıköyde E. Apaydın: 
Kızın hastalığı evlendikten sonra geç

mez. Böyle hastalıklı bir kızla evlen -
mek İse doğru olmaz. Siz kıza kardcı 
gözilc baktığınızdan bahsederek işi tat
lıya bağlayınız ve evlcnmeyiniz. 

* Adapazarında Nihat: 
İnsan parasız ve kimsesiz olursa na· 

sıl evlenir. Evlenince evlilik hayatının 

istilzam ettiği masraflara naı;ı) göğüs 

gerebilirsiniz? 

* Ankarada O. C. S. K.: 
Ergeç anlaıuısıruz. Scviıen kalpler 

birbirlerini tanımakla aüçlük çekmezler. 
TEYZE 

Roza muhakeme edilirken 

Son posta ile gelen Paris gazete • 

leri Dijan hapiıaneıinde cereyan e

den heyecanlı bir vak'adan bahset

mektedirler. 

Vak'a ıudur: 
Bir müddetten evvel İtalyan di • 

vanı harbi tarafından idama mah -

kum edildikten sonra Fransaya kaç

mağa muvaffak ilan Roza isminde 

bir cani Dizon istasyonunda kendi

ıini yakalamak istiyen iki memuru 

katlettiğinden Fransada da idamha 

mahkum edilmi§ ve Dizon hapisa -

nesine atılmıştır. 

aağlam gözlerini çıkararak Mis Muire ta- du, ve bu hal tedricen azalarak iki sene 
kıyor. Bu bir nevi aşılama hadisesinden sonra tamamile iyileşti. >> 

sonra Mis Muir tekrar eskisi gibi görmiye ı- Neşriyat --ı 
başlıyor. yeni __I 
Göz Kapakları Kapalı Olan Çocuk L----------....- i İnkılap dersleri - C. H. P. Sekretet 

fngiltercde Royal Waterloo hastanesine l 935 d 1 da Recep Pekerin 1934 • ers yı ın 
beş yaşında bir çocuk getiriyorlar, gözleri Ankara ve lstnnbul üniversitelerinde veı• 
rerçi görüyor amma, göz kapaklarını aı:ağı diği dersler kitap halinde basılmıştır. 
yukarı indirip çıkaran fisap mevcut ol • Yenihayat - Bu haftalık mecmuanıfl 
madığı için göz kapakları açılmıyor ve bin· . b ' .. d cı:ıtlıı "4 üncü sayısı zengın ır m un ere 
netice yavru da etrafını göremiyor. çıktı. Bu sayıda bir çok güzel resimlerderı 

Tıp mütchasmslannın büyük takdirle d 
başka alakalı yazılar var ır. 

bahsettikleri ve dünyada ilk defa yapılan Encit - Latin şairlerinin en büyüğü ~ 
bir ameliyatla çocuğun gözleri kurtuluyor. S · fü• lan Virjil'in bu en meşhur eseri ervetı 
Göz kapakları kesiliyor ve yerine bacak • d H N~ ıtrı nün edebiyatı yazıcıların nn . az 
larının oynak yerlerinde açılıp kapanma Reşidin kalemile tercüme edilmiş ve l)iin .. 
.............................................................. Yarın kütüphanesi tarafından zarif bir şe• 

dorun öbür tarafına gitmİ§, bu sı • kilde basılmıştır. 
rada cani, elinin ve ayağının zin - Kitap ve Kitapçılık - Bu isimde çık .. 

k - v b 1 k"' ··k 6 ıncl cirli olmasına rağmen apının ag • magn aş ıyan uçu mecmuanın 

zına kadar gelerek gardiyanın yak- sayısı intişar etmiştir. ... di 
İstanbul Magazin - Bu mecmuanın ' 

la•masını beklemİ§ ve tam İçeriye . 1 .. 1 · terle 
:r sayısı zcngın yazı ar ve guze resırn 

ıireceği ıırada üzerine atılmı§, e - çıkmıştır. lk• 
linden aldığı testiyi kafasına vur • Halk bilgisi haberleri - Eminönü Ha 
mağa ba§lamı§tır. Gardiyanla cani evi Dil, Tarih ve Edebiyat şubesi tarafın.: 
arasında kanlı bir mücadele devam dan her ay çıkanlmakta olan ( H alk bı1"1'

1 

ederken diğer gardiyanlar yetiş • haberleri) nin 53 üncü sayısı çıkmıştır. dıJ 
Heki ,, Öği:ıtl.~ri - Ortaköy Şifa Yur t 

mitlerdir. Bunun üzerine Roza yu- sahip v e ba~hekm~i Dr. Ahmet AEım ~"-~ 
karı kata fırlamış ise de burada da 0 Jff N · o 1 u ısıw ve operatörü r. et ı aım nur. ' 
kurtulmak imkanını bulamadığın • altıı. • .. bir k itap çıkarmışlardır. . de 
dan geri dönmÜ§, bir pencereden Eser ha lk için olup, çok açık bir ıhı 

. . b Jrnı!;ut• 
yanındaki binanın duvarına atla - ile yazılmış ve nefıs bıı surette ası ,d 1, 

f k l lrinde 1 14 resim ve bir renkli tablo ı;ıır ı 
mak istemi§, fakat muvaf a o a • .. k file-

Muhtelif hastalıklarla bir çok sağlı . _2 
mıyarak hapİ&an.e bahçesine düı · hhat•ll' 

Roza idamından bir kaç gün evvel 

buhranlı bir gece geçirmiş, saba • 

hın betinde gardiyandan su istemi§· 

tir. Derhal yerindenkalkan gardi 

yan ıu deetiıini almak üzere kori 

aelelerini izah eden bu kitaptan, sı . . 
- müt ve derhal ö)müıtür. korumnk istiyen herkes istifade edebılıt• 
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Her 300 Senenin 30 Senesini 
Harbederek Geçiren İki Millet 

Çurçil Ve Şarlo 
İngilizlerin Maruf Siyaset Adamı, 
Büyük Sinema San'atkarı Hakkında 
Şayanıdikkat Bir Makale Yazdı • 

Almanya ile Fransa Arasındaki 
Münasebetlerin 1000 Yıllık Tarihi 

İngilterenin en büyük devlet ve siyaset 
adamlarından biri olan Winston Cburchil 
Şarlo hakkında bir makale yazmı!hr bun

Almanya • Fransa münasebetlerinin bin 
yıllık tarihi, savaş, kan, •efolet, şüphe Ve 

ihtiras tarihidir. Bu bin yıllık rekabet yü
zünden milyonlarca insan can verdi, mil • 
yarlarca para heder edildi. Bunların hepsi 
(Ren) vadisi, daha doi'ruıu .<kan kuyusu> 
yürıünden yapıldı. 

da diyor ki: 

< Londranın Sen T oma~ hastanesinde, 
muzik Hollerin alkışlarına doya doya kan· 
mış bir adam, henüz genç bir adam, yavaş 
yavaş ölüyordu. Hastanenin hütun ıııkları 

söndüğü halde, beyaz gömleklı bir has ( 
ta bakıcının başını beklediği yatağın ucun 
da mavi bir ampül yanıyordu. 

Sokak kapısının önünde de yağmurun 
altında kısa pantolonlarının paçalarından 

yağmur damlaları sızan zavallı bir çocuk 
babasının akıbetine ağlıyordu. Çocuk ba-

basının hayatından ümidi kalmadığı halde, 
iyi bir haber alabilmek ümidile çırpınıp 

duruyordu. 

Nihayet can çekişen adam, l\ldü ve ar· 
kasında sefalete mahkum olan bir kadınla 
iki çocuk bıraktı. 

Şarlonun Amerikaya ilk gittiği senelerde 
alınmış bir resmi 

Bu tarihi hikaye, Şarlman ile başlar. Bu 
hal Almanya ile Fransa topraklarının bü
yük bir kısmını İşgal etmişti. 814 te öldü
iü zaman saltanatını oğullarına bıraktı ,.e 
bunlar topraklan aralanndR paylastıletr. 

Her biri ııuya kendi hissesine duşen par • 
çada hukiım llÜrecek aralarındaki münaııe 
betler kardetlik hissine dayanacaJ..."tı. Bu 
kardeşlerin birine Almanya, birine Fransa, 
Üçüncüsüne ıimali halya, ötekilerine de 
başka yerler düımü§tü. Fak.at bu kardeş • 
ler kardeıçe ıeçinemedilderi için Alman -
larla Franaızlar dövüımeie başladılar ve 
o zamandan bu zamana kadar bu dövü~
rnenin sonu selmedi. 

Biımark 1870 te Üçüncü Napo)yonla Almanyanm ıulb fal'llannı konuşuyor. Bismark 
Franıadan 200 milyon altın tazminat iatemifti. (Bİlmark ıağda, Üçüncü 

Fakrü zaruret İnsanlara iki türlü tesir 
eder. Ya uyutur ve mahveder, yahut ta u· 
yandırdıiı aksülamelle, yeni muvaffakiyet
lerin amili olur. 

le bir adama şiddetle ihtiyaç du) du~ .ı ı in 
ertesi günü yine Şarloyu ziyarete gitti 'li q 

bu sefer haftada 150 dolar teklif etti. Şarlq 
deli olacaktı ... 

Maamafih yine reddetti. Fakat arka • 
daşları insaflı kimselerdi. Menfaatinin o 4 

rada olduğunu kendisine Eöyliyerek, zorli\ 
bu işi kabule icbar ettiler. O da istemiyc cJC 
sinemacılığa atıldı ... 

Zaman ııeçtikçe Fransızlar bu muhat"· 
belere mukaddes bir aav~ mahiyeti ver • 
diler. Zaten Alman barbarlarile uğra~mak 
arzusu Sczarlar devrinden başlar. İmpara· 
tor Ügüst Latinleri barbarlarla dövüşmek 
tizere göndermiıti. 

Napolyon ıolda) Şarloya bu ikincisi tesir yaptı. Şarlo et· 
rafında olan biten ıeyleri tetkike koyuldu. 
Falı:rü sefaleti edebi eser haline getiren 

Sonralan Fransızlar kendilerini Sczaı· 

ların halefleri eaydılar. Arada kopan mu • 
Larebcler hep, apğı yukarı ayni sahalarda 
~ku buluyordu. 

91 1 de bir Fransız ltr.lllı ülkelerini Reı.e 
ltadar ııeniıletmiıti, fakat 931 de bir Al -
inan kralı ayni yerleri iıtirdat etmişti. 

940 da yine bir F ranaız kralı Hene kadar 
ilerlemiş fakat büyük Otto tarafından püe
lı:ürtülmüıtü. 

Bundan sonra da ayni hadiseler teker • 
riir etti. Bir Fransız krah, Alman inıpar:ı
torunu ııeri püekürttü. Fakat bir ıene sonra 
Almanlar Franaız1an Pariain kapılarına 
kadar kovaladılar. 

Almanlarla Fransızlar Ehlisalip muha· 
ıebelerine birlikte ııittiler. Fakat bu hGdise 
düfl'Tlanlıklarını azaltmadı. On beşincı a • 
llrda iki taraf tekrar dövüştü. On altıncı 

-.rın ortalannda Fransızlar Metz. Toul ve 
Verdum. aldılar, iki millet yinebirbirine 
lirdi. 

On altıncı Lüi 161 O da Fransa tahtına 
Oturdu. Ortalıkta sulh ve ıükun vardı. Fa
lat 161.f ile 18 1 .f arasındR Framızlar hiç 
olrnazsa Reni altı kere aıtılar ve su gibi kan 
altıttılar. 

1618 
'"'ıladı. 
doidu. 

de Fransada dini muharebeJ .. r 
Ve bunlardan 30 senelık haıp 

Bu muharebeler Almanyayı yenidrn 

barbarlığa çevirdi. Çünkü aç kalan çiftçi· 
ler, yamyam olmuşlardı. Askerler, çete • 
ciliğe başladığı için köylü toprağını alamı· 
yorlardı. 

Bu muharebeleri uzatan şahsiyetlerden 
biri kardinal Rişelyo idi. i\luharebl': 1 648 
de İmza edilen Vestfalya muahedesi ile 
nihayet buldu. Fakat bu muahede Alman
F ransız düşmanlığını tem~ lle;ıtirildi. 

Bu sırada 343 Alman prensliği ve bu 
prensliklerin bir diyeti vardı. F ransn, Bu 
diyete adamlarını gönderir, bunlara rüsvet 
dağıtır ve istedikleri sarayı alırlardı. Bu yüz
den Almanya anarşi içinde yaşıyoıdu. Ve 
Alman prensleri, birer birer Fransız hima
yesine giriyor, F ransadan atiyeler ve ma
aşlar alıyorlardı. 

1689 da On dördüncü Liıi. Paltttinat 
ülkesini tahrip etmek istedi ve FramıLlarla 
Almanlar tekrar dövüştüler. Alman sehir
leri yağma edilmiş, Ren mıııtakası baı1tırn 
ba!la harap olmuştu. On dördünsü Lüi 
1 715 te öldü. 1 7 40 ta büvük F red rik 
Prusya tahtına oturdu ve Pru~yalıları aııker 
olarak yetiştirmeğe başladı. Maksadı Prus· 
yanın ruhunu sağlamlamaktı. 

Nihayet Fransızlarla Pıusyalılar dövüş
tüler ve Fransızlar müthi~ bir mağlubiyete 
uğradılar. F rama adeta harita üzerinden 
silinmiş gibi idi. 

Fransızlar büyük Fredrik zamanına ka
dar Almanları hor görürlerdi. Daha sonra 
onlardan korkmağa başladılar. 

On dokuzuncu asnn ba'.'!ında Napolyon, 
Almanlara en ağır yiıkleri yükledi ve 
1806 da şimali Alman) a, bir Fransız müs-

Alman yada Hava Hücumlarına 

Yapılan Hazırlıklar Karşı 

temlekesi oldu. 
Mukaddes Roma imparatorluğu (yani 

Almanya imparatorluğu) inhilal etmiş, 
Napolyon Yene de Prusyayı yıkmış, ve 
Berline girmişti. 

meşhur İngiliz edibi Dichens de ayni yolu 
takip etmiıti. Bunlar kendi kendilerini ye
tiştirmiş olmak noktasından birbirlerine 
benzerler. Şarlo da Dichens te fakir idiler, 

Şarlo ilk zamanlarda komik rollerden 
ziyade facialarda rol almak istiyordu. Bü· 

Bu sırada Alman çiftçileri açlık yüzün· 
den Fransız askerlerine el uzatıyor. ve ikisi de ölmez eserler yarattılar. ikisi de en yük dramlarda oynamak hevesine düşmüş· 
Fransızlar bunlara yerdeki çayırları göste· büyük ıstırapları, gözyaşı ve kahkaha ile tü. Onun bu arzusunu görenler. kcndisile 

riyorlardı. karışık olarak cemiyete iade etmesini bil- alay ediyorlardı. Onun içinde gizli olan 

Prusya, f ransaya boyun egmiş ve onun diler. san"at kabiliyetini bilmedikleri için yanlı§ 
mahkumu olmuştu. Bundan dolayı Şarlonun çocukluğunu hükümler veriyorlardı. Şarlo bundan sonra 

Napolyonun sukutundan sonra vazb et sefalet içinde geçirmiı olmasına memnun komediye merak sardı. Dünyada biç bir 

değişti. 1814 te Bluher toplarını Mont olmak lazımdır. Eğer o hayatı görmeseydi, komedi artisti Şarlooun muvaffakiyet de. 
Martere yerleştirmiş, askerlerini Pariste bugün bu dehayı gösteremezdi. receaini timdiye kadar elde edememiııtir~ 
doJa,.tırmıstı, B d k.. · ki v f k z ,.. en e mev ıımı, çocu ugumun a • ira o yalnız güldürmüyor, yalnı;ı: ıinirlerc 

Bu sırada Napolyon E\boya sürülmüş rü zaruret İçerisinde geçmesin~ borçlu • hitap etmiyor, a) ni zamandl\ ruha, kalbe 
bulunuyordu. Napulyonun geri dönmesi yum. Eğer milyonlar arasında doğsa idim de dokunuyor. 
üzerine Bluher onun Vaterludn mağlup e· bugün elde etmiş olduğum mevkie gdc • 
dilmesine yardım etti ve bir kere daha Pa- mezdim. Bir taraftan kahkaha ile güldürür":en, 

derhal arkasından ağlatabiliyor ve bu su • rise girdi. 

Almanya büyüdükçe büyüyor, 
sanayıını inki§8f ettırıyor ve g~n geç • 
tikçe daha müteca\ iz bir mahiyet alıyordu. 

Bismark Almanyayı birlectirnıekte idi. 
Bu çalışmaların neticesi 18 70 te görüldü. 

Ve Almanlarla Fransızlar bir daha dö· 

vü~tüler. 

Moltke yepyeni bir usul takip etmiş, 

kuvvetlerini yapmış, düşmana her cenah
tan hücum etmiş ve bunları çe·.·ireıek mah-
vetmişti. 

Fransızlar gerilediler ve 
lar. 

mağlup oldu -

Almanlar Fransızlardan 5.000.000.000 
frank tazminat istediler. Bu parayı alınca
ya kadar Fransa) ı icgal altınd,1 tutacaklar· 
dı. Fran ızlar bir kaç ay içind.s parayı ö -

dediler. 
Bismnrk. Fransızların par"lyı tamamla • 

dıklarını haber aldığı zaman: 

Yine Şarloya dönelim. Yirmi bir ya~
na yeni bastığı sıralarda idi, aktörlüğe me· 
rak etti ve «F red Kerno Coınedy Com • 

panyı> tiyatro heyetile Amerikaya gitti. 

Biz onun kıymetini takdir etn~egc vakıt 

bulamadan, Amerikalılar, ondaki kudreti 
meydana çıkardılar. 

. 
Şarlo o sıralarda Brodwayda oynuyor· 

du. 19 1 3 ıenesinin sıcak bir temmuz ııü • 

nünde filim sermayedarlarından Kessel, 
yorgun argın evine giderken, Hammerstein, 

muzik holünün önüne geldi. fçerden kah • 
kahalar yükseliyordu .•• Merak etti ve içe· 

riye girdi. c Londra muzik hollerinde bir 

retle komedi ile, his, büyüle papuçlarla ro• 
mantizmi birleştirebiliyordu. Ve yine bu 

sebepten dolayıdır ki, sessiz f'limler yer • 
terini seslilere terkedince, konuşmadan snr• 

kı söylemeden mevkiini muhafaza eden 

tek artist odur . 

Pandömimaya, ve mimiklere sözden 

fazla kıymet ''erir. Vücudföıün her hare • 

keti ile meramını ifade edebilen bir ada· 

ma sözün pek lüzumu olmasa gerektir. O. 
nun jestleri seyircileri scste:ı iazla altık, daı 

etmektedir. Pandömima, herkesin anlıya. 

bileceği telı: ve hakiki beynelmilel bir li • 

gece» ismi altında oynanan reviıde ŞarJ,., sandır. 

haklı gülmeden kmp geçiriyordu. 
Şarlonun ciddi filimler oynaması:ıı bek~ 

Temsil bittikten sonra Kessel derhal liycnlerden biriyim. Napolyon filminde 

Şarloyu buldu ve gelip kendi filmlerinde kendisini hasretle görmek istiyorum. Bu • 
oynadığı takdirde kendisine haftada 75 1 b nun a eraber, beşeriyetin gülmeğ.- i) ti .. 
dolar vereceğini vadetti. O tarihe kadar 

<keşke iki mislini İsteseydim ' demişti. yacı olduğunu ve eninde sonunda biı) ulC 
Bismark Fransızların ban!<alardaki mev- Şarlo böyle bir parayı aklına bile getirm<'· 

diği halde, arkadaşlarını kırmak istemediği san'atkarın yine kendi sahasına donmesi 
duatını h<' aplamı , fakat evlerinde birik· 
tirdiklerini unutmu!ltu. 

için teklifi reddetti. icap ettiğini de her zaman ôylerim. An • 

Kessel parayı yüz dolara çıkardı. Şarlo cak dört senede bir tek film ynpm malC 
çekilip Almanlar böylece Fransadan 

gittiler. Neticede birbirlerine karcı 
yine kabul etmedi. Eve dönen Kes.el böy- ""rtile.» 

adavet· w-

leri arttı. 
Fransızlar intikam almayı düşünüyor ve 

köpeklerine Bismark adını takıyorlardı. 
191.f de Almanlarla Fran ızlar tekrar 

dövi.iıtüler. 

Fransızların başında mareşal F O§ bulu • 

nuyordu. Foı ııalip geldi. Foşun gayele • 
rinden biri Ren vadisinde bir müstakil 
devlet vücuda getirmekti. Muharebe bit • 
tikten sonra Foş. Almanyayı iı.; parçaya a
yırmak için bir plan hazırladı. Bunların bi
ri Ren devleti, biri Prusya devleti, biri 
Tuna devleti idi. Bu plana taraftar olanlar 
Şarki Prusya ile garbi Prusyanın birbirin· 
den ayrı olduğunu, Renin küçük çiftçiler 
memleketi, prki Prusyanın büyük aıazi 

sahipleri memleketi olduğunu nnlatıyor • 

, lardı. Fransızların Ren havzasını tahliye 

etmelerile Foıun planı da öldü. 

Almanya bir taraftan laan kuvvetlerini büyültürken öbür taraftan balkı lıava bü • 
~rnlanndan korumaya ela fevkalade ehemmiyet veriyor. Resmimiz Berlinde toprak 

üzere ricvde setirilen 11iınaklardan birini söıtermeldedir. 
~~~~~~~~~~~~~~· 

Şimdiye lı:adar Almanya ile Franıa ara• 
ııında vuku bulan muharebeler bunlardır. 

Yapılan hesaplar Almanlarla Fransız· 

ların her 300 senenin otuz aenC!jıni harp ile 
ııeçirdiklerini aöateriyor. ,(Sunday Eks • 

~lonun son fil.minden bir ıalıne 
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deniz incisi ~l "V enizelosu yakından tanırım!,, 
Yaz.an : Kadircan Kallı ~a. 20;3;936 ~ 

Giritli sergerde Yunanistanı Balkan harbine , umumi harbe 
nasıl sokmuş, nihayet lzmir macerasına nasıl sürüklemişti? 

Velinin elindeki kılıç kanlı 
idi ; Pula ta f eı a bir 

Yazan : Galip Kemali 
haber verdi 

Matyanonun gemisi 

likle kendisinin gelişini 
miş oluyordu. Ayni zamanda hızını 
epeyce kesti. 

Pulat reisin gemisinde kumanda
lar fısıltı ile veriliyordu: 

- Kancalar hazır mı? 

-2-

Babıalinin de Girit meselesi için bir 
harp açmak tasavvurunda olmayıp 
bilakis hukuku hükümranisini halel -
den siyanet etmek maksadiyle devlet
lerin, «adilane ve bitnrafane)> tavassu
tunu aramakta olduğuna Atinadaki 

Pulat bu adı duyar duymaz Sü - lngiliz, Fransız, Rus, Alman ve İtal-
lcymann sordu: yan sefirlerini ikna edebildiğinden, 

- Matyano hangisi!.. Bu herif lngiliz ve Fransız sefirlerinin yardı -
ne söylüyor?.. miyle bu tehlikeli :vaziyetten kurtul -

- Hazır reis!.. 
- Ramazan, meşaleler? .. 
- Hazır! .. 

Matyano baş kasaranın önünde manın bir çaresi bulunmuş idi. 
kılıcını cekmiş olarak sağa sola işte o pek nazik zamanlarda Ve -
haykırıyor, askerlerini düz.ene sok- nizelos, bir taraftan bizimle münaseba· 

- Ben söyler söylemez tutuıtu • mak ve Türkleri denize dökmek icin tını düzeltmeğe yanaşarak, Girit me· 
run!.. 

- Başüstüne! .. 
- Borda topları!.. Dikkat!... Gü-

verteyi yalatacaksınız!.. 
- Başüıtüne ... 
Prova toplarına da lazım gelen 

emirler verilmitti. 
Magosanın liman kulesi üstünde 

bir alev parladı ve söndü. 
Bir top gürledi. 
Kale ile Matyano birbirlerini ta

r.•mış bulunuyorlardı. 

Matyanonun gemisi yavaf yava§ 
yeniden yola çıktı. 

Birinci Top, 
Atcf! .. 

iki gemi arasındaki uzaklık yirmi 
kulaca indiği sırada Matyanonun 
gemisinin kıç vardiyası latince ola· 
rak bağırdı: 

1 
selesinin halli için bir «formüle» buuğraşıyordu. 
lunmasını kolaylaştırmış, öte taraf -Süleyman gösterdi: 
tan da, Bulgarların hazırlamağa çalış-

- İşte, orada!.. tıkları Balkan ittihadına girmek kapı-
Pula t en öne geçmişti: farını kapamamağa uğraşmakta bulun· 
- Oraya .. . Tutun onu ... Öldür· mu~ idi. V enizeloıun kanıile beraber çekilen son resimlerinden biri 

• 1 ff 

meyın... Venizelos 1911 den 1912 Haziranı- nenıediğim herhangi sebep ile nıüzake-jbinin hazırlanmakta olduğunu hisset .. 
Murat, Veli ve T ekgöz Ali ile bir na kadar bizim ile uyuşmak siyasetini reye yanaşmamış olacak ki, tayin olun- ı· tirilmeden Berlinden, sadrazam ve ha .. 

kaç levent daha 'çevik davranmışlar, takip etti. Bana verdiği sözünü tuta - duğum Berlin sefareti müsteşarı bu- ı-iciye nazırı Said Halim paşaya mah .. 
çoktan Matyanonun yanındaki za - rak IHll Temmuzundan sonra hudut lunduğum sırada kendisinden i(lte şu ıem bir mektup yazarak «Yunanistan 
bit ve askerleri kaçırarak kaptanı vekayiine, çetelerin topraklarımıza mektubu aldım: ile Bulgarlar aleyhine bir ittifak akti 
sarmışlardı. Kaptan teslim olmuyor, girmesine mani oldu. HJ12 başındaki Vekiller Heyeti müzakeresine girişmek üzere Atinaye 
hem kendisine saldıranlara karşı intihabatta Yunan meclisi meb'usanı- Bafkanhğı göndcrilmekliğimiz» teklif etm~tiın. 
koyuyor, hem de hala askerlerini sa- na, Ciritten İntihap edilen meb'usların 

12 
21 Ağu11to• A . Allah rahmet eylesin! Paşa iki aY 

vaşa kıtkırtıyordu. girmesine «böyle bir vaziyet iki dev- 19 " Eylül tina sonra bir daha tekid ettiğim bu teklifi .. 
Söyle, let arasında sebebi harp olacağP> hak- Azizim Galip Bey, ı mi 'ancak 17 haziran m 3 de ka .. 
inci Nerede?. kındaki tebliğime kıymet vererek ma- ı Sevimli mektubunuzcı cevap ver- bul ederek beni alelacele ve gizlice A .. 

. .. . . ni oldu. mekte bu kadar geciktiğimden dolayı I tinaya göndermisse de, Pireye çıktı .. 
Askerlerın çogu ıse denıze atlıyor- c· ı· b. , , bı"n'p özür dilerim Her gün içinde bo;:.ulmak-1. .. 

1
· B l l d . . . ız ıce ır 1 unan vapuruna ı · 0 1 gım gun top pat amıs ve u gar ar a .. 

lardı. Sandal ındır~nler .. bıle vardı. Hanyadan hareket eden Girit meb"us- ta olduğa::ı yığınla~ i§i dü~üncrek whak- yak yemeğe başlamı~ olduğundan, A .. 
Matyano neye ugradıgını anlıya - l b' 'd ·· d · ld kımda musamahakar clavranacagınızı 1 , w j arını, ır torpı o gen crıp yo an ge- .. . el • daları almak suretıyle yapacagımız yar .. 

mamıştı. Daha ilk hamlede başına risin geri çevirtti. Ve ben Atinadan umrt e e~'":· . . dım müzakeratı yazık ki akim kalmı~tı. 
K d · · .. • k 1 l d ı· k . . Sade ıkı kom§U mcmlcketlcrınuz a- T - Heeeyyy! ... ır ümenı ... yedıgı ı ıç a sen e ıyere yere se- ayrılıncaya kadar Balkan ıttıhadına d k" .. b 

11 
. 1 ~h k Bulgarlar tamamen mağlup olduk .. 

O ı D ı· d" . . . . . .. .. . 1'.asın a ı munase e erın ısa ına pc . . 
stümüze bindireceksin. e ır ın rılmıştı. Pulat: gırmedı. Çunku hareketımden evvel büyük muvafakiyetle ve candan çalıf· tan sonra toplanan ılk meclıste muha-

mi?.. - Onu öldürmeyin! _ Romanya sefiri Mösyö Florescunun mıf olduğunuz için değil, fakat halefi- lifler Venizclosa hücum ederek «sen 
Kıç kasarada bir kaç ki!İnin da- Diye bağırmak ve bunu duyurmak verdiği veda ziyafetinde kendisiyle bir nizin, en eyi niyetlerle mütehalli olsa ezeli düşmanımız olan Bulgarlarla itti .. 

ha telaşla geriye baktıkları, dümen- için geç kalmıştı. saat bir köşede görüşerek düveli ha - dahi, aizin baflaclığmız feyizli eseri fak ederek Bulgaristanın büyümesi j .. 

cinin de gemiyi sancağa almak için Bununla beraber Matyano ölme - miye sefirlerinin buldukları <efor- devam ettirememiş olmasından pek zi- çin bu kadar Yunan kanı dökülmesine 
davrandığı görüldü. Fakat ayni za· mişti. Sakağından kan sızarak doğ- müle» Ü kabul edebileceğimizpbikr ş1 e· yacle kor;tuğu~ i~in, bu;ad~~.aY_r~l~a- sebep oldun! Ayni B~garistnn şükran 
manda Pulat reis kısık bir sesle ilk rulmuı: yeniden kılıcına sarılmak is- kilde tadile yanaşarak bana : « e_ a _a.t ~ız; ne .e~ece er e ese ettıgımızı ı a- h'akkı olarak işte şimdi silahını bize çe• 

. · . . .. k' l I h istediğiniz şekil dahilinde Babıalı ıle 1 e en acızım. , virdi l Ya mağlup olsaydık halimiz nice lcumandanı vermı§tı: temıştı. La m event er onu emen .. k h 1 t b l "d' Aradaki suitefehhümlerin önüne geç- l k d" h'" .
1 

V . . . . . k Dü" muza ereye azırım. s an u a gı ı - . . . _. . o aca tı? » ıye ucum ettı er. enıze--
- Bırıncı top ... Dık at... me- yakalamışlardı. H"k" t" . d" · mek ıçın sız artık burada degılsenız de, l b E h kk r 

d .. f 1 yorsunuz. u ume ınıze arze ınız, .. .. . I . .. os ta ceva en: « vet a ımz va · 
ne yapı§bracaksm! Ate . . . şş! ... Pulat arkadaslarmı ort tara a h k .. b l I 1 d çok şukur kı atanbulcla, eyı munasebct- B·· .. k b" hl"k . d'k F k t 

. - emen onuşmaga aş ıya ım » e- 1 . ·c1 • • d 
1 1 1 

uyu ır te ı e geçır ı . a at unu .. 
Bir alev, bir duman ve korkunç hır koşturuyordu: . . . erın ı amesıne aynı uygu ara ça ,. , . ~ G' . lesi 

Ç b k mış ıdı. Jan Mösyö Griparis uar. mayınız kı, ben evvela ırıd mese 
gümbürtü ... - Murat, kıç altına .. · a u "· Yazık ki, Babıali bu esas iizerine Aralıkta, Türk.iyede çok mühim de- için babıali ile uyuşmağa çalıştım . Fa .. 

Ancak o zaman düıman gemısı Onu arayın. bilmediğim ve içyüzünü bir türlü öğre- ğİfiklikler olmuflur. Temenni ederim ki kat Babıali yanaşmadı. Bulgar ve SrıP" 
İfin kötülüğünü bütün manasile an- - Veli, sen de bu tnrnfa. · · Dik • f ........................................................ :.ı yeni kabine, devletin bütün etnik anası- lılarla ittifak ederek Türkler üzerine 

lamııtı. kat .. . Ramazanı da yanına al... Bir Doktorun rrnı yakınla~tıracak ve birlc~tirecek bir 

1 

saldırmağa mecbur kaldım !ı, dediydi. 
- Ne oluyor? Diye emirler veriyordu. aiya•a takıp etsin. Muhtelif milliyetle- Venizelosun kiyasete ve ahvale uY" 
- Delirdi mi bu. . . Bu emirler hemen yapılıyordu. Günlük Cuma rin hukukuna riayet etmekle ancak tc- gunluğuna delil olarak şunu söyleme--
- Allah belasını versin ... Çıldır- Kendisi de Matyanonun onune Notlarından f:) mini müm~_ün olan t~skini ezhan olma- den geçemiyeceğim. Yunan mil!i 

d"k'ld' 8 . 1.1 k d - dıkça, kat ıyetle ıcalaha ula§tıracak ve r . d n bu münakaşa tabıf dı!.. 1 1 1 1
• ır e ı e onun ya ·asın an Tçki Ne Zamnn earkın istiklôlini müemmen kılacak bir n~cc 11sın e getçe. l 1 t b l da akset" 

· · · .. · d'~ ı· d k" k 1 d ••W ı~ · aıans ar vası asıy e san u a Matyanonun gemısınm dumenı ça tutmuş, ıger e ın e 1 ı ıcı a gog- b 1? D • ., rejim kurmak çok güç olacaktır. . . . . . . . . l 
.. d . Asa a ve ını aga . . ·. .. mıştı. Ne bılırsınız? Bızını gazete et tırdadı ve tekne sarsıldı. sunc ayamı~tı · Sevımlı mektubunuz elıme Jegmcz- .. ... . O . G' "d l i• 

Ç b k ·· l 1 · d ? Z 1? b ·ıı·r::> d ·· y h"k. · k 1 b" • hukumetı smanıyeye ırı mese es 
Vencdikli zabitlerle vardiya bu - a u s~y e,. ncı nerek e... ı arar vere l~ • c; o~~e, .una; ~ u~etı, ra '",, .. ır .. ~ ! nin halli için Yunanistan tarafındarı 

geminin kapkara ve içindekilerin de Matyano sag ehle haç çı arıyor, Alkolün fo,. dnbrın ı o·· c-nırhn znnr- ra eszy ~ sı~~ 0~0~ nıfa_nının . uyu ı l . b" kl'f ki l t d" yat:" 
· d b h b komanclor rutbesını lctıczlı etmı.• bulu-, UÇ ır te ı va o mamış ır ıye T k ld ki k y zaman a • larııu da dü,unen ir :ı t am n n.ı. s o- :ı' 

ür o. u. arın~ anca o zam~n a m . . ; nuyordu. mazlar mı? Bunu gören \' enizelos ha" 
anlıyabılmışlerdı. Haykırmalar bır- - lncı kım • ru> ~:u~adar zaman v . nr miktar iç _ Bu, arsıuluaal nezaket icabı basit bir na: «Söyleyin azizim Kemal Bey! O 
birini kovalıyor, geminin güverte • Diye soruyordu. melidir? cemile değil, ayni :z.amancla her iki müzakerata biz sizinle giıi"memiş miY~ 
sindeki kalabalık gittikçe artıyor ve - Tilos adasının önünde vurdu - HN şeyde ifratın zarar olduğunu dii • memleketin münaaebetlcrini ıslah hu- dik? Şimdi ben de ajans Daten vasıta" 
karışıyordu. ğun Türk kalyonundan esirler al • sunclim. içki lüzum lı.. Cl ldııgu wman . ausuncla sepl:eden hizmetlerinizin re•- siyle, canım 0 müzakereleri hattu el'arı 

Pulat artık fısıltıyı filan bırakmış- mıştın. Onların arasında bir kız " · !arda de,·a ) erıne ~ · 11 bir gıdadır. men taaclikı ~emektir. . . Atinada bulunan Galip Kemali beyle 
t D.. d"" b .. rıyordu. Çabuk söyle... Mutemadiyen et, mü ·ınadıyen tatlı 1 En vefakar duygularıma ıtımad bu- ı yapmıştık diye resmi bir tekzip yapa" 
ı. upe uz agı • d k"l ı 1 yurmanı;z;ı rica ederim, azizim Galip .. '"kt·· w •• •• • ... lk' . .. .. .. t H b Gardiyanbaıı yediğimiz ve durma rn 1 0 arca su . yım mı? Bu kuçu ugu goslermıyec., 

ıncı top, uçuncu op.. ep e - h k k d içtigwimiz zaman bile mideınİL ve bar - 'ı bey. E. K. Vemzelos - . Ç" k"' b .. . . l d t lınak 
b ı Matyano aç çı arma ta evam gım un u ugun sızın e os o 

ra er, ate .. ·!H· · · saklaramı..:. bu şikemperverliğe taham - 1 Atine sefaretine, merhum Vaşing- · f" · "kt"zas ndandır >> demiAti. .. · · · k k ediyor ve büyük bir hızla kuvvetten . . . . mena ıımız ı ı ı . T Duşman gemısımn ıç asarası mıil edemez \' e hnstahmrıL. Alkol de ton sefirımız Ahmet Muhtar Bey tayın 

1 

( Arka•ı var) 
l d B, k k l h dü•erek balmumu haline geliyordu. Alk ı h dd" d ( t " O d be · :J parça an ı. ır aç a as ve ta ta :ı böyledir. o a ı zatın a an 1 • olunmuştu. zat ne ense nım tut-

Dudakları arasından mırıldandı: "k) · !\1"k ı ··1d·· ·· Fa ( Konferdnslar parçası bir kaç insanla birlikte ya septı lir. 1 ·rop an ° unır. Y • tuğum yolu tutmamış veya lutamn- ı 
havaya fırladı, yahut denize yuvar- - Esirler, baf&llında... dnsını dü ündüğümiız de bu noktalar- mış, nihayet yalnız kalmak korkusuy- Kadıköy Halkevinde Konferans 
lnndı. Şimdi Venedik gemisinde bir Pulat o tarafa kottu, baıaltma dır. la Venizelos 29 mayıs 912 de Bulgar- Kadıköy Halkevinden: Bu a~~m saO~~ 

"k d inen merdivenin önüne .Veli ile kar- Daima (enerji), sağlamlık almak ve ' larla ittifakı siyasiyi ve 22 eylül 912- 21 de Evimiz salonunda Dr. A. Suheyl rı 
panı var ı. d k I k bunu muhafaza etmek istiyorsak İçe - f d Esk. · h kimlik ve şılaftı. Velinin elin e İ kı ıç an de yani bana yazdığı 0 çok mühim ver tara ın an cı ı ve yenı e . 

Türkler.. . d 'd' T IA 1 h b d' ceğimiz rakı, rap, bira ve şaınpan . ~ k ]? .. da k • 't' hıfzıssıhhau adla bir konferans vcrilecektlf· içın e ı ı. e &§ a a er ver ı: yayı keyif yerine değıl. fakat yemek . me tuptan _ gun sonra as en ı ı- 1 b 
1 Tiirkler!.. f . k ı 1 • f . l .:ıtı Ehemm'ıyetı' fevka Konferansa herkes gdc. ı ır. - ncı yo · · · lerde veya hastalığımızda gıda arasın· a ı ımza amıy r. · J 

Diişman gemisile bir hizaya gel • _ Ne olmut? da ve günde azami 100 gram alkol iadesine mqbni 0 mektubun bir sureti.!( Toplantllar, Oavetle!:,_ 
mele için bir iki dakika yetmişti. _ Pavlo gÖtürmÜf. miktarını geçmiyecek şekilde içmeliyiz. ni Sefir Osman Nizami paşa hemen bir Karadenizlilerin Toplantısı 
Şimd Türk gemisinin borda topları _ Pavlo kimdir? Her on beş gunde bir h ftıı fasıla ver - raporla hariciye nazırı Gabriyel Nora- Karadeniz Talebe Birli-,.inden: Kar.ıde• 
da birbirinin ardından ateşe ba~la- _Geminin papazı ve doktoru. .. meli, senede (3) ay <a ısılt ile içilen iç- oonkiyan efendiye göndermiş '\e son-' ııiz Talebe Birliğinın son topl ntıın paz~' 
mışlardı . .Bir direk güverte boyunca kiden sinir ve dimağ 0 kadar kolay mü- radan aldığımız malumata nazaran günü saat ikide İstanbul Halkevi civnrırı " 

- Bir ihtiyar imif. Biz ateşe başlar B ı d k 1 A k .. 
"ld" n· k k teessir olmaz. OZJ bi.inyc er c iç iye sadrazam Kamil paşanın muvafakatile daki İnkılap lisesinde yapılacaktır. r • yere serı ı . ır ço aı erler ve za- b_aı:lamaz inciyi almı•. l 

~ :ı tahammül edemezler, on ara da içme· Yunanistan ile müzakereye girişilmişse daşllmn gelmeleri rica olunur. bitler yelke nlerin altındn kalmışlar, V ı· · k d 1 R l · · · d · ı d 
e ının ar asın an ge en ama- me crını tnvsıye e erım. de, iş işten geçmiş ve nihayet bütün fe- lsıanbul Müddeiumumi iğin e n: . r~ 

oradan çıkmak icin çırpmı'-'orlardı. · · b" d · d t K h d ı. ı ._ kt kerı - ~ zan ırıyarı ır a amı ensesın en u- ( ) Bu notlan keııip saklaymız, ya- lAk ti . . . baışlangıcı olan Balkan üta ya a avu.-at ıg; yapma · a • . 
- Kancaları at!.. Aborda!.. tarak itiyor, çabuk yürütmek için but bir albüme yapıftırıp kolleksiyon :ar~İ :.::~:~e~tiyle başımıza patla· tanbula gelen ve Hop~ hakimliğine u•~,.: 
Türk g~misi Venedik gemısıne kafasına yumrukla vuruyordu. yapınız. Sıkinta zamanınızda bu notlar · edilen Mehmet Şevketın h_ınen meınu 
1 d 1 ti 1 L 1 d k ib' · d d · b'l' mıştır. yetimize müracaat etmesı. Y< s an ı ve even er ya ın ttı ıç, ya- (Arka11 var) bir o tor gı ı ım a ınıza yetife ı ır. 
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DELİMİYDİ? 

20/8/936 Son Postanın Tefrikası ı 14 
Bir deli doktoru anlattı: rum. Yalvarıyorum size .. 

- Kaç sene oldu şimdi hatırlamı- - Emredin yapılacak şeyi yapa· 
yorum, ben o zaman akıl hastalıkları yım ! 
hastanesinin müdürü idim. Bir gün - Ben, dedi, doktor ... S. nin karısı· 

Bir takım hainler, milli hareketleri Sait 
Mollaya günü günü ehaberveriyorlardı hastanedeki odamda oturuyordum. Ka- 'yım. 

pı vuruldu. İçeri giren hizmetçi kız bir Doktoru tanırdım. Eski bir asabive
bayanın benimle görüşmek İstediğini ci idi. Hakkında deli diye rapor ,·~r-

Cemiyetin mücuisleri, bu acı darbe al
tında sersemlemişlerdi. Fakat karşılarına 
dikilen kuvvetin, mücadeleye imkan ihti
mali olmıyan bir (şer aleti) olduğunu gö
rünce aükütu ihtiyar eylemişlerdi. 

lıte o z.aman, Ferit Paşa hükumeti ka
rannı değiştirmişti. Tıpkı, mobileli bir duk
kin, bir gazino, bir bina icnrı devredilir gİ· 
bi, İngiliz muhipleri cemiyeti de - feshe
dilmesinden sarfı nazar olunarak - en kısa 
bir yolla Sait Mollaya devrü teslim edil • 
mişti. 

Bu da, (papaz Fru • ve Sait Molla o • 
yunu) nun ikinci perdesi idi. 

Şimdi, ora üçüncü perdeye gelmişti. 
Artık cemiyetin başına geçen Sait Molla 
tarafından evveli, cemiyetin (modernize) 
edilmesine karar verilmiıti. 

Cemiyetin asıl merkezi, 1stanbulda Ca -
ialoğlunda Poğaçacı fırınının üstündeki 
- Sait Mollanın ikametgahı olan • bina ol
duiu halde, Beyoğlunda da bir merkez 
açılması istenilmi§ti. Taksim civarında gizli 
Ye kibar bir umumhane olmak üzere tanına 
bina derhal tahliye ettirilmiv; cemiyet aza· 
aından (Enver) isminde bir adama 150 
lira bedelle kiralalbnlarak burası (asri 
bir cemiyet merkezi • siyasi klüp) haline 
ıctirilmiıti. 

(Bu asri ve siyasi cemiyet klübü) ne, ta· 
biidir ki asri vesait te gerekti. Buna bi • 
naen, binanın bir kaç salonu; cemiyet aza
larile, (İngiliz muhibbi) olan (zevata muh· 
tereme) nin bot vakit ıeçirebilmcleri için 
(oyun salonu) haline ifrağ edilmişti. 

Klüp azalan, aktamdan nkşarna bu sa· 
lonlardaki masaların etraflarında kareler 
teıkil ederek birbirlerine külah oynuyor
lardı. Haftada iki defa da (içtimaı umu· 
mi) namı altında büyük parti oyunlara gi
rişiyorlardı. 

Artık Refi Cevatlar. pehlivan Kadri • 
ler1 kumarbaz Onnikler, dalavereci Va -
ailler; hülasa, Galata ve Beyoğlunun bütün 
namlı oyunculan, ( iıbu; İngiliz muhipler 
cemiyeti klübü) nün (daimi azaları) sıra

sına geçmişlerdi. 

Nihayet bir gece1 bu siyasi klüpten acı 
acı: 

- İmdat. .. Polis ... Can kul'laran yok 
mu? ... 

Feryatları yükaelmiıti. Polis yetişinciye 
kadar da meıhur kumarbazlardan Emin is
minde bir (İngiliz muhibbi), kanlar içinde 
yere geriJmiıti. 

Bu vak'a, polis idaresini fevkalade ıi • 
nirlendirmiıti. Hattıi, papaz Fru ile istih
barat servisi bile, bu rezaleti takbih et • 
mekten kendilerini menedcmemişlerdi. 
Sait Mollanın mevkii, biraz sarsılmıştı. Fa
kat, bayatın bütün zevk ve lezzetini, (en 
hicabaver ıeyler) de hisseden Sait MoJla, 
derhal papaz Frunun karşısına ahlrnıı: 

- Niçin böyle düşünüyorsunuz üstat!.. 
Casusluk ettireceğim adamları, camilerde, 
kiliselerde mi arayım? .• Bana la:ıını olan 
adamlar, ancak bu zümre içinde bulunur. 
Gayemize vasıl olabilmek için böyle h:i -
diseleri gayet tabii görmeli, ve dedikodul&
ra ehemmiyet vermemeli. 

Diye bağırmıştı. 

Papaz Fru; bu kuvvetli mantık karıı • 
aında, ausmıya mecbur olmu}tu. 

Lakin, cidden takdire pyan - medeni bir 
cür'et göstermiş; Sait Mollanın • ve dola
)'ısile, sadrazam damat Ferit Paşa ile pa -
ditahın • himayesinde bulunan bu klübü 
resmen kapatacak kadar vazifepen•erlik 
ıöıtenniıti. 

mat Ferit Paşa, dahiliye nazara Adil Bey, 
Ali Kemal Bey, Mehmet Ali Bey gibi o 
günkü hükumetin en yüksek erkanı da ka
nşıyordu. Bunlar, cemiyetin fahri riyase
tinde ve dira heyeti azalıklarında bulunu
yorlar; ekseriya müıı:akerelere de iştirak e
diyorlardı. 

Cemiyet iki cephe gösterıyordu. Resmi 
cephe; güya İngiliz dostluğunu bütün mil
Jete teşmil etmek istiyordu. Halbuki husu
si cephe, casusları ve katilleri ile Türk mil
letinin bütün varlığına kastediyordu. 

Bu ikinci cephe de iki kısma ayrılıyor
du. Birincisi, Anadoluda yer yer isyan çı

kamıak ve milli teıkilata dayanılmaz bir 
darbe vurmak için hazırlananlar. . . Di -

ve adam götürüp getiriyordu. Fakat her 
gidip gelişinde de Kuvayi Milliye hakkın
da malumat topluyordu. 

Kazım, on be§ günde bir İneboluya ge
liyor, kardetini görüyor. Toplanan malu
matı alarak İstanbula avdet ediyor. Öğ • 
rendiklerini haber veriyordu. Bu iki kar -
deş, bir Arnavudun ( 1 ) hesabına çalışı • 
yordu. Bu Arnavut, 336 senesi teşrinisa
ni ayı içinde Samsuna çıkarken tutuldu. İs
ticvap edildi. Casusluğunu itiraf etti. Ar -
kadaşlarını da haber verdi. Çerkes Mesrur 
yakalandı. Cürmünü söylemiye mecbur 
kaldı. Fakat onun yakalandığını haber a
lan karde§İ, bir daha Anadolu toprağına a
yak basmadı. 

söyledi. 1 mişlerdi. Bir senedir hastanede idi. 

- Buyursun. ı Kadın sözünü bitirmemişti: 
Dedim. Bir kaç dakika sonra kadın - Kocam deli değildi. Ben fazla 

odamda idi. aptal, daha doğrusu fazla ahlaksızd:ın. 
Zaman geçti. Bir çok simalar ak- Bir genci seviyordum. Bu gencin r~Ü· 

lımdan tamamiyle silindi. Fakat bu ka- zelliğinden başka hiç bir kıymeti yok
dının hayalini bir türlü unutamadım. tu. Ben onu güzelliği için sevmiştim. 
Uzun uzun tarife lüzum görmüyorum. Onu daima görmek, daima onunla be-
Sadcce, güzel bir kadın diyeyim. raber olmak İstiyordum. 

Yer gösterdim oturdu. Kocam biraz kıskançtı. Evden uzun 
- Bir emriniz mi var~ 1 zaman ayrılamazdım. Kocamı bırakıp 
Birdenbire cevap vermedi. Yüzüme 

1 sevdiğim gençle ya.şamak ta beni değil 
bakan gözleri buğulanmış gibiydi. Bel- amma sevgilimi korkutuyordu. 
li ki, bana gelmeden evvel ağlamıştı. - Kocan beni öldürürse. 
Ve yine ağlayacaktı. Kendi kendime: Kocam belki öldürmezdi. Fakat ya 

ğerleri de, (Casus) lar ... 
Birinci kısım; mevzuumuzdan 

duğu için, bunlara yalnız lal'let 
fazla bahse lüzum görmüyoruz. 

(Arkası var) lh · I d h I hariç ol- ---- - tıma , edi, asta ardan biri- öldürürse. 
( 1) Mnnlesef, bu ArnaYudun ismini öğ. nin karısıdır. Kocam delileri hastaneye kapattı· 

okuyarak 

İkinci IJ.ısma gelince; bunlar hakkında 
topladığımız malumatı arza baılıyoruz. 

renmek miırnkün olamadı. Tekrar ettim: l rırdı. Benim de aklıma, kocamı deli di .. 
" • · ~ ' ' ~ · • ' ' · · · · , .. _ · • • · · · · ' ' • ··- - Sizi dinliyorum. ye hastaneye kapattırmak geldi. Güç 

Bir Tavzih - Doktor... iş mi? Hiçte güç olmadı. Bana sokul• 
lsıanbul Sıhh t J 1 · d" k ·· ı··~·· d a . § eıı ıre ·ıor ~gun en: Kt>limenin arkasını getiremedi. Hıç- mak isteyen iki budala doktora bu işi 
Gazetenizde (ister İnan İster inanma) k k w 1 w ba l d H b 

Elimizde bulunan resmi ve hususi vesi- başlığı altında Selimiyede (·ami soknğında ırara · ag ~~abgakl d~ a ıB. . eye~~kn~- yaptırdım. Akıllı kocam ir deli gibi 
kalara nazaran 336 senesi tenunuz ayının bir numaralı evde oturan Ayccnin Hnseki lnın geçmesını e e ım. ıraz su u- hastaneye kapatıldı. Artık rahattım. 

* 
sonlarına doğru, - istihbarat servisinin en h · d . net bulur gibi olunca söze bas,ladım. Bir müddet sevdigw im gençle birlik 

astancsın e ışi görülmediğinden sikuyct 
sefil bir aleti olan - Sait Mollanın, - ayni d"J · A 2 b - Üzüntülüsünüz, bunu anlıyo- te )'aşadım. Bu yasama uzun sürmedi. e ı mış. yşc irinci kanun 9 35 tc has- • 
servis hesabına - kullandığı casuslar §Un· tnm·ye validesinin vefat kaydı için müra- rum. Herhalde bana gelmenize bir se- Günün birinde bir balet artistine ~"isık 
lardan ibaret bulunuyordu: b s·· l · · h d d b. 1 ld B d ld 1 k' caat etmiş, 315-31 7 seneleri kayıtları t t- ep var. oy eyınız er er e ır çare o u. en en ayrı ı. şte o va ıt ) ap• 

Sarı Nuri - Şahııı hakkında izahat ver- k ı b ) ik o unnrak ölünün kaydı çıkarılmıs. 1 O u un ur. tığım hatayı anladım. 
miştik. 9 3 6 d mart n yeniden miıracaat etmiş ve - Söyliyeceğim, daha doğrusu so- Cinayetimin azabını çekmeğe LMŞ· 

Karabet Ekmekçiyan - Keza. ·k· · d f k k J b k K ı ıncı e a gene ·ayıt çı ar: mış ve ir aç racağım; siz memleketin en eyi, en ladım. Nihayet kurar verdim. oc ımı 
Vahram Balıkçıyan - Keza. ·· gun eonra gene müracaatla ölen anasının. çok bilen doktorusunuz. Benim öğren- hastaneden çıkartacak ona her şe) i an• 
Saatçi Babiky"n - Bu adam :•tibdat babasının ad H"" · 1 H 1 ... ~ ı useyın ° ma ... ıp asnn ° · mek istediğim şeyi de bileceksiniz. latacak, ayaklarına kapanıp af dil ·ye· 

devrinde saatçilik ettikten sonra, meşru - duğundan bahisle tashihini istemi" hasta • 
• W> Derler ki: Deliler arasında uzun za- cektim. Müracaat ettim: 

hyeti müteakip Hıncakyan klübüne girmiş nın ilk getirdiği ilmühaberimle Hüsevin kı- b d h lif ı w rnan yaşayan insanlar her gün deliler- - Kocamı veriniz, en ev e ten• 
ve mu te gazete erde muhbirlik, idare zı yazılı olmasile bütün hastane kuyuda • 1 
katipliği gibi işlerle i~tigal etmitti. tında Hüseyin kayıtlı olduğundan kendi Je beraber bulundukları için sonunda disine bakarım 1 dedim. tiraz ett ler, 
Meşhur kumarbazlardandı. Eline avucuna ifadesile isim değiştirmek kabil olamıya • deli olurlarmı,ş. Bu doğru mu~ delidir, tehlikelidir, veremeyiz. Biliyo• 
geçeni derhal kumara yalınr ve para ha- cağı söylenme i ı.izerine ben de sizi ııikayet Sual bana soruluyordu. Başka bir rum deli değil; herkesten akıllı. Siz 
hrı için en süfli işlere giripnekten kaçın • ederim diyerek hastaneden ayrıldığı bit • vaziyette başka birisi sormuş olsaydı. 1 doktor, size hakikatı söyledim. H r şe· 
mazdı. tahkik anla ılmış ve hastanec.e de if adei Çirkin bir şaka yapmak istedi, sanır- yi öğrendiniz kocamı bana verini . 

Rüttü Efendi - İdarei mahsusanın Ka· şahsiye ile isim değiştirmek imkfinı oln- dım. Amma belli ki samimi idi. Ve Fazla düşünmedim. Uzun teş if t-
r~deniz sahillerine iıliyen vapurların bi -ımıyacağı tabii bulunmuş olmakla bu su • böyle bir şaka yapmıyordu. !ara mahal bırakmadan kocasını has a• 
rınde makinist idi. Uğradığı iskelelerde retle tavzihini rica ederim. _ Olabilir, dedim, belki bir iki is- neden çıkarttım. Fakat hastaneden cık 
Sait Mollanın njanlarile temasta bulunur; tisna çıkar. Fakat bunu umuma hatta tı~ı günün akşamı kadını öldürdıJ: 
İstanbuldan aldığı mektuparı ve ı:ifahi ta- O I l d b~ · d :r ekseriyete teşmil edemeyiz. in eyen er en ırı sor u: 
limatı bunlara verirdi. Bu mektuplar ve 
yahut ıifahi talimat, muhtelif vasıtalarla İç Kadın yeniden ağlamaya başladı: - Deliydi demek? 
Anadoluya yayılır ve böylece fikirler bu- - Doktor size güvenmek istiyo- Deli doktoru cevap verdi: 
landırılırdı. Ayni zamanda, gene bu ajan- rum. Sizden, her şeyi sizden bekliyo- - Bilinmez ki 1 :=:..: -===::=.==--::=:=;;;;;;;;;:::=.=-.:-==--=ı~ 

lar vasatasile Kuvayi Milliyenin ve milli 
hükumetin (idari - siyasi • ııskeri) ip erine 
ait malumat toplanır; bunlar; ya, rapor 
halinde ve yahut ıifahi surette Rii§tü E -
fendiye verilirdi. Rüıtü Efendi, her sefer
den avdetinde bunlan bir rapor halinde 
Sait Mollaya takdim eder; bunun mukabi
linde on be§ İngiliz lirası alırdı. 

Gemlikli Talat Efendi --- Cüretkar ca
suslnrdandı. Zonguldak ve l1avalisindeki 
milli kuvvetler hakkında malumat almak 
için Sait Molla tarafından gönderilmi~ti. 
Fakat, Boluda yakayı ele vermiş; Kasta -
monu İstiklal mahkemesine gönderilnıit

ti. 

Fakat; mahkemeden çıktıktan sonra, 
muhafazasına memur olan nöbetçi nefe· 
rini aidatını§ ve kaçmıştı. İstanbula avde -
tinden sonra menfur mesleğine tekrar de -
vam etmiştir. 

Zeki - Osman - Ratip - Bunların üçü de 
İttihatçılar zamanında ordudan tardedil -
miş birer yüzbaıı idi. Üçü de, lstanbulda 
( Kuvayi Milıiye mensupları) aleyhinde ca
susluk' ederlerdi. Ratip, bir aralık Samsu
na kadar gelerek dıJUı çıkmak istemiş ise 
de sıkı tarassudat karıısmda bu fikrini tat-

İstanbul asliye 4 iincü Hukuk nıahke • 
mesinden: 

Behçet ı; ekili avukat Sıtkı Arbat tara
fından da"'a olunan evvelce Taksimde 
Firuzağadn Oliva soknğındn Etem Eker 
npartımanında oturan M;ıri aleyhine açı

lan 934 1165 numaralı alacak davasının 
muhakemesinde ilanen tebliga•a ıağmen 

gelmiyen daı; a olunan ~akkmda gıy.\ben 

muhakemenin yapılmasına karar verilerek 
nıübrez noter senedinden suretinden ba -
hisle dava olunana muamelt'.J gıyap kara· 
rının tebliğine 'e kendisine bir ay mühlet 
'\crilmesine ve muhakemenin 20/4 936 
pazartesi saat 14 de bırakılmasına karıır 

verildiğinden dava olun.ın il:ın güminden 
itibaren bir ay içinde ~eln.r diği 'e itiraz 
etmediği veya vekil göndermediği takdir
de vakıalara kabul etmis ı\ddolunaank gı • 
yagmdıı hukiım verileceği 'e bu husustaki 
gıyap kararının mahkeme duvarına asıl • 
dığı ili'ın olunur. (590) 

lstanbu1 4 üncü İcra Memurluğundan: 

Emniyet andığına 
5000 rra mukabilinde bir:nci derecede ipotekli olup paraya çevril
mesine karar verilen \ e tamamına 13060 lira kıymet takdir 

edilen Kadıkö} Un be Tuğlacı başı mahaliesinde Kahya 111olrnğında 
eski 1, 3 y ni 37, 37 numaralarla murakkam 11990 m 2 arazisi ve 

bahçes"ndc do~aplı bostan kuyusu vo kagir su deposu, beygirle mUtc

harrık tulumba ve çimento havuz ve yemişli, yemişsiz her nevi ağaç ve 
yetişm ş çam ağnçlarmı ve n.ccmuu l 29 m 2 saha1tmda müıte
maatınd •. n o:up mutb. ğı havi olan 2 kat l<öşk ve çamaşırlık ve 

ahırı havi 169 m~ araa üzerine mebni içinde hamamı da bulunan 

ve :ıeınııı \ e ç<tı kati!e beraber 5 kat olan köşkün tamamı açık 
arttırmaya 'azedi mişjr. 

Arttırma peşi ıdr. Arttırmaya iıtirak edecek müşteri'erin 
kıymeti muhamme en n °o 7,5 ı isbetinde pey akçesi veya 

milli bir bank. nan teminat mektubunu hamil olmaları icap 

Bu hadiseyi saklamak mümkün olama- :r J bika muvaffak olamamı•tı. Dr. lH~AN SAMI l 
t111Jb. Buna binaen artık akla ba,ında 0 • Naim kaptan - Bu da Karadeniı: sa • B A K T E R Y Ü L Q J 1 

eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenvir;ye ve vakıf borçları ve 
20 sene ik vakıf icaresi tavizi borçluya aittir. Arthrma şart
namesi 8/4/936 h rlhl ıe müsad.f Çarıamba gUnU dairede ma
halıi rnabs SJ a taıik edilecekt.r. Hirinci arttırması 27 /4/936 
tarii ine nü adif Pazartesi günü dairemizde aaat 14 ten 

J 6 ) a kadar icra edilecek, b:rinci arttırmada bedel, kıy· 
meti muhammenenin ~o 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. 
Al\si takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak Uzere arttırma 
on beş gün d. ha temdit edilerek t 2/5/tJ36 tarihine mUsadif 
Salı günil saat 14 ten 16 ya k.ıdar Dairede )apı1acak ikinci 

arttırma net ced de en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
20 4 numara ı icra ve ifl: s kanunuı un 126 ancı maddesine tevfi· 
kan hak.arı tapu &:c·1:erlle sabit olmıyan ipotekli alacnklarla diğer 
aliikadaranın ve irt fak hakkı sahiplerinin bu haldarım ve hususile 
friz \'C m, s r fe d :r olan iddiala mı ilBn tarihinden itibaren 

lanlar, İngiliz muhipleri cemiyetinden ay- hillerine iıliyen küçük bir vapurun süvarisi L A 8 O R A T U A R 1 
rılmıya ba§lamıtlardı. Fakat buna muka- idi. Bu da uğradığı iskelelerde milli teş • Uw•ımi kan talılıJutı, frengi 
bil, Sait Molla; Cağaloğlundaki merkezin kilit ve saire hakkında malumat toplar, Is- ııoktaı nazarından (V uscrın -. 11 ve 
l: 1 İ tanbula avdetinde Sait Mollaya rapor ve • Kııhn teaınulleri) kan ktireyvRtı 
apı arını ardına kadar açmıştı. stanbulun rirdi. sttyılmnııı. l' fo ve ıı:ııtma lınııtHlık-

en pespaye güruhundan bir çokları • türlü ~ lurı teşhısi, idrar, bal~anı, cernhat 
türlü menfaatler ümidi ile • buraya kaydo- Kazım ve Mesrur kardeşler - Bu iki kazurat ve su tuhliliih, ultra mik~ 
luyor; kapısının üstünde ( Ingiliz muhip- kardeı, casusluğu sanat ittihaz etmişlerdi. , 1 ro kopi, .. lıu U&İ u~ıl r İlt hzarı. 
ler cemiyeti) yazılı olan bu bina; zabıta Aslen Bandırmanın Edincik nahiyesinin Kanda Urt!ı şekt:r, Klorur, Kolles-
. ·ıı · d Hasan ko··y ·15 • d k. k . d 'd"J ter ın ıııiktnrlurınııı tayini. Dn·arı' olu ııcı erın e kayıtlı olan bir takım adam • mın e ı aryesın en ı ı er. .J 

ı 1 d 1 A 1 d ·· ı b. · k · · .... !\o. 113 Ttıl: 20!ıı- ı ara o up boşalıyordu. ra arın a, foy e ır, ış ta sımı yapmış • · 

Sait Molla, bunların arasında işe yıırı • lardı. 

( A. KUT:EL) 

Yabilecek olanları birer birer ayırıyor; bun- Mesrur, lncboluya gelmiş, bir kaç bey- Dr. 
larla teıkilatını kuvvetlendiriyordu. gir satın alarak giıya Ankara ile lnebolu • 

Ne kadar g rintir ki; bu güruh insan • arasında katırcılık yapmıya başlamıştı. Sık 

ların t{: ~il ettiı;i bu cemiyetin ara;,ına da-, &ık Ankaraya gidip geliyor. Tüccar eşyası l\.nnıKo~ 'l opçular cudd&1ı No. a3 

20 giin zarrında ~vrakı mü::.bitcleri!e birlikte Dairemize bildirmeleri 
lfızımdır. Aks. takd rde hakları tapu sicil.erile sabit olmıyanlar 
satış bcde.i in pay ac:masından hariç kalırlar. Mliterakim 

vergi, temiriye ve ta .if.yeden ibaret olan Belediye rusumu 
ve Vakıf icaresi bedel müzayededen tenzil olunur. Daha fazla 
ma:fımat almak is'cyen 'e i 93 t/1087 numaralı dosyada mevcut 

t'H k ve m"\ l. dı ı h ciz \ c takd.ri kıymet raporunu görup 

• n:aı acakl rı i.an o un ur. (1477~ 
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Ülfet Kalfa 
yumuşak 

kıpkırmızı 
bakışlarla 

kesilmişti. Mahmur gözlerini, 
Cemilin gözlerine dikmişti 

Cevabını verdi ... Belki, daha h;aşka.pi. Tamamen b<>§al_an bardağını rnasa
şeyler de söyleyecekti. fakat Ülfet nın üstüne koyan Ülfet kalfa, dudakla
derhal sözünü kesti. Dirseğini masaya rında toplanan köpükleri dilinin ucu ile 
dayayarak biranın buharı ile süzülen sıyırdıktan sonra ilave etmişti: 
gözlerini Cenanın yüzüne dikti: - Bu akşam, musikiye o kadar ih-

- Sus .. Sus ... Ben bilirim; senin tiyacım var ki... Hiç olmazsa, bir gra· 
ne miskin, ne sünepe, ne mıymıntı bir mofon olsaydı ... Hadi kızlar .. Usul u-
kız olduğunu... sul bari bir şarkı söyleyin. 

Kim bilir, hangi romana dal- Kadehini, son damlasına kadar içen 
rnış.. Yahut hangi köşede uyuya Cemile de biraz cür'et gelmişti. 
kalmıştın?.. - Herkes uykuda .. Şöyle pes per-

Dedikten sonra basını Dilfiribe çe· deden bir şarkı, hiç fena olmaz. 
virdi: Dilfirip kalfa, Ülfete eğilmiş: 

- Öyle değil mi, kız? .. Sen söyle... - Fakat, bir şartla kalfam .. Şarkı-
Dedi; ve cevap bekledi. ya, siz de iştirak edeceksiniz ... Söyle-
Cenanın yüzü, kıpkırmızı kesilmiş- yiniz, bakalım. Ne emrediyorsunuz. 

ti ... Cemil, kendisi bir yabancının ya- Ülfet; başını sandalyenin arkasın
mnda, arkadaşına karşı bu kadar mü· daki duvara dayamış; derin bir nazar· 
teca,vizane muamelede bulunan Ülfet la Cemile bakmış .. Ve sonra gözlerini 
kalfanın yüzüne şaşkınlıkla bakarak kapayarak ağır ağır mırıldanmıştı : 
sevgilisinin ne cevap vereceğini bekle- - Çaresazım.. Sensin ancak.. 
mi§ti. Rahmet allahatkına ..• 

Cenan, ayakta hafifçe sallanır gibi Cemil, elindeki çatalı meze tabak-
olduktan sonra: derhal başını çevir - larının üzerinde gezdirirken, homur· 

· wl k · · b"k··ı d d k danmı,ştı : mış; agamama ıçın u uen u a • C" 1 Ç k .. I E d'W' 
larına zorla bir tebessüm vererek: - uze ·· 0 guze .. n sev ıgım 

şarkılardan biri. 
- Ülfet kalfa, bizim ablamızdır. 

N - Cenan! .. Hadi başla .. 
Bahusus, benim kalfamdır. e isterse - Siz başlayın, Dilfirip kalfa .. 
söyliyebilir ... Maamafih, söyledikleri- - Ne, nazlanıyorsunuz, ayol... Du-
nin yarısı da şakadır, Cemil Bey. 

- Bir şartla ... 
- Emredersinit 
- Sen de bir kadeh rakı içeceksin. 
- Rakı mı?.. Aman kalfacığım. 

Ömrümde ağzıma koymadım. 
- Eyi ya, işte .. Tecrübe etmiş olur-

sun. 
- Ya, bir şey olursam. 
Cemil, teminat verdi: 

- Emin olun ki, hiç bir şey olmaz· 
sınız. Ah, rakıya alışsanız.. Rakı, içki
lerin şahıdır. 

- Vallahi, cesaret edemiyeceğim. 
Ülfet kalfanın mütehakkim sesı, 

emreder gibi yükseldi. 
- Zehir değil ya, canım .. İç diyor

lar, sana .. iç ... 
Derin bir sükUt içinde, şişenin tapa• 

sı açıldı. Cenannın önündeki barda· 
ğa, ince bir şırıltı ile rakı boşaldı. 

Cenan'ın nemli gözleri, bir kaç sa· 
niye Cemilin gözlerine kaydı. Bu ba
kışta: 

- Senin elinden olduktan sonra ... 
Zehir bile olsa, içerim. 

Diyen bir mana vardı. 
(Arkası var) . ............. ·-············································ 

RADYO : 
run, ben başlayayım. 

Demişti. Ülfet davudi bir sesle şarkıya başla- Bu Ak amkl Program 
Vaziyeti kurtarmak lazım geldiğine mıştı. İki billuri ses de ona karışmıştı. İSTANBUL 

hükmeden Dilfirip de ilave etmişti: Nağmeler, tatlı bir ahenkle imtizaç e- 18: Operetler ve hafif musiki (plak), 
- Siz, belki saray usulünü bilmez- diyor; bu pürüzsüz sesler, notaların 19: Haberler, 19,15: Oda musiki:si (plak), 

siniz, efem. Sarayda, (kalfa) demek; ve usullerin bütün haklarını vererek 20: Halk musikisi (Osman Pehlivan ta • 
ana, baba demektir. Acemi olarek sa- bu ağır şarkıyı tam bir muvaffakiyetle rafından), 20,30: Stüdyo orkestraları. 
raya geldiğimiz zaman, bizi derhal bir sürüklüyordu. Sant 22 den sonra Anadolu ajansının 
kalfanın maiyetine verirler. Bizi, o ter· Ülfet kalfa, hala başı arkasında gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
biye eder. O büyütür. Onun için debi- duvara dayalı ve gözleri, daha hala ka- cektir. 
zim fütümüzde pek çok hakkı vardır. palı bir halde, şarkının birinci ve ikin· ANKARA 

Kalfalarımızın sözlerine gücenmek ci mısralarını bitirmişti ... Sıra, (me-
şöyle dursun... yan) olan üçüncü mısraa gelmi1şti. O 

Cemil, derhal Dilfirip kalfanın sÖ· zaman ağırlaşan göz kapakları yavaş 
zünü kesmiş: yavaş kıpırdamış; sık ve kalın kirpik-

- Dilfirip kalfa! .. Siz adeta Ülfet leri arasından süzülen nazarları, Cemi
kalfaya iftira ediyorsunuz. Yaş itibari· lin gözlerini aramış .. Ve sonra gözleri
le sizden o kadar farklı değil ki, sizin ni Cemilin gözlerinden ayırmayarak, 
kalfanız olsun ... Neyse, bu bahsi kapa· devama başlamıştı: 

19,30: Çocuklara teknik öğütleri, 

19,45: Karışık müzik (plak neşriyatı), 

20 Karpiç şehir lokantasından nakil ( or • 
kestra), 20,30: Ajans haberleri, 20,40: 
Karpiç şehir lokantasından nakil ( orkes -
tra). 

BÜKREŞ 
12,30-15,10: Pluk ve haberler, 18: 

Karışık Rumen musikisi, 20: 1 laberler, 
20, 15: Konferans, 20, 35: Operadan nakil, yalım.. . Arzu ettiğim bir şey varsa, Çünkü .. Ben, senden kazandım •• 

burada hiç kimsenin kalbi kırı!mama· l k' 24: Rumen danslan. 
Derdi atkı .. Ey me e ••.• BTJDAPEŞTE 

sıdır. 

Demişti. .. Ve sonra, maruz kaldığı 
kabalığın teessüründen şimdi de rengi 
sapsarı kesilmiş olan Cenan~ bir san· 

Sende yok mu •• Rahmü insaf.. 18, 30: Çingene musik:si, 1Q,1 O: Spor, 
Söyle, allahaşkına... 20: «Kiiltür akşamrn nı nakil, 2 i, 1 O: Ko-

'i:lalye vererek: 

Ve .. Bunları, gözlerini Cemilin göz· nuşmal..ır, 21.40: Dudapl"ştc se~foni~ o.r • 
lerinden ayırmadan söylerken, Cemi·! kes~r~sı (Amfiteatrof, Mozart, ~ıuttı, Lıst-

1. .. 1 · d d k lb" d Bosını), 23,40: Caz, 24,10: Çıngenc mu
ın goz erın e e ·a ın e yavaş yavaş 1 • • • 

- Buyurunuz .. Oturunuz. Size, ne 
takdim edeyim?.. Tabii; evvela, bir 

b l. (d d' k) b' d sıkısı. e ıren er ı aş a ır eva aramış- BERLlN 

bira ... Ah, pardon ... Arpa suyu, diye· tı. Fakat Cemilin gözlerinde; mağrur 
ce~~im · · · Kaşar peyniri pe.~ 0 ka~ar iyi ve kayıtsız bir bakıştan başka, hiç bjr 
degıl amma ... Ah, ben boyle bır top- A b 1 t . mana u amamış ı. 
lantı olacağını bilseydim.. Sabahleyın I A b'tt' · '\ 

1 
. b - rpa suyu ı ı mır .. 

erkenden stanbula ıner .. Havyar, a· s· · d h Ülf t kalfa. 
ı 1 d 

- ır şışe a a var, e 
lık yumurtası falan gibi şey er a ır ım. M f'h . . 'd . Bakka-. . . . aama ı , ıstersenız gı eyım. 
Ne yapalım .. Artık fakır Cemılın evın· l B ' k · d h getı're· 

b k 
1

1 
ı açtırayım. ır aç şışe a a 

de, kusura a mazsınız. . 
D ·r . . 1 yım. 

iye ı ave etmıştı. ı _Hayır .. Çok lüzumsuz bir zahmet 
Ülfet kalfa, yaptığı kabalığın farkı- olur. 

na varn:ıış ta, mütee~sir ~l~uş g~b~ göz-, Cemilin dudaklarında, müstehzi bir 
lerini bır noktaya dıkmışt~. ~çkının te- tebessüm dolaşmıştı: 
siriyle yanakları harelenmıştı. 1 _ içmem diyenden korkmalı, eler· 

Cenan; o acı sözlere rağmen ~ir e· ler. Tevekkeli değil... Amma, bu kaba
l~ne bira wşişesini, diğer eline de Ülfe- ı hat sizde oldu, efendim .. Ben sizin bu· 
tın bardagını almış: 1 kadar iştahlı içki içtiğinizi bilsey

- Kalfam!.. l\ıJüsaade ederseniz, dim. 
bardağınızı doldurayım • _ Her zaman böyle olmaz, efen· 

Demişti. dim. Zaten sarayda, binde bir içeriz. O 
Ülfet kalfa. kıpkırmızı kesilen du- 1 d , gizli saklı. Öyle içkiden ne zevk du

daklarının arasından dilini gezdirerek 1 yulacak? .. Bu gece, sizin huzurunuz 
mahmur gözlerini Cemile çevirmiş; bize zevk ve neş'e verdi. Onun için iş· 
artık tamamen yumuşayan bir sesle: tihamız açıldı. Fakat .. ne oldu ise, za· 

- Siz, ortada gezinmekten, hiç bir vallı Cenaııa oldu. Ona bir şey kalına
şey içemediniz ... Vallahi, sizi rahatsız dı. 
ettik. Oturunuz da, karşı karşıya .. Hep Cenan, birdenbire derin derin içini 
bnabcr icelim ... Cenan! .. Doldur .. Ta- çekmekten kendini menedemedi: 
mamiyle doldur, bardağımı... -A .. Kalfacığım .. Afiyet olsun, siz 

Diye söyl nmişti. içtiniz ya .. Esasen arpa suyu. ile başım 
ü~ bira bardağı, Cemilin rakı kade- hoş değildir. Bana derhal bir ba,ş ağrısı 

hine teme1s ctmisti. Derin bir sükfıt i- verir. Müsaade eder misiniz, Ülfet kal
çiııde, ağır ağır yudum sesleri işitilmiş· fa. Size bir bardak daha vereyim. 

19: Sopran • tenor "arkıları. 20: Sere · 
natlar ve süitler (küçük orkestra), 2 1 : Ha
berll"T, 2 1, 1 O: Vals miiziği, 21,45: 
Brnymsın eserlerinden orkestra konseri, 23: 
Haberler, 2 3, 30: H,1fif musiki. 

VARŞOVA 

16,30: Gitar ve şarkıhr. 17: Konfe ·, 
ıans, 1 7 15: Orkestra konseri, 1 i,45: Söz- · 

' ler, 18: Konferans, 18, 1 5: Şiir. 18,20: 
Beethoven kenteti, 18, 50: Spor, 19: O -
perctlerden parçalar, 19, 3l1: Muhtelif, 21 : 
Senfonik konser ( Beethoven, Brahm:ı), 

2 3,50: Muhtelif postalardan nakiller. 
PRAG 

18, 10 : Prag kuarteti . muhtelif, 20,20: 
Popüler konser, 21: lbsr:niıı 11Pergüntıı Ü 

(Griegin musikisile), 23,20: PISk. 
VİYANA 

18, 40 : Bachın piyano • keman sonatla
rından, 19,10: Spor, 19.20: Muhtelif, 20: 
Haberler. 20, 30: Bar musikisi, 21: Beet
hoven konseri, 21,45: Holzcr ile radyo 
orkestrası, 2 3: Haberler, 2 3, 1 O: Şarkılar 

(piyano ile), 24, 15: il afif nıusiki. 
21 Mart Cumartesi 

İSTANBUL 
18: Dans musikisi, 19: Çocuk saati, 

hikayeler (Mes'ut Cemil tarafından), 

19,30: Sonate (Şeytan trilleri) Tartini 
keman ve piyano (Pi.). 20: Ses musikisi 
(Pi.), 20.30 : Stüdyo orkestraları, 21.30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının, 

gazetelere mahsus havadis servisi verile -
cektir. 

Mart 20 

1 .... =-=ı=mo· n_h_is_a_r_Ia_r_U_. _M_ü_d_ü_r_ l_ü .... ğ_ü_n_d_e_n_: _I 
Pa~abahçe Fabrikamızda teslim şartiyle 250 adet kullanılmış boş 

bidon pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin bidonları göı·mek üzere her 
gün· ve pazarlık için de 24/3/936 günü saat 15 de o/o 15 güvenme para• 
lariyle birlikte Kabataşda levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Satım Komisyonuna müracaathnı. U340) 

** 1 - İdaremiz tuzlaları için şarhıame ve resimleri mucibince 8000 
Jira muhammen bedelJi iki adet Elevatör 3/4/936 tarihine rast• 
layan Cuma günU saat 16 da pazarlıkla satın alınacakbr. 

2 İ9teklilerin ıarlnameleri almak Uıere her gün ve pazarlık için 
de tayin olunan ilin ve aaatte % 7,5 güvenme paralariylo 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komİ8JO
nuna gelmeleri lazımdır. 

3 - Fiatsız teklif ve kataloklar, fenni şartname mucibince pazarlık 
gününden beş glln evvel ldar~miz Fen Şubeıi MüdUrlnğlloo 
verilecektir. "1246,, 

Sıra 
MUflls Koço Limoncu o§lu s1ra defteri 

Alacakh Talep ctt.j-1 Kabul edl:en Sıralı Reddedllea llDllhuat 
No. miktar miktar aı ilr.tar 

1 Moiı Anav v. İsmail 490 490 6 
Agah Akkau 

2 Yusuf Neş'et V. lımail 100 100 ' Agah Akkan 
8 P"pazoğlu v. İsmail 100 100 6 

Agah Akkun 
4 Fuks V. Is mail Agah 187 187 6 
5 Hanri 'iak 700 700 6 

" " 6 Moiz Alğolaşivili 4n,97 401,97 6 20 Tediye edil-
diğlndeo 

7 Davit Ancel V. Atkiv· 279,78 279,78 6 
yatliı 

8 Veli Şefik 220 220 6 
9 İstir atı ıs llS 1 Milılabdlmlo 

ücreti 
10 Yani ıs ıs 1 .. 
11 Benezra Finikı ve Ea. 200 200 6 

kennzi 
12 Varvıı.ra Parisi 85 65 6 
ıs Eventiya V. Vasilakl 700 625 1 76 Kira bedeli 
1-1 l'erahya, Kariyo 100 100 6 
15 Habcnolevi 619 S60 1 59 Veıaik olma' 

dığından 

16 J ozef Liilıiç 75 76 6 
17 Jorj Kalfopu'og 600 496 6 104 Fasla talep 

odilditlodıo 

18 Yasef Kaze~ 704,48 704,48 6 
19 Şaııoviç 421,96 421,96 6 
20 Aron Alğolnfivili 671,47 671,47 6 

21 Mari 130 i30 • 
22 Elektrik şirketi V. S2,28 52,28 6 

Mehmet Sıtkı -6967,94 6709,\H, Y.58 
İflas İdare Azası Avukat 1e111ail Agah Akkao 

ve Alkivyadiı Oenouıta 

lstanbul Birinci İflas Memurluğundan: 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde 201 No. da Manifaturacılıkla meııgul iken lı • 
tan bul Asliye mahkemesi Birinci Ticaret dairesince 22 / 1/ 936 tarihinde iflasına 
karar verilen Koço Limoncu oğlunun sıra defteri tanzim edilerek idare azalan tara -
fından daireye tevdi olunmuştur. İşbu sıra defterine itiraz etmek isteyenler icm v 
ifl&s kanununun 235 ci maddesi mucibince sıra defterinin ilanı tarihinden itibaren 
beş gün zarfında merciine mürncaat edebilirler. Alacaklıların ikinci toplanması 
11 nisan 936 cuma1tesi günü saat 11 de Birinci İflas dairesinde yapılacağından alo -
cakları tamamen veya kısmen kabul edilmiş olan alacaklıiarın mezklır toplanbda ha· 
zır bulunmaları tebliğ ve ilan olunur. (21342) 

ava k umu 

Şimdiye ktıdar bin1erce kiı"yi ze lgİ 1 et.niştir. 
6. ncı Keşide 11 Nisan 936 dadır. 

BUyUI< il<ramiya: 2 O O • O O Liradır. 
Ayrıca: 30.CO::>, 20.~00, 15.000, 12.000, 10.0l>O liralık ikramiyelerlet 

(_ 50.00J) liralık iki adet mü di fat vRrdır. 

---------------------------------------------------------.. 1 lstanbul Vaklflar Direktörlüğü ilanları 

İstanbul Tapu Başmemurluğundan : 
y edikule civarında Hacı Ev haddin camii müezzin meşrutrunnm 

tapuda kaydı olmadığından senetsiz tasarruf muamelesi yapılarak 
bu mahallin vakfı namına tescili Evkaf Müdürlüğünden talep edil· 
mesine binaen şayet bu yer hakkında tasarruf iddiasında bulunan 
var ise vesaiki tasarrufiyesile tarihi ilandan on beş gün zarfında 
İstanbul Tapu Başmemurluğuna müracaatları iliin olunur. "1437,, 

Türk Hava Kurumu Bolvadin Şu
besinden: 

Kurban Bayramında toplanan '' 1393,, tane koyun ve keçi ve 
"142,, tane sığır derisi 30/Mart/936 tarihine kadar açık arthrmaya 
konmuştur. Mezkur günde bedel haddi layık görülürse kat'i ihalesi 
yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin Şubemize ve şeraiti anlamak 
isteyenlerin de Hava Kurumu İstanbul Şubesine baş vurmaları. 

"1406,, 
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Fransa, Belçika Ve 

(Baf tarafı 1 inci yüz.de) 

Alınan en son malumata göre bu konferansın 
lecek mayısta toplanması temin olunacaktır. 

ge -

Kararlattırılan esasların üçüncüsü, gerek Fransa, 
gc:rek Belçikanın her hangi bir taarruz karşısında kal
Jıkları takdirde lngilterenin bunlara derhal yardımı· 
na aittir. Bunun için İngiltere erkanı haı·biyesi ile 
Fransa ve Belçika erkanı harbiyeleri arasında bir an -
lnşma vücude getirilecektir. 

Fransa, projeye Almanyanın hudut nııntakasında 

beynelmilel bir zabıta tesisi ile Rendeki gayri askeri 
mıntakanın Alman kıt'aları tarafından tahliyesi hak
kında bir madde koydurmak İstemişse de bu madde 
bilahare parafe edilen projeden çıkarılmıştır. 

Bütün bu kararlar alakadar hükumetlerin tasdikın
dan sonra kat'iyet kesbedecektir. 

Fransa Projeyi Tasdik etti 

Paris 19 (Hususi) - M. Flnnden tayyare ile Parise 
dönmüş ve kabine içtimaına iştirak ederek Londra 

1 1 
müzakerelerini izah etmiş ve son 
hakkında malumat vermiştir. 

Kabine, vaziyeti tetl<ik ettikten 
neşretmiştir: 

anlaşma projesi 

sonra §U tebliği 

«Nazırlar meclisi M. Flandenin raporunu tetkik et
mi,, ve tetkikten sonra kabul ederek M. Flanden ile 
M. Pol Bonkuru Londradaki himmet ve gayretlerin • 
den dolayı tebrik eylemi§tir.» 

M. Flanden yarın (bugün) vaziyet hakkında par • 
18.mentoda beyanatta bulunacaktır. 

İngilterenin Vaziyeti 
Londra 19 (Hususi) - lngiltere hükumeti, 

no devletleri arasındaki anlaşma projesini 
etmektedir. 

Konseyin Bugünkü T oplanbsı 

Lokar
tetkik 

Londra 20 (Hususi) - Milletler Cemiyeti konseyi 
bugün toplanacak ve ağlebi ihtimal Lokamo devlet -
!erinin hazırladıkları anlaşma projesini tetkik ederek 
muvafık gördüğü takdirde tasdik edecektir. 

.Milletler Cemiyeti 
Konseyinin Dün Yaptığı 

Tarihi Toplantılar 

Uslanan 
Mahkumlar 

(Baıtaralı 1 inci yüme) 

Jahiyetini Ad1iye Vekaletine vermek
tedir. 

Ancak Adliye Vekaletinin bu sela
hiyeti kuHanması için yeni ceza evle( Baı taralı 1 inci yüzde) 
ri inşası ve mahkumların durumları • 

Almanyaya Karşı 275 Milyonluk Bir Cephe nın ceza evlerinde tam bir şekilde 
·· 27 · ·k· k · k .. 1 l kontrolu suretiyle mümkün olabilir • Bu suretle nufusu 5 mılyona varan ı ı uvvetlı as erı dev et, Aman- d' 

yaya karşı elele vermiş oluyorlardı. Sovyet Rusya, Çekoslovakya ile de ı.Ş. d" k d l 
ld ~ · · d Al akl · ım ıye a ar, mevcut ceza eve • 

Sayfa 11 

Amerika hagdut- 1 Amerikada 
/arı Dempse.11i de işsizlere 
Tehdit etmişler Yardım 
Eski . Vaşington, 19 (A. A.) - Rozvelt 

dünya şampıyonu ı temmuzda başlıyan bütçe yılı için-

çocuğunu bizzat de İ§sizlere yardım için yapılacak 
gezdiriyor işlere tahsis eailmek üzere kongre· 

den bir buçuk milyar dolar tahsisat 
istemiştir. 

• Son Posta • 
Jıtanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
19 • 8 - 1936 

Türk Devlet Borçlan 
Lira I.Jro 

C1o '7,D T. B. I ~3,376' o/o D Hazine B. 67,SO 
% 7,5 T. B. n a,~, Dalım 1stıkraa 95,0Q 
% 7,5 T. B. III22.0 ı ~-

Devlet Demiryollan Borçlan 

ı Lira. L1ra 

Ergani Y6,00 \\ Anadolu Ivell 43,60 
SJyaa Erzurum95,00 Anadolu M. •7,80 

Soıyeteler Eahamı 
L1ra Lira 

ft. B. MU. 90,00 tst. Tramvay 22,IO 
• • H&. 10,00 Bomonu 7,6S 

Amerikada haydutlar Lindberg- ~e;ke~~~- ~::~ ~=ento !~:~ 
ten sonra Dempseye de bir tehdit mek ll-------==~:-=:=-----ÇEKLER tubu göndermwlerdir. Bu mektupta 

Krt. 
ya on bin dolar vermesi, yahut ta tsterln 621,00 \\Liret 
çocuğunun kaçırılacağı bildirilmiştir. J J'. Frangı 12,06 Dolar 

Bu vaziyet karşısında çocuğu kimseye NAKİT 
Kr~. 

· ıo F. Franaı 167,00 1 Muk 

1. T. L. 1çln 
10,00 
o,soıo 

Krf. 
32 

emniyet edemiyen Dempsey onu biz
zat gezdirmektedir. Resmimiz eski 
boks dünya şampiyonunu böyle bir ı Dolar ı~.oo 20 Drahml 24,0D 

tenezzüh esnasında gösteriyor. 

ispanya Bizden Az 

Yumurta Ahyor 

ı iaterlln 62~ IO Len " 20 Llret ıss 10 Ley 13,00 

Bona Dıımcla 
L.K. L.K. 

Kredi Fonslye ı Mllbadll Bon. 73 
188t. senesi IOJ;OO Gayri • • 16,25 anlaşmış o ugu ıçm, uzak olan hudu unu manyaya y aştırmış ve yetış- . d hk.. l d k 

· · b 1 d B d b k S t R ·ı F ·· · · rın e ma um ann urumu gere en Bu yı)ba!ıında İspanya hu.'ku"metı'le tırmıe u unuyor u. un an aş a ovye usya ı e ransa, mutecavızı k 'ld k l d'I d'~. . . h T 
bizzat tayin ettikleri ve Milletler Cemiyetinin tavsiye ve kararına bağlan - ~k: 1 l e b onhtrok e 1 ~~fe dıgı ıçdın ı:na • hükumetimiz arasında bir ticaret an-

1903 :a 92;90 J Altın 962 
1911 il 85,0ıfl Mecldlye ooo 

d ki · · k d' d ] d k d'l · h"k" l"k d' l d um ar u a tan ıstı a e e emıyor- l l b b l d ma ı arı ıçın en ı ava arın a gene en ı erı a ım ı e ıyor ar ı.>) d 'Wması yapı mış ve azı se ep er en 
Ribentrop Sovyet Rusya ile Fransanın kahir bir askeri kudreti haiz bir yoNr .u. d l 

1
•

1 
dolayı bu anlaşma imzası her iki hü -

.. f k ki 1 k F L k h .. d k .. ısan ayının ortasın a mu lte ıı: k f d "k ·-· . . İ ıttı a yaptı arını an attı tan sonra ransanın o arno arıcın e as en h . h l d Ed" h . h . umet tara ın an gecı tıgı ıçın span-
1 · · d hh" l . . . ·-· . .. l . b k b'l apıs ane er en ırne apıs anesı - fa I 'h 

1 rna uyette yem yar ım taa ut erme gırıştıgını soy emış, una mu a ı ki d'] k hk" 
1 

h hak yaya z a ı racat yapı amamı~tır. 
Al · d · k d h · b · k .. · · f k d - h .. k.. . ne na e ı ece ma um arm u - I 

. mFanyanın Rşım ıye ka nr L ıçk ır as erı. ıttı a. ya~ma ıgınhı,l'f u l~~k~tı - tan istifade ettirilmeleri kararlaştırıl - statistikler bu vaziyeti açıkça gös • 
mn ransa - usya pa ·tını o arno emnıyet sıstemıne mu a ı te aK ı et- termektedir. 

tiğini _ve bu bir taraflı hareketi Lokarno paktını fi'len ~~~~l eden bir hareket mı~~~ne hapishanesine nakledilecek Kanunusani ayı zarfında ispanya • 
saydıgını anlatmıştır. İşte buna karşı Almanya da butun Alman toprak • hk" I . d . l k Türkiyeden 37 kental yumurta ih· 
1 d h"k" · · · · L 'h · h" . . ma um ar ınce en ınceye e enere , ya ann a tam a ımıyetmı tesıs etmeıt ı tıyacını ıssetmıştır. h . d k. d I .. . ... d ed'I ·!lt' 

h · k k ba . .. . - . . apısane e ı urum arı goz onun e raç ı mıT ır. 
Almanya bu areketıy]e Lokarno pa tını te şına ıhlal etmış degıldır. l k l ak d l B k b'l 14 b. k 1 A · 

Ç k .. F d h .. h d · h'·k·· ·· b k tutu ara ayrım ta ır ar. una mu a ı ın enta rıan-
ün u ransa a a once mua e eyı u umsuı: ıra mıştı. 1 b ] · d 85 1 · · d 600() k ı U d • • .... • • • J • starı u ceza evın en , zmır ce- tın en, enta ruguvay an, 

Almanya Işın Laheye Gıtmesını stemıyor za evinden 65, diğer ceza evlerinden 5000 kental Danimarkadan, 473 ken-

Ribentrop bundan sonra Lokarno silahlanma müsavatını temin ettiği de 150 kişi Edirne ceza evine nakledi- tal İrlandadan, 332 kental Belçika-
halde Fransanın silahlarını azaltmağa kat'iyen yanaşmadığını söylemiş ve lecektir. dan 274 kental Bulgaristandan İspan-
Fransa - Sovyet paktının Lahey adalet divanına arzı meselesi dolayısiyle Bakanlık bütün hapishane direk • yay~ yumurta itha] edilmiştir. 
Fransanın bu meseleyi daha önceden dü§Ünmesi lazım geldiğini anlata - törlüklerine, dol.durulmak üzere. !)5~ Şubat ayında bizim ihracatımız bi-
rak demiştir ki: fiş gönderrniştır. Bunlar zıraatçı f I d B l . f b' 
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19 51 mahkumlar tarafından doldurularak raz. ?z a ır ..... u. zararlı vlazıyke ıdn ır 
«Mesele yalnız hukuki mahiyeti haiz değildir .. Hukuki mahiyet siyasi b k l _ . d d'l k . 

300 
ah ay ıçınde telafısıne ça ışıma ta ır. 

rnah~ett~ eyrıkmaL Onun i~n y~n~~lim~~et~~anb~m~bme a anıpın ec ı~e tır. m • ~~-----~-~-------------------~~ 
bu rn~eleyi h~kd~~ ~~ycl~~iiWir.» k6mbufi~erara~n&n ~~a~~·~ ~,---------------------•• -1--1---- 1 

h Ceza evleri mütehassısı Mutahhar Emllk ve Eytam Bankası n arı -
~rmiB~Sendik Sul ~rifgMhl An~~u k~~~d~ni -,------------.~---------~ 

Ribentrop bunu müteakip Almanyanm hakimiyetini temin etmesi üzeri- tetkike başlamıştır. · 
ne, teşevvüşlere son vermek ve yirmi beş senelik bir sulh devresi açmak Mütehassıs İzmir hapishanesinden 
istediğini anlatmış «hu suretle gelecek nesiller, başlayan işi tamamlamak 27, Bergama hapishanesinden 11, Ö
imkanmı elde edeceklerdir.» demiştir. demiş hapishanesinden 12, Uşak ha-

Alman murahhası nihayet, Almanya başvekili tarafından ileri aüri.ilen pishanesinden 9 ziraatçi mahkum a
teklifleri müzakere etmenin konseye ait olmadığını, fakat bu tekliflerin yırmıştır. Bunlar Edime hapishanesi
ehemmiyetle nazarı dikkate alınması ve tahakkukuna çall§ması lazım gel- ne sevkedilecek ve orada pancar zira-
diğini anlatarak sözlerini bitirmiştir. atiyle meşgul ola~klardır. 

Nutuk Ncısıl n;nlendi? Bu mahkumlar Edirne hapishane • 

Ribentrop"un sözlerini bitirmesi ve tercümesinin dinlenmesi üzerine kon
aey ilk celsesini tatil etti. Alman murahhası l 0,45 de söze başlamış, nutku
nu ] ] ,3 te bitirmiştir. Nutuk Almanca ile söylendiği için azadan yalnız bir 
kaçı tarafından takip edilebilmiştir. Nutkun lngiliz tercümesi okunurken 
Flanden not tutuyor, Litvinof ise rahat rahat gazetesini okuyordu. 

Nutkun İngilizce tercümesinden sonra Fransızca tercümesi okunmuş 
·ve celse öğleden sonra ;J te toplanmak üzere tatil edilmiştir. 

Müzakere Ve Nihayet Karar 
Konsey yemek tatilini müteakip yeniden çalışmaya başlayınca evvela hu

susi bir toplantı yapılmıştır. Konsey reisi Mister Bruce, reis sıfatiyle değil, 
fakat A,·usturalya delegesi sıfatiyle Fransa - Belçika takriri lehinde rey 
vereceğini söylemiş, bunun Üzt>rine, Fransa - Belçika takriri reye konmuş, 
Almanyanm Versay ve Lokarnoyu ihlal ettiği ittifakla kabul olunmuş -
tur. 

Almanya aleyhte rey vermiş ise Je Lokarnoyu İmza eden devletlerden 
olduğu için reyi, kararın ittifakla verilmesinde müessir olmamıştır. 

Rey toplandıktan sonra Ribentrop gene söz almı,ş ve «muhterem aza 
ıözlerimi tetkik için vakit bulsalardı her halde başka türlü rey verirlerdi.» 
demiştir. 

Karar Nasıl Karşı landı ? 
Knrar hayretle karşılanmamıştır. Dün Eden, Grandi, Titülesko, ispan

ya ve lehi tan murahhasları ile Lehistan murahhası Bek.in nutkundan 
uhakkak .. rül" ordu. 

sinde kendi kendilerini islah ettikleri
ni gösterir şekilde çalıştıkları takdir -
de Adliye Vekaleti, ceza kanununun 
l () ncı maddesiyle kendisine verilen 
<ımeşrutan tahliye)) selahiyetini kul • 
lanacaktır. Bu sebeple mahkumlar a
rasında Edirne hapishanesine nakille-

~!.~}. i.~!:r.~.1!.1.:!. .. ?.~~ .. ~~~~~!.: ................. . 
Mürebbiye arayanlara 

Avusturyalı tecrübeli bir mat
mazel aile yanında çocuk bakmak 
için mürebbiyelik anyor. Müra
caat : Beyoğlu Hava sokak Hayri 
Bey aparbman No. 3 (589] 

----
İatanbul ikinci İflas memurluğundan: 
Müflis Civan Yakupyana ait gümrükter

de bulunan bir sandık 250 paket lngiliz 
esmer kundura keten yumağı ve ( 7) san· 
dık pamuklu fotin lastikleri nümuneleri 
göstcrilerck açık arttırmn suretile satıla • 
cnkıır. lsıiyenlerin 23/3/936 pazartesi gü
nü saat on birde Yeni postanede ikinci lf. 
lüs daire~inde hnzır bulunmaları lüzumu 
ilim olunur. (21363) 

Satılık Ev: 
Esas No. 

149 
. Mevkii ve nev'i Depozito 

150 

Kasımpaşa'da Eyyühüm Ahmet efendi mahal-
lesinde Camii Şerif sokağında 41 No. lı evin 
3/4 hissesi. 

Kasımpaşa'da Eyyühüm Ahmet efendi mahal
lesinde Camii Şerif sokağında 43 No. b evin 
3/4 hissesi. 

180 L. 

140 L.. 
Yukarıda mevkileri yazılı iki evin dörtte üçer hissesi peşin par& 

ile satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. ihale 3 Nisan 
1936 Cuma günü saat onda yapılacaktır. 
Şubemize gelmeleri. (321 l 

--------------~--------------------
lstanbul ikinci Ticaret Mahkemesinden: 
latanbul asliye mahkemesi ikinci ticaret dairesinden: 
Emlak ve Eytam Bankası İstanbul şubesi tarafından Bolvadinli Sarı 

zade (Hacı Apturrahman) ve Mahmutpaşada Abut hanı ittisalinde 59 
No. da mahallebici Necmeddin dükkanında (Şerafeddin) Vefada Mol
la Hüsrev mahallesinde Taştekneler caddesinde Bay Refadm evinde 
kiracı (Kazım) haklarında açılan alacak davasında: 

Müddeaaleyhlerden Şerafeddin ve Kazım gösterilen ikametgfıhları 
meçhul bulunmakla dava arzuhalleri tebliğ edilememiştir. Hukuk usul 
muhakemeleri kanununun 141 ci maddesi mucibince tahkikal hakimli
ğince müddeaaleyhlerden Kazım ve Şerafeddin haklarında bir ay müd
detle ilanen tebliğat icrasına karar verilerek tahkikat 28/4/936 salı 

günü saat 14 de bırakılmı~tır. 
Yukarıda yazılı tahkikat gününde müddeaaleyh Kazım ve Serafcd -

din bizzat veya bir vekil ~öndermek suretile mahkemede hn;zır bulun· 
maları lüzumu tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (322) 
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HASA AL IK T 
'Asri kadın için ruj, alhk ve tırnak cilası bir ihtiyaçtır. Hayati bir iştir. Fakat, iyisini bulmak lazımdır. ari~te Koti ııe ise Türkiyede dahi Hasarı odur. Sn!lit. açık koyu renkleri vardır. Hasa n rujlanna ve 

nllıklarına ve tırnak cilillarını görüpte meftun olmıyan kadın yoktur. Hasan markasına dikkat, başka marka verirlerse aldanmayınız. Hasan deposu: İ :Hnnbul, Ankara, Beyoğlu. 

Tek, fakat '"' ı çare 

Tecrübe edenlerden sorunuz! 
Baş, diş, adale ağrılarile üşütmekten mütevell;d 

bütün ıztıraplara karşı yegane müessir tedbir 
bir kaşe 

111 

almakbr. 
( Mideyi bozmaz kalbi ve böbrekleri yormaz ) 

Fennin en on icadı 
6 lambalı 17 m • 2000 m 

kadar RADYO S C H A U 8 
Oseanik modell 1936 
Sizi tğlendirmeğe hazır en lüzumlu ar
kadaıınızdır. 

Umumi satış deposu ı İstanbul Sultan· 
hamam. Havudu han No. 1. 
Adana : Hnoı Bey Z. Muharrem Hilmi. 

İzmir: Penneıti ve Pe.riente. 
Trabzon : Atmncıoğlu Hakkı Bakanay. ' 

Büyük Pehlivan Giireşleri 
Gönen Kazası Sarı · hiye in e 

Havn Kurumunun idaresinde, Nnhiye Müdürünün himayesinde 29 mart pazar 
günü Türkiyenin ünlü baş pehlivanlannm iştirakile Hava Kurumu yaranna güre~ 
yapılacaktır. 

İkranuyeler : Başa 60; baş altına 30; ortaya 15; küçük ortaya 1 O lira ve küçük
lere de münasip ikrumiyeler verilecektir. 

Bu güreııe gelenler çok heyecanlı bir gün geçireceklerdir • 

• 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Sabnalma Komisyonundan: 
ı - Merkezimize aid Ankara Motörü l<eşif mucibince açık ek· 

slltme ile tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 940 liradır. 
2 - Bu işe aid ŞBl'tname ve evrak .şunlardır. 
A - El<ı'ltme şartnamesi 

B - Fenni şartname 
C - Keşif cetveli 
3 - istekliler bu şartname Y evrakını parrsız olarak lıtanbul 

Liman Sahil Sıhhiye Merkezi Levnzımından alabiıirler. 
4 - Ek&iltme 24/Mllrt/936 Salı günü saat on dörtte Galatada 

Kara Mustafapaşa sokağında lstanbul Umanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınnlma Komisyonunda ya_ ılacaktır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 70 lira 50 kuruş teminat parası ile en 

, z .'.JOOO liralık bu gibi tamirat yaptığına dair bir ehliyet vesikası 
gösterme si ıarthr. "1221,. 

bul ı 
~~-=..--~~~-

ARABA MOTOSİKLET BİSİKLET SAHİPLERİNİN 
NAZARI DIKKA TİNE : 

Yük ve b"nek arabalarile Bisiklet ve motosiklet plnl<alannın de
ğiş · rilmesi müddeti l 5/Nisan/936 sonuna kadar -Son defa olarak • 
uzatılmıştır. Bu tarihten sonra eski plakaların hükmü olmıyacağı 
gibi bu plakalarla çalışanlar plakasız çalışmış sayılarak haklarında 
cezai muamele yapılacağı ilan olunur. ( 1465) (B) 

......, 
:::inclarm tnLii reulderini iade 

eder. Kumral ve eiynh olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve yıkan· 
mnkla dahi kat'iyen çıkmaz, daima 
sa bit kalır. Yegane zıLrnrıız ve 
tanınmış markadır. 1 
1NG1LIZ KANZUK EOıANESI 

Beyoğlu - latanbul 

VENÜS RiMELi 
ile tunlet görtın kirpikler kalbler• olı: 
gibi 1aplanır. 

Gayet co.zlb renklerilo kullananları 
hayretlere diişUrUr. 24 aaa* dudakta 
sabit kalır, bozulmaz ve yakmaz. 

VENÜS PUDRASI 
Terkibe Venüs Gold luemi karıştı· 

rılmak sayesinde narin ve nazik 
cildleri teıhir eden her teno uygun 
renklerde yükl k ovaaflı eşsiz. bir 
P'ldradır. 

VENÜS KREMi 
Terkibindeki huıuei madde! ha-

yatiye dolayıııile insanı şaynni hayret 
bir surette gençleıtirir. güzelleştirir ve 
ismi gilıi bir Ven\le yapar ve hayret· 
}ere düşlirUr. 

Evllya Zade Nureddin Eren 
Eczai kimyeviye ve ıtriyat dopoeu, 

Jetanbul. 
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RADYOLi 
Dişlerinin kıymeti • 

1 bilen her kadın 
diş macunu ve her erkeğin 

• 
ır erdiği Netice 

1 

ın 

Çok daha beyaz, çok daha parlak, 

çok daha sıhhatli diş er 

Eşsiz formül 

e Fevkalade 

teksif edildiği 

ıçın iktısadi 

kullanış kabi

liyeti 

e Güzel koku\ e 
zevk veren 

bir köpürme 

e Otomatik ma· 
k i n e l er l e el 
değmeden ya

pılış 

Siz de kullanınız 1 


