
Japonya 
Mançuri-Piş Mogolistan 

Hududunda Tahşidat . .. .. 
'Japon hiikiimet erkinından biri· 
''Rusya bir taraftan Japonga, 

diğer taraf tan Almanya ile 
karıılaşacak I ,, dedi 

ltalyan umumi b
rarslhı l < A.A.) -
J-lavu muhabirinden r 

3 l mart tarihli mu· 

lıarebede ltaıy...ı.n. 
zayiab takriben 1200 
6lü ve yaralıdır. 

Habeşler tarafın • 
Öan verilen mal6ma • 

ta göre poıta nam 
Valde Marcoı ayni 
muharebede maktul 
düflllü tür. İmHra • 
torluk kuvvetlerinin 
A,iyanıi ıöUUıün Iİ • 
mali tarld.mcı.. ıı. . Musollnl Haheşistanda Olen bir tanaıeclnla tfMu.IDD1I 
riam _ AtiYanaı etna • okşajarak teaelH ediyor 

fu\dan toplandaiı anlaplıvar. . . f lntilterede ltalyaya karşı 
kparatonm yeni bir muharebeye sın.- aleyhtarlık tekrar L ...... }adı 

meai ihtimali vardır. Lakin. bazılanna gö· UQ9 --re, kendİIİnİn 1Ulha yanqmaıı da ihti • 

mal haricinde deiildir. 
31 mart mubarebeeinde ltalyan ha va 

kuvvetleri bilha.. faaliJet ıöıtermif, fa

kat ~avanın bulutlu olmuı dolayuile al

Çllktan uçmaia mecbur olan tayyareler • 

(len 1 7 taneli ablan mermilerdeo ..katlan· 

mqlardır. Hele dört tanesinin uiram•t ol

Cluldan huar mühimdir. Buna rajnlen yal
nız üç kiti yarala~mıt ve tayyarelerin hep
li de yerli yerine dönebilmiştir. 
, Diier taraftan haber verildiğine göre, 
Habeşler, dün P ... omekan ile Safti arA • 

auıda ltalyan cephesine 10kulmak te,eb • 
hüaünde bulunmutlar İle de muvaffak ola· 
mamıılar ve önemli zayiat vererek püs • 

• kürtülmütlerdir. 
A.mara ~ - Alman ajansı muhabiri 

bildiriyor. Negüa ile kıtaabnın bala A~· 
yangi golu bö)seainde bulunduğu bildin 
liyor. 

. Londra 3 - Röyterin Adisababadaki 
muhabiri bildirİ)'or: 

Londra, J (A.A.) - ltalyanlann 
Habdtiltanda kazancbkla• mufvaffa
kiyetler neticesinde huJ olan endite 
ve kullandaklan harp metodlannın U· 

yancLrdaia nefret. bazı muhitlerde 1-
talyan aleyhtarbitrun yeniden uyandı
ğım 1ö1termektedir. 

Milletler Ceaüyeta mahf elleri İtal• 
ya hakkında zecri tedbirler tatbiki le
hinde tekrar mücadeleye batlamqlar-
dır. 

Milletler Cemiyeti Birliji. İtalyan 
hükumeti, Habeşiatanda harbe nihayet 
vermediii takdirde, 18 ler komitesinin 
petrol da dahil olmak üzere, bütün d~
niz naklıyatına zecri tedbirler koymak 
ve icabında ltalya ile Habeşistan ara
sında muyasaJayı durdur-mak üzere iç
tima ecleceıııne dair karar vermiıtir. 

1:.oııdra, 3 (A.A.) - balyan bü-

yük '~ C.Jaftdı ~· dat balcanhk
~ki konuşmaları arasında hükumetin-
den aldıiı talımat uzerine Habeşistan, 
ida muahedeJerden doğan lngiliz Jlle· 
nafüne tamamiyle riayet edeceğine da 
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tana Yiiriiyecek 1 
ün gece sekizi 

idam olundu 
idam 4S dakika 
tehir edildi, fakat 
mahkô hiç 
itirafta bulunmadı 
Cezanın telıiri için son 
dakikaya lcadar uğraııldı 

Mimar Sinanın 
Hakiki çehresi 
Yapılan tetkikler mevcut 
resimlere hiç benzeme

diiini gösteriyor 
Ankara. 3 

(Hueuai muha
birimizden) -
Büyük ınimar Si. 
a•nın, bfa ... 
imerinde ,.,... 
tetkikler ve tari -
1ı... 'bala • • l VNI .. iati• 
naden, yeni bla: 
büstü yapdmı, . 
br. 

Yüce mimanıt 
eimas.ı, bu euret· 
le. fİmdİye ka
dar sanıldajan .. Yaoe mlmarm flm
dan bambafb ve dlJe kadar tanıdı-
hakibte çok uy- ltmız resmi 
ıun bir tekilde canlandırmıt oluyor, 

Hapi.ane 
istatistiği 

Fransa- lngiltere-Belçika 
erkinıharbiyelerinin 
konuşmalan başlıyor 

lngiliz dış bakam dün Avam Kamarasında bejanatta 
bulunarak bu konupnalanıl aiftereye yeni hiçbir 

taabhit 1iJcletmiyeceğini söyledi 

Fransa d; bir sulh plinı 1 
hazırlıyor 

Londra 3 (H-r) - Fw, Bı•ıbe 
ft ....... .Wn*e W,eleri ........aa ,.. 
,.,............,, ............ J'rnıllı 

ı...lr ..... -- ...... ···- ......... .......... FwAlmea....,._iıM._. 
Wr m•twa ..._.,_melrle mı .... ir. 

Paria Wılı' Milli Lokemo ............... 
....... Wr toplellb ~ ,......._. 
tanıftar llalmd-iu lııelde ı...-...-. .. 
topleabJa ......... ...... .. .._.. Wr 
tottlenb ile nkit pçil11llllkıwe A..._,a 
• ..... ...._.. ..........._ htedfii _. Eden }ı'landen 

~or. de'ft'e8İ için verdiği leminat kili cleiiWir. 
&lenin ~ocun ICaıru.-....,Ja Bu teminab tamamlamak için H• HitleN 

Dinini Be7"1'1"1ı Mu bulan müracaatin cev• .._. .... 
t..- dit hakalll ...._Eti. huda A· ........... 

Müddeiumumi Hikmetin ,... ICamenuncla lae,anL'ta Wuaarek ,.. Erkinaharbiyeler arasında yapılacak 
verdili izahat ni müzekerelere airipnek için tüip edile- müzakere bir itimat havası vücude ıetir • 

E ık. ·· Dar · · d..ı. h .. eek usulün tayin edilmesi IUun ı .. ıclijini, mek ıçindir. Bu mü2a~ereler, aırf intikal 
vve ı aun, son yı ıçm c apıs- •--"'-- . ..:_.ıilik bir ll...ld - •-kuf d · "t ı kt rf t-•--~-. ; _ ~-enm ,..-.. muu et tev- un evnne aı o aca ır ve ı ._.... ma • 

ha~ey~ gıren çı1tanlarln. s~yııınt gös- deierli olacaiı fikrinde olchaPnu enlat • biyette olacak, lngilterenin siyasi taabhi?· 
tenr l:>ır cetvel neşretmıştık. Bunun mlfbr, lerini artbrnuyacaktll'. 
netrini müteakip middeiumumi Hik- f6t• Edw pr. ..._._. ......... Mibakend«, anı..ma imki.Jen W • 
metı aC;ardük. Bize bu cetvelden haber- clnletl.. llllılllıiııla mlıeket .;. ..... iiwe Urfedllec4 ....... ~ ...... ( Cepheden selen bir telıırafta, imp•ra

~Ja4 muba&z lutaatman. matlup oldu 

(0eftlll 11 .. Pzde) 
dai ~. -~yledi ve dedi ki: ~!~le ..- W. Wr ~ ... • ,.._..pcM, AIR.laye Frwe " ~ 

t..~~-t!~.!!!ı~~:?,.~~I! .. ~ -~IS iac:i )'iizc:I,) ............ ..._ Awırıt ttr 11ı11ia1 (Dı,.._ 15 IW ~) 



Hergü 
TaAsil w Utima 
ia.,, lıat•lıfı 
• D;inga Jeliri11or 

I
• ki •nç koJNl!llyorlardı: biri: 

- Bf.n. tli.J-da. IMQiik Wır mlur • 
eede ~şıyo-. lc;immle iltimı it oWar 
taMili olanlaTdan dm iyi mevkide. Tah
eiliae SÜvetMlft ,.,. bhyor, iltimua tlaya

aan ~liyor. 
Sonra m.Mt ..-el: 
- Bizim lllıi•u de 6ç yüz m-ur 

var. Bunlann içinde ekıeriyeti iltimaslı ve 
orta tahsilli ll!ftÇler tetkil ediıJor. İltimaı
az olan lise •• üaiveni&e mezunlan par
makla tösterilec.k bdar az. Bu -.aziyet 
hizlerin cesaretini kınyor. 

Bu mumaeı ıııin bansi müewee olcla • 

iunu hilmiJonma. Fak.at pnçler k..li ara• 

lannda auniml bir kOJnllll'& -·-
dertlepilderi ic;in eöyledikleriae inaıuyo • 
rwn. 

iltimas bize maziden miras hlnut kötü 
hir an'aneclar. Banu sençlere de öiretmek. 
n onl_,da tah.ile kıymet ven1mediii ka
aaatinia yerletınır·.., eebep oım.k ltir sü· 
roı.htır. 

Modem bir idare makinesi ancak ilme 
dayanana 7iıü7elıilir. htimua rev~ ırer • 
mek idare =n'ria'W'iri modem tııir ..W. 
eolunala -· ·ı1•. BinaenaJ.yh ha - mi
nmn h&ll ara-mi• ,..amw 1'er bakım • 
..... kltiillür. 

ıım... cleiil. ilme pnnelim.. v. tah-
eilli seecleri ... - sençlere ten::ll ede-
lim. ............ ..alla ancak bu sayede te-
min edileWlir. 

* Klip laa~t •ığı 

Resimli H--· 

.__ ÖJledİr: Bü,ük babk küçük Nbiı yutar. 
ifa>• nb- ___.. kaowdilu •,.O.. ,;,..- ,...... Bu 
.._ irı b ---.. Cll"i6: KaW ....,. .. . 

T.w.t • 1 'IDD brp durulamaz. o ....... Jmyyetli ol • 
...... w ti' 1 p\e ............. kaıpmcla elir nzifete dlpnernete 
pıtz • aa 'lw. 

Td' & ...... ,oldar. Biiy6k balık, lsiPik baJ1i1 711tarJren --
1 

1 

merhamet nedir bilmez. I....._.. _..... d.J.- wr -

4 ... Faat 1. -.,.U aayıfm aa,.fa ... DJdaiu lüdir. KaYi 
U7lfa ............... 61uJpsuod• _, wclur. 

Zat• iman icin ~ .. ,.. ....V• dip ek....._ 

.. Mltiil•·· Ne aanac:ak ~ nan 7 

• - .... ..,... • 

[ ÖZ ARASINDA) 
·----------------------~ HERGüN BiR FIKRA 

Her topal Bgron'un 
Hafidi mülir? 

Nllin 4 

Sözüıi Kısası 

••••T ... --•. 
A vrupa kedmlen yeni bir moda çi.. 

• m ıh: Stı' "• im dütmüt 
tılan t.,_ı., 1'••• aGm6f teUer• 
.. örülü bir peçe ö~, kırl8"mıt 
-.çlula büebiitüu imtizaı; eden bu ~ 
de,· enfllerin ahribatıiıı belli etmİyCll!t .... 
M~, ben öt~ beri hürme 

edıuı bir ad••gn KNLnLiın, imanlat 
lamiDdeld hlkml nfifazuna ınuha • 
faza ederek, dünyanın kurulmuş ni• 
zammı devam ettirmek için, bil' takınl 
ft8ltalara ihtiyacı derkinbr. 1 te, moe 
da, bu vaaıtaı.nn en önünde gelir. O. 
'Dan için de benim, modaya karsı b9-
Jediğim saygı duygulannı haklı ve ma .. 
mr aörünüzl 

Ukin, bu g\İmÜf peçe nıodasınaı 
--ayıp değil a - hiç te akıl erdireme
dim. Çijnkü bence, yılların t.esiratı içe
n.inde en az nazara P,rkia aörünel1 
aaçlarm kırlaflllHKhr. Ve batta beninf 
bn.atimce ki - bir çoldann kanaa • 
tine de uygundur aamnm- genç bt
lnlf bir simaya, lmlatm•t AÇiar, en <:91 

zip bir çerçeve ~I ederler. 
Onun içindir ki, zıevkiumuml, 

boyanmı' bir yGz6 belki de mazur ge$. 
riirken, boyah açları ötedenberi 1"' 
!.-..a..!L _.-.!I • _...ı_ı_ • • 
IHlllD ~eeı ......:t••ftll. 1 

Tarihin Telcerriirden 
ibaret Olduiuna 
Yeni bir delil 

Kulaıfnut ..pan fiirler, doru~ 
kar dütmüt yüce dailara, hatta daha d• 
ileriye giderek çiçek açlll1' badem lf• 
ğaçlarına benzetirler. Demek olur ki. 

Praim kenar blnelerinde çıraklık eden • L-t L im LL L-fan ·· K lüpçülük. yani ıpor ki pçülUjd biz. 

de hakikaten bir butalak halini al
da. «Memlelıette -'"'-' wüıaJen •iirN 

Spor kavga• 1a1nız sençleri 'bimidne ertc,,or, PinW ~ hiilıaimet • 
....... yapmakla kalmıyor. aileler içinde tlamlanne .... .u,,.tünia yalı! lcrao • 
ele aynlıia ve iğbirara ıebebiyet veriyor. tın laü•nÜ niyetle ye•dıfınJan fÜllhe 

L! Lo_. ....__ -Lf _ı __ _.__ 
1 

nıauc en genç &atf UJT KA m uzee 
var praen. n1 a.q .... naa ana~ o• ~ _ _._,_. k lar -L __ LL_-ld .. 
duğunu iddia etmekte, bu eözünü ilbat et• ~• ır l8Ç • az ~ llllUWU ur· 

L • • bii-='L L_L ____ _._ B "-! O halde, tabiabn böyle bir lutd 

ilkle mi 
ihtida Ettiremedim 

mem; ıçın ,. .... ..-ıun~ up•I yron Slut ih . 
topa) oldujunu ini .ermektedir. ve sanını ae diye recldetmeli) On~ 

Bana misal olarak bize fU vak'ayı an - ediyoruz.. 

Serdarı Ekrem Abdulkerim pafa as
len Hırvat ve Hıristiyandı Sonradan, 
O.manh devletinin hizmetine airdiğin
de müalüman olmuştu; ve büttin 11onra
dan dönenler gıbı mufaa ıp geçini
yordu. 

Garson•n aözleriae immnak IUmı ıe • ~le, ~e, ae ~ye iallaıtmah~ Bq 
lirse bütün topallann, Byronun hafidi ol _ bır nevı küfranı nunet olmaz anı) 
dukllQ'mı .1c-..ı ....aı Jlllll'UMti ha.&.... • HusJ.1siyle ki, herhangi bir ayıbı gü__: latblar: Biçare iıuanLrr ,,,,,..alılıtan ilii-
caktır. müşle örtmeğe kafk ... 11ld! ~ç bit. Atq Günqe mensup bir zat Galatasa- yorlar. Amele İf 6alann70r. Çiftçi mal

rayda okuyan n bu 9e'beple de Galatasa- lorını aatacalı yer temİll etmekten ôcü, 
ray klübüne baiL bulunan oilunu kendi emlıilr •alti6i iratlını toluil eflemez ol Maahazi., bir ramazan aünü. pqa 

serasker kapı ında, makamında iken. 
susayıp, dolabındakı ıurahiden gizlice 
bir bardak ıu doldurmuı JÇiyordu. 

• • • harekettir. 
Fran•z Kalll•.._.•.. Ölnrll Evet! gümüt --çok eeki tecrübele.' 

klübüne yazdırmak İlltiyor. Oilu bu teklifi 
hhul etmiyor, Galatasaray klübünü bna -
bımyacajam aiiylüyor. Bunun üzerine ba
ı,.. çocuiun mektebini değiıtiriyor. 

Klüpçülüiü bu dereceye aötürmek haa
tahk Laline solanakbr. Kendimizi bu "u
tahktan korumaia çalışalım. 

* Din;,. deliriyor 

D ün1a hakikaten ltir timarhaneye 

döndü. 

Fransa, ltab'a. Sovyet Birliii ve Japon. 
,. ordulan derlııal harekete seçecek dere
cecle hazır bulunuyor. Almanyanın yalnız 
ain toplan eksik. Krup f abrikaaı seceli 
p.düzlü ba ebiii tamamlamakla met • 
pl 

Kiç6k Ho...,. Wle hudutlanm takvi
~ etlİ)lor, doaanma .. nı arttmyor. f.viçre 
pİJadtllİai kuYVetlendiriyor, ve hudutta 
ta77arelere llrfl tertihat almakla ....._ut 
lasikere bava, kara ve deniz kuvvetlerini 
~ dünyaya eözüni.a tlin'ıııcelt ...... 
aıtbl'IJor. 

Hillaa IMitüa clla7a harp iÇln hazttlaa
m-'1. ......ı. 

~dan çok seçmeden lnailiz hatvekili
• aozti teeyyüt etti. 

Bta aôz busün de doirudur ve dünya 
Wikt bir tehlıkeye doğru sıtmektedir. 

----,--·-·,·---.. 
En Kelaltahk feh.,.._. 

Bu eenenin bapnda Seriinin nüfus aayı
..IDI yapıhnlfhr. Elde edilen neticelere söre 
193S .enesınin kanunusani ayma na&11ran 

225 000 luti fazlaaile y kun 4 424,874 dü 
IN)maktadır. 

hesaba aaaaran Berlm ~nıa 
~alabahk. oehr;dif. Bkinoi 

l.\'.lf1~•~•4i*1ı& ~ ile Londra, ilincı, 
0,444 nufuw ile Nevyork ve üçüaci 

S,312,000 nüfusu ile T okyodur. 

clu. Balıuna ze,..U. olem FranMı ne ha· 
le 6e1Jil •• ıı 

Bu sabrfan nakleden Fransız sazetesi 
diyor ki: 

c Bugüne çok uyan 'ba sözler 1848 ..
nesinde Louia Napoleon Bonaparte tara
fından aarfedilmittir. Tevekkeli. tarih te· 
kernirden ibarettir deınemitler.• 

• • • " ..... ,, ...................... . 
h... .. ... ı, he111 oto11101tll 

Tam bu sırada, kapıdan içeriye, er· 
kandan Redif paşa girdi. 

Redif pap: 

- Ne o, Serdar hazretleri; ramazan 
olduğunu unuttunuz mu~ 

Diye eonınca, Abdullterim paşa: 
- Ne yapayım} dedi. Ben müslii

man oldum amma, midemi ihtida et
tiremedim! 

re nazaran - her kuıuru örtermit, 
F ransada timdi 7eni intihap ,.pılm.k· 

tadır. Bu intihabata idare edecek olan ka- derler .. 
bine üçüncü cumhuriyetin y\lz6nc6 1r.abi _ fakat zamanın tahribatına karşi 
nesidir. Bu suretle her intihap devresine --heyhat ki- -ne aJtm. ne de gümü .. 
vasati olarak sekiz veya dokuz kabine ila- fÜD, ne de hatta bunlann fevkmde o1aıi 
bet etmektedir. Son devrei ~a~e fennin ula para etmediğini en cell 
t.e on iki hükamet d i'z eitdr- e. on iki bir heWbt olmak üzere kabul etm~ 
kabinede DaJaclier w Saro iki ...... • llzundul 
vekil olmutlar, Fland.. •• Pol 8-kor """ 
i.e ilk defa o mnldi ilPI ....V:I a6e L ;lb-. . 

Çekoılovakyah hir müh•dia, hem ka- •--------------• 11 - Bir N ._. .. ı.lk ma.,._na plir. 
bailaıab. 6çGndl ..... 

~~,,._ 
r 

rMI• yiiriiyeıek otomobil vazifeaıini sören 

ve hem de istenince havalanarak uçabilen 
bir tayyare vücuda ıetinniftir. Şimdi elin-

deki aleti mGkemmelletliNıek.: ~ za -

manda denizde }'iirü,.en bir motör ve suya 
dalan bir tahtelbahir haline koymaia ui· 
raıryormut. 

••• 
P•r••••ltk Y•zD11lle11 
Evl•••mı,..a... Kola~llk 

Amerika parlam•te.u aza11nct.n Sc· 
1-.ancer yeni bir kanun projeli teklif etnıiı

tir. Bu kanun projemnin esbabı mueibe

ainde senc.;lerin paranzlak :yüzünden evle

nemedikleri ileri Miriilmek&e, devletin ber 
dojaa erkek çocuk um•na 'banbya ufak 
bir para lr.oymaa iılteamelde. 25 aeae 80D

ra faizi mOTeklıe,,le bu panamn 2 SOO lita 
kadar tutacait ve bununla da aile yuvaaı 
kurmak mumkün olup, c:ihnmz ve dıraho-

maaız 1Uzlann da bu auretle koca. temin e
decekler\ anlatılmaktadJr. 

BULMACA o 

Y• ' ı Is ı 
1 - PadiplJum ..-. w.. ün ...... ıoe M ? 
kunq. 2 - v ...... ti .... >'8fU· J - BUWor ..... ,,. 
Bir tir nev·i. si' , 1 1 illliıııPWS.. 4 -
Ai-.m 'DPMff li Ja enhdık 5 _ l - .._ aeye ..._, 

Fra- Cemi ..... f&. ........ • 2 :-7' --"'·liml--:rwli 
aerle,rinden ltir.i. 6 - Dinlemek, ced. 7 - edilmiftir) 
Vücudumuzda vardır, kırmm. 8 _ Ko- J - lu,.d iüaci 1air lahirat:t'v diyen 

ıumak, İ.tlrap, 9 - Hay&. _.. eden. kimdir) 
1 O - K.öetekle h." •• Wır talm, - • .. - Mikroplana ltutalrk do~r~ 
bk. 11 - Çevik. zaman, ii5üncü p1ua. roliWi ilk olarlık anlatan doktor kimdirı 

DUntdi Buhm..._, Halli: .S - Duce ve Fiikrer De demektir) 

Soldan ..p: CnaplMı yana~ 
•• $ 

1 - Şarılh, ad. 2 - Akan. imla. 3 -ı (Diinlıii ...ıJerin nva-1-) Rahatlık. 4 - Yi. lot. kaime. S - Ad • ,,.... " 
nan. 6 - At. izahat. 7 - itab, kaai. 8 _ 1 - Avuaturya biiktmetinin Sırbiata" 

Solclan ala Nane. 9 - Akraba, l>i. 10 _ s.ı, IUUUD. aa yol1adıiı .on notamn ta1'd 23 temm\d 
Kmlay. 2 - Soıauç. 3 - Anadolucla 11 - Ar, hazret. 19'4 tUr. 

meıiaur bir harabe. ..ı. 4 - Gelir aeti- Yukardan •ı•llJ•• 2 - A.......,_ Sıılıillıana 29 ıemra• 
ren binalar. 5 - Fakirlik, heypjn )'a'Ynl• 1 ş· 2 &L-!..lı LL•- 1914 tıe harp ilaa ebniltİI .... ___ - ıryan, ..._ - ,_.._, -.-.· 
su. 6 - uicm Türkçesi. bir -.iki ileti. 3 - Rab, net, iri. .f _ lmallthane. S _ 3 - lnunlar iclhara ikbalden ziyMle 
7 - lkeiaad Vekilinaiain Soyad.. 8 - No- Leton, bib. 6 _ Nara: 7 _ikaz. 8 _ tahammül aöMereJ,ilmelr. için daha çoJi 
ta, beyaz. ~e. 9 - Birinci. bir baal:waıma. ika, ak, bar. 9 _ Hazine. 1 o _ Al. ma- _.. aalühi olmaLdukr, cGml.-u SÖJ:-
10 - Uymak. aörünmeyen ulunuz peri. an at. J 1 _ Dane, tim. leyen Franm: ınijtefekkirİ Roche Fou • 

cnuld'dur. 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
4 - Elektrikte ilk Volta filnunin denen 

meei. bizzat mucidi olan Volta tarafında 
20 mart 1800 tar11ünde .,apılmıftır. 

Mut muhal>irimiz ,.~or: 
c Otedena..i tetı.rirılbiıa ~ İhtiyacuua mühim bir k181D1 

..-.ı.., ldloınetıe ............. Acımınuk lmöyltiaü - h .. 

dan temin edilir. Bu ..,,.._. tehirdeld Milin abt yerifini kadın· 
lan yapar, ........... da .... k&,11 bchnlar Iİbİ çarpıf 
.......... Z-._ ...ali alriildiiti veçlaile, nvelki &İİD 
• ... lröylii ............... Ane ...... plle Wır Wm iki küp 
,.olurdu iphıa öw lhait Wr t~ k07UK atına vurarak tehir 
:yolunu tutar. Yolun yanunda ve tehrin pamuldJlk t.ailan civa· 
rrncta .... w ................... Yol arkaU,. .; •• _,. ıll'lm· 

• 1eiuit W=w kam.. baber ver.-__. 7oldan p.r. 
.... '"Wr ldlçük dereye.._. Wr çala•"-'• arbdap ı,u-
7ar4rmilw Wr ..... çoc-ta deimur. Ve •ı lerind.W .UW..lır-
d• tedarik ettikleri parça parça .................. ~ 

küplerinin ltuluncluiu torl:waya ablır ve ........... ~ 

n ldbktan IODl'll dönüp ki7üne Pi•· ç.- ve mmeainin ~ 
hali J.el'İlldedir. Banu 'aber alan ç.- Eairseme Kuruma 
batkuu köyli Celil~ hu aürbia ......._ .ukdi w•wt .. 
telıu~. 

iSTER iNAN IST~R iNANMA! 

5 - FraMıZ Itrah 16 DCI lJH Z 1 birinci 
Unun 1793 tarihinde idlp edilınittir. 

Gece .......... 
T akıimde bir apartunamn t katında 

her dakika ayn teJler yazarak bır takını 
ef)'alan reklam eden elektrik tertı atı yoli 
mu> itte Ameribhlar bu İfa b terek. 
sec.eleri helka ı.avadia venn.ek ip u bul· 
mUflardıT. Ha"'"9 ~ jepl çıka· 
racaklar ve oradan earlutacaldan halar-
da, gi.anün bavaclialerinı elelttıikle ~ak· 
lardar. 
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BABIBLEBı 
Türk Kodeksi 

Yeni teşkil edilen komisyon dünden 
itibaren çalışmıya başladı · 

1 

Soruyoruz • 

DUnkU tremver faciası 
Dün sabah Beyazıtta bir kaza ol • 

du. Boyacılıkla 3 çocuğunun ekmek 
parasını kazanan bir vatandaş - belki 

1 

" 

de kendi h~tası yüzünden - tramvay 
altında bir ayağını kaybetti. Faciayı 

görenlerden bir kısmı hemen telefona 
sarıldılar, sıhhi imdat otomobilini iste
diler. Bir kısmı da yaralı)ı aldılar, oto- , 

mobil ş;elinciye kadar kan kaybetme - ı 
me~i için hemen oracıktaki eczane,; e 
göti.irdüler. 1 

Fakat eczane kapılarını kilitledi, bu 1 

kopmuş ayağa bir tutam pamukla, bir 1 
1 

kaç gram lentirdiyot basmayı. ~·ahut 

fazla kan akmaması için icap eden bir 1 

başka tedbir almayı kıskilndı. Yaralı ı 
kaldırım iizerine yatırıldı Ye ıııhhi im
dat otomobili beklenmiye başlandı. 

Niıan 4 

* ' Bu hafta SARAY Sinemasında 
2 büyük film, adeta iki şaheRer birden : 

Bernştayn'ın meşhur eseri 

SAM SON 1 ~ra~s~c!".l~ ~nk~m~~ ~il~ Herrr Baur • Gab, Morlar Meri• Oberon • Leslle Howard 
tarafından ' t~rafında,n . · 

Ayni biletle bu iki şaheseri görmek fırsatım kaçırmayınız·. 
Seanslar: 2- 5. 10- 8.20 de Samson, 3,45- 6,50 ve 10 da Kırmızı Çiçek ,---·-Bugün İ P E K sinemasında 

2 büyük ve son derecede güzel film birden : 

1 GİZLİ YUVA 
Heyecan ve merakla dolu bir mevzu, herkesin beğeneceği Fransızca 

sözlU bir film. Baş rollerde : 
ROBERT :\IONTGOMERY - MAUREN O'SULLIV AN 

2 UNUTMA BENİ 
1S'f ANJ3UL ve ANKARA sinenıalannda senenin en çok beğenilen 

şaheseri. Baş rollerde : 

BENJAMiNO GiGLi · MAGOA SCHNEiDER 
\.,.. Seımsbır : Gizli Yuva 2,40 · 6 ve 9 10, Unutma Beni ı - 4 - ve 7 ,30 --

•• 
Aradan tam yarım saat geçti, sıhhi 

imdat otomobili de gelmedi. Yaralı 1
' 

kaldırım üzerinde ölecekti. Her zaman #1•••-~ 
her vesileCle muztarip vatandaşları.1 1 

imdadına ko 0 an polisler burada da ken· 1 
dilerini gösterdiler, belki para~ını ken- 1 

di ceplerinden vererek bir taksi oto • ' 
mobili tuttular ve bu vatandaşı hasta· 1 
neye kaldırdılar. 

Bugün T U R K Sinemasmda 

Komiayosı top Jantı halinde 

1 ~)26 tarihli Türk Kodeksi kanunu
nun hükmüne göre, Türkiye dahilin -
de bütün eczanelerde yapılacak ve 
memleketimize girecek ilaçların vasıf
larını tespit eden Kodeks her beş se -
r.ede bir gözden geçirilecek, değişti -
rilecek veya ilaveler yapılacaktn. 

Bugünkü Kodeks 1930 senesinde 
mcr'iyete konulmu~ olduğundan tadi
li bu kanun mucibince zaruridir. 

Onun için Sıhhat Vekaletince bir 
komisyon teşkil edilmiştir. 

Bu komisyona Pro. Dr. Akıl Muh
tar Özden, Pro. Dr. Tevfik Sağlam, 
Pro. Heilbronn, kimyaker Fehmi Riza, 

Halit, gümrük ba\I kimyakeri Mehmet 1 
Hüseyin, Sıhhat müfettişi İsmail Hak
kı Yeşilyurt ve Calatada eczacı Hüse
yin Hüsnü intihap edilmiş, memuri -
yetleri de yüksek tasdike iktiran et -
miştir. 

Kodeks komisyonu, dün Sıhhat 

Müdürlüğünde ilk içtimaını yapmış -
tır. Vekalet namına Hıfzıssıhha U
mum Müdürü Dr. Asım Arar komis -
yon u açarak mesainin şekillerini ve 
vekaletin noktai nazar1arım izah et -
mi~tir. 

Komisyonun çalışması bir kaç ay 
kadar devam edecektir. 

Üsküdar da 
Bir facia 

Beyant şehrin ortasıdır. İmdadısıhhi 
otomobili ile kazanın olduğu yer de yÜ· 
rüyerek 1 O dakikadır. Bu otomobil ya
rım saatte neden gelmemiştir? 

Her eczane tehlikeli zamanlarda her 
vatanda~a yardım etmeğe kanunen 
mecburdur. Halltuki kapılarını kapa -
mı~tır. Bu noktalar araştırılmıyacak 
mıdır? 

Soru11oruz 

3 kişi bir 
Çobana 
Saldırdılar 

Bir adliye mübaşiri kansını 
Üsküdaradliyesi için müna ve çocuklarını öldürmek 

sip bir bina aranıyor i 5 t e d i 

lstanbul 
Ad lige sinin 
Faaliyeti 

Çengelköyünde ÇaprazJt çiftliğin -
de Çobanlık eden lsmail dün kırda 
hayvan otlatırken 3 kişinin tecavüzü-
ne maruz kalmıştır. Bunlar: lsmailin 
üzerine bir kaç el silah sıkmışlar, fa -
kat hiç birini de isabet ettirememis -

lstanbul adliyesi iıŞ hacmi itibariyle 
Türkiye adliye daireleri içinde en ge
niş ve en meşbu olanıdır. Mahkeme
lerin her birinde günde vasati 25 - :m 
davaya bakılmaktadır. 

lerdir. ' 
Dürı Üsküdarda Solak Sinan mahal- Bunun üzerine İsmail üç mütecavi-

lesinde Azize sokağında bir facia cere- zın üzerine atılmış, bunlarla boğuş -
yan etmiş, vazifesinden evine döndü- maya başlamış ve boğuşma sırasında 
ğü zaman asabi bir buhran geçiren da kalçasından ağır surette yaralanmış~ 
Üsküdar adliyesi mübaşirlerinden Ha- tır. İsmailin feryadına jm darmalar 
liJ karısını, kızını yaralamış, çocuğu - yetişmişler, mütecavizlerin ikisini ya
nu da boğmak Üzere iken yakalan- kalamışlardır. Diğeri kaçmıya muvaf -
mıştır · fak olmuştur. İsmail araba ile Zey-

Hal!I evine döndüğü zaman bir-1 nep Kamil hastanesine nakledilmiş

ilahlar Eğleniyor 
Meşhur Fransız edibi MOLIERE'in eserinden iktibasen vücuda getirilmiş 

bUyük Fransız opereti 
Oynıyanlar: HENRY GARAT - ARMAND BERNARD • JEAN BOITEL, 

FLORELLE, MARGUt:RITTI MORENO 
:\luazzam dekorlar, fevkalade mü.zile, neşe, zevk ve Fransız incelikleri. 

ı , BugUn aeet 1 de twnzllltll talebe matln••I , 
ı -- ~~~~~~~~~~~~--~~~~ 
'c:i~k~:SBü~n ~ü~yaO ~ry~eAv! ork'!r~rlb2 ~a. 9Je~:::ıfilm 

Ayrıca: FEDAiLER ALAYI, Conrad Veidt ve yeni dünyıı. haberleri 

F B B AB Sinemada bugün bqbyor. 

'' 

Beyoğlu Fransız 

Tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bugün matine 16 da 

akşam 20,45 te 

Zozo Dalmasla 

FLOR YA 

Şehzade başı 

TURAN tiyatrosu 
N••lt • Hallde 

BugUn matine' 15 te 
gece saat 20,30 da 

S•VDA PAZARI 

İstanbul 3 üncü İcra Memurluğund,an : 

Emniyet Sandığına 
280 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilme
sine karar verilen ve tamamına 1200 lira kıymet takdir edilen 
Kasımpaşada Bedrettin mahallesinde Ayni Aliba.ba. sokağında eski 23 
yeni 22 numaralarla murakkam bahçeli bir ahıap hane tamamı açık 
arttırmaya vazedilmiııtir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iftirak edecek müşterilerin kıymeti 
muhammenenin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim vergi, tanzi-
fat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma prtnamesi 
20-4-936 tarihine miisadif Pazartesi günti dairede mahalli mahsusuna 
talik edilecektir. Birinci arttırmuı 5-5-936 tarihine müaadif Sah 
günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttır-

Geçen yılın istatistiklerine nazaran 
yalnız Beyoğlundaki sulh mahkeme -
)erinde bir yılda 8157 davaya. bakıl -
mıştır. Bu davalardan 1819 u birinci 
sulh hukuk, 1860 ı ikinci sulh hukuk, 
21 :33 ü birinci sulh ceza, 2345 i de 
ikinci sulh ceza mahkemesinde rüyet 
edilmiştir. 

den bire üzerine fenalık gelmiş, cin - · 
tır. 

net buhranları geçirmeğe başlamış ve . mada bedel, kıymeti muhammenenin % 7 5 ini bulduğu takdirde üste 
bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere 

Üsküdar adliyesi de asliye ve sulh 
mahkemeleri ile bu miktara yakın da
va rüyet etmiştir, halen Üsküdar 
tevkifhanesinde 188 i erkek , ye
disi kadın olmak üzere 195 mah -
kum, 3:-l ü erkek, üçü kadın olmak 
üzere de :m mevkuf bulunmaktadır. 

Tevkifhane binası modern ceza ev
lerimizden biridir. 

Yalnız Üsküdar adliye binası bu 
modern tevkifhanenin yanında bir 
harabe manzarası arzetmektedir. Bi
na ahşaptır ve çok eskidir. Üsküdar 
adliyesinin kaza hududu, Üsküdar, 
Kadıköy, Kartal. Beykoz kaymakam
lıklarını ihtiva etmektedir. 

Bunun için bina dahilinde saklanan 
cezai ve icrai dosyalar yüz binden 
fazladır. Ve bütün bunlar her zaman 
yangın tehlikesine maruzdur. 

Üsküdar adliyesinin bir kagir bina
ya nakli için teşebbiisler vardır ve bi
na aranmakla meşguldür. Şimdiki 

halde en münasip görülen b!na Bay -
tar mektebi ile Kadıköyündeki me~ -
ruk hal binasıdır. 

Bu yıl içinde Üsküdar adliyesinin 

münasip bir binaya nakledileceği u -
mulmaktadır. 

Evkaf emlak satacak 
fstanbul evkafına ait kenarda, kö

)ede kalmış bulunan bir çok emlak 
yakında satı~a çıkarıl~ç<'\ktır. Epeyce 
bir yekun tutacak ohm bu emlak ev
'laf idaresince tesbit edilmektedir. 

eline _geçirdiği bir makasla karısının 
üzerine hücum etmiştir . 

Camilerin tamiri 
Geçenlerdeki büyük fırtınada harap 

Halil karı1.1 Nimeti başından yara -
lamış, kadın bir fırsatını bulup kaçın- olan camilerin kubbe, cam ve çerçeve 
ca 12 yaşındaki kızı 'fürkana saldırmış, tamirleri bitmiştir. Minare külah1arı -
onu da başından yaralamuııtır. Kız da nın da yapılmasına iki gün sonra baş
annesi gibi sokağa fır1amaya muvaf _ !anacaktır. İlk defa Süleymaniye ca -
fak olmuştur. Halil bu sefer de dört miinın kü]ahları yapılacak bilahare 
yaşındaki oğlunu boğmak istemiştir.' sıra ile diğer camilerin külahları ta -
Fakat Türkan ile annesi Nimetin sesi- mir edilecektir. 
ne polisler ve mahalleli yeti~mişler, ,-------------·---,-

deliren zavallı mübaşiri oğlunu boğ - NöbtJIÇİ 
maya muvaffak olamadan yakalamıf-

lardır. Eczaneler 
Y aralı1ar Zeynep Kamil hastahenc-

sinde tedavi altına alınmışlardır. Ha .. 
IH de Tıbbıadliye gönderilmiştir. 

500 seyyah geliyor 
Yugoslav bandıralı «Kraljica Mari

ja )) adlı seyyah gemisi 5 mayısta 300 
seyyahla limanımıza gelecektir. Sey -
yahlar bir kaç gün ~ehrimizde kala -
caklar ve tarihi yerlerle müzeleri zi -
yaret ettikten sonra Akdenize hareket 
edeceklerdir. 

Belediye seyyahlara şehrin bütün 
görülecek yerlerini gösterebilmek için 
lazım gelen tedbirleri almaktadır. 

Kumarbazlar 
Kasımpaşada Uzunyol 134 numara

da lsmailin kahvesinde Mustafa, İs -
mail, Mehmet, Yaşar Ahmet, Feyzi 
~anımda 5 kişi kumar oynarlarken 
ikinci şube memurları tarafından ya
kalanmışlardır. 

Bu cece nöbetçi olan 
ıuplardır: 

lıtanbul cihetindekiler: 

eczaneler 

Akaarayda (5'nm), Alemdarda 
(Esad); Bakırköyünde (Merkez), Be· 
yazıtta (Cemil), Eminönünde (Hüınü 
Haydar), Fenerde (Vitali), Karagüm
rükte (M. Fuad), Küçükpazarda (Yor
gi), Samatyada (Rıdvan), Şehremİ· 
ninde (A. Hamdi). Şebzadebapnda 

(Hamdi), 
&e,oilu cilaetiadekiler: 
Calatada (Kapıiçi), Haıköyde 

(Yeni Türkiye), Kasımpaşada (Tu
ran), Sanyerde (Osman), Şiflide 
(Maçka), Takıimde (ltimad), (Kin· 
yoJi, Tarla baıı). 

Oaküdar Kaclaköy ve Adalardakiler 
Büyükadada (Şinaıi), Heybelide 

(Tanaı), Kadıköyde Pki İskele cad
desinde (Büyük) )' eldeğirmeninde 
(Üçler), ÜskUdarda Ahmediyede 
(Ahmediye). 

arttırma on beş gün daha temdit edilerek 20-5-936 tarihine müsadif 
Çartamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde en çok arttıranın üstllnde bırakılacakbr. 2004 numaralı 
icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu si
cillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer al.ikadaranm ve irti
fak hakkı sahiplerinin bu baklannı ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialannı ilAn tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı mils
bitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak
lan tapu ıicillerile sabit olmıyanlar aabş bedelinin paylapnasından 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
Belediye rusumu ve Vakıf icareai ile 20 senelik Vakıf icaresi tavizi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malümat almak istiyen-
lerin 34- ı 03 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve 
takdiri kıymet raporunu göriip anlayacaklan ilAn olunur. (1770) 

Satılık Gemi 
Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 

Papbahçe ve Haliçte idaremizin malı bulunan karada ve denizde 
Büyükada, Yakacık, ihsan, Fenerbah.çe vapurlan satılığa çıkarıl
mııtır. 6/iNaan/936 Puartesi gllnü uat 15 de Karaköyde Akay 
Müdürlüğü binasında kapalı zarf uauliyle ihalesi yapılacakbr. Bu 
iıe girmek isteyenlerin kapalı zarflannı muvakkat teminat akçesile 
beraber kanunun tayin ettiği veaikalannı ayni gün saat 14 de 
kadar Akay Şefler Encümeni Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartname işletme Şefliğindedir. ( 1630) -
Diyarıhekir Defterdarlığından : 
Vilayet Merkezinde 30 lira asli maaılı Merkez Tabail Müfettitliği 

açıktır. 
Hukuk, Mülkiye veya '\'ükıek Ticaret mekteplerinden mezun olmak 

'Ve aıkerJiğini ifa etmİ§ bulunnıak ıartile isteklilerin Diyarıbekir İlbay-
biına müracaatları ilin olunur. «1782)) 
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Hergün Bir Makale: 

HABERLERİ MEMLEKET Almanyanın politik yolu 
~İlkbahar Amasyalılara 
Çalışma Hızı Verdi 

Elektrik Tesisab Yapılması lstanbulda Bir ~~~aya 
1hale Edildi, ltf aiye T eşkilab Kuvvetlendırıldı 

Amuyanın um ami görünüıü 

Tuzlada 
belediye 
Teıkilatı yapıldı 
Tuzla (Özel) - Yakın zamana ka

dar köy tq?kilatı ile idare edilen Tuz
lanan bundan böyle belediye teşkilatı 
ile idare edilmesi kararlaştınlmıştır. 
Yapılan intihabatta cJa 989 müntehip -
ten 759 müntahibin verdiği reyle aşa
ğıdaki zevat belediyeye aza olmuşlar
dır: 

Hüseyin gazinocu, Salim Cürsoy, 
Mustafa Sarıdoğan, Habip Yılmaz, 
Mustafa Ören, Mustafa Nalband, 
Bayram Sevindik, Yunus Mümin, 
İbrahim Sezer, Abdullah Ural, İlyas 
Aras, Musa marangoz. 

Çoktanberi beklenen belediye teş -
kilatı sayesinde Tuzlanın bayındırlık 
bakımından çok ilerileyeceği umul -
maktadır. 

Urfamn kurtuluş günü 

Almanya, ekonomik krizden henüz 
kurtulmamıştır. Milyonlarca işsizine, 
daha doğru.su muazzam bir ihracat 
kabiliyetine göre kurulmuş olan en -
düstrisine eski sağlam ve normal iş ve 
istihsal temellerini henüz temin ede -

Yazan: Burhan Belge 
leri uğruna aynı mıntakaya yatmlmıf 
olan Fransız milyarları biraz tehlikeye 
girsin ve Paris, inadından ve altın pa
ra muharebesinden vaz geçerek f ngi -
)iz piyasasının direktiflerini kabul et
sin. 

memiştir. * 
Fakat, İngiliz ve Amerikan milyar- Şu var ki, Alman poussee' si, 18 

ları, orada yatmaktadır. Bunları ·kur - yıldanberi hapsedilmiş olmanın hare
tarmak için, yeni milyarları imdada ket hasretine ve t~şebbüs dinamizmi -
yoJlamak lazımdır. Bunları kurtar - ne maliktir. Bugün, politik prestij ba
mak için, Alman ekonomisine fakat kımmdan, 1 !11-1 Almanya9ına adeta 
bunun için de Alman iç politikasın~ yaklaşmış bulunmaktadır. Eğer bir ta
bir çıkıs noktası tedarik etmek lazım- raftan ticaretinden aldığı kuvvet ve 
dır. İn~ilizlere göre bu, Almanyanın bir taraftan artan politik prestijine 
Avrupa müvazenesini bir ben~I erliğe 1ayanarak, Orta Avrupa ve Şark Av
götürecek kadar kuvvetlenrr'esi ve hir 1

1
. .pası rr ~mleketlerinden bir ikisıni 

de Alman ekonomik tazyil ınin cenu- t r defection'a götürebilirse, İngilte .. 
bu şarkiye~doğru şimdilik kanalize ol- rı.: nin telaşa düşmemesine imkan yok-
masıdır. 1 tur. 

Ta ki, hem sömürge talebinin bir Fakat lngiltere, bunu da düşün • 

Amasya (Özel) - ilkbahar başla-ı Belediye de şehirde elektrik tesisatı Urfa (Özel) - Urfanm kurtuluş 
dı. Her taraf çiçek ve çimenlerle süs- yaptırmağa karar vermiştir. Tesisat yıldönümü töreni 11 nisanda y~pılacak 
lendi. Herkeste yeni bir hareket, yeni 19,950 liraya İstanbulda bir firmaya tır. Kutlulama törenine Dıyarıb~ -
bir neş'e var. Bahar Amasyanın imarı ihale edilm~tir. Belediye tesisat için kirden birinci umumi müfettiş Ahı -
etrafındaki çalışmalara da hız verdi. ]azım olan dJreklerle merkez santral din Özrnen de gelecektir. 

müddet daha önüne geçilsin, hem de müş ve bunun da tedbirlerine hazır -
ezeli hakem rolünü İngilterenin Av- lanmıştır. Bu gibi memleketlerde, ln
rupada da ele alabilmesi için, Avrupa, giliz politikası, faaliyetlerini bir kaç 
az çok müsavi iki parçaya ayrılmış ol- misli arttırmıştır. Öyle ki Alman tica
sun. retine karşı bunların başını, artık yal-

Çünkü düne kadar olan vaziyet, is- nız Fransız sermayesi değil, ayni za -
ter frank ve altın para, ister İngiltere- manda fngi)iz politikası da beklemek
nin Almanyada yatan paraları ve is - tedir. Ve bununla İngiltere, Fransız 
ter kıtada yürütülecek politika bakı - sermayesini, bir kere daha ,şuura ve 
mından, İngilterenin karşısına, F ran- kendisiyle uyuşmaya davet etmi' bu
sanm hep hegemonya arzularını, sa- lunmaktadır. 

Halkevi çalışmaları arttı, yeni komite- binasını kendisi yaptıracaktır. Beledi- O gün Halksporun temsil kolu ta-
rfer büyük bir hızla vazifelerine haşla- ye reisi Celal Eren elektrik işinin bir l'afından da halka belediye sinemasın
tlılar. Evin temsil kolunun mesaisini an evvel halli için çok çalışmaktadır. da bir müsamere verilecektir. 
~Uhassa kaydetmek lazımdır, bu şube Belediye itf~iye işine de ehemmiyet 

botaj teşebbüslerini çıkarmıştır. Hat - Eğer 1918 ile 193G vaziyetlerini 
ta bunun ilk uçlarını F ranclin - Bouil- karşılaştmtsak, Alman yanın bütün 
lon'un Ankara anlaşmasında bile bu- haklarına maHk bir büyük devlet ol
labiliriz. İtalya - Habeş işi yahut ması itibariyle bir kere, çok caash 
Fransız - Sovyet paktı ise, İngiltere - farklar görürüz. Bunun içindir ki za· 
nin III. Reich'i tutmak kararını ancak ten Flanden sualleriyle, Almanyadan 

nln genç unsurları sahnelerini de, sah~ vermektedir. Mükemmel itfai teşkilatı 
iıe malzemelerini de kendi emekleriyle yapılmıştır. Şehirde iki yangın çıkmış, 
ve parasız temin etmeğe çalışıyorlar. fakat ikisi de bu teşkilat sayesinde daha 
Pekorlar, mobilyalar hazırlıyorlar, ba~angıç halindeyken söndürülmüş
gençler 23 nisanda Atatürke ilk kur· tür. 
J,an isimli eseri hazırlamaya, b~ ma- Şimdi de şehir sokaklarının ıslahına 
yis için de tohum piyesi üzerinde ça- çalışılmakta, bahçelerin ve tarhların 
Ji~maya başlamışlardır. düzeltihnesiyle uğraşılmaktadır. 

Kocaelinde zeytin haşe
releri ile mücadele 

Kocaeli köylüler birliği Tuzla ve Karamürselde 
bütün zeytin ağaçlarını timarlabyor 

lzmit (Özel) - Hususi Muhasebe 
J(öyler birliği teşkilinden sonra her 
~hada canlı bir çalışma göze çarp ~ 
maktadır. 

Karamürsel ve Tuzlanın başlıca ge· 
)ir kaynakları olan Zeytinliklerde yıl
lardan beri arız olan hastalıklarla mü
cadele etmek için büyük bir teşkilat 
kurulmustur. 

Kara~ürsel ve Tuzlanın yüzbinleri 
geçen Zeytin ağaçları Zeytin güvesi 
, .e Karabal denilen bir nevi whastalık \ 
ye ha:;ıerenin tahribatına ugrıyarak \ 
mahsul vermiyor ve halk bu yüzden) 
sıkıntı çekiyordu. · 

Köycüler Birliği geniş bir teşki~at i 
kurmak suretiyle işe başlamıştır. IJk 1 

pnce kış müca.delesi başlar~-11~, haşere-ı 
J'}in kışhk neslı, yapraklar ıçınde yaşı-

Halkevi neşriyat kolu tarafından 
11 nisan adlı bir kitap, çıkartılacak ve 
halka bedava dağıtılacaktır. -; 

Urfada tarla fareleri ile 
mucadele 

takviye etmiştir. bundan sonra ne yapacağını sormak· 
1f.. tadır. 

Silahta ve politikada kuvvetli bir Almanya buna gayet kısa ve sade 
.. Almanya hem Sovyet Rusy.anm kar- bir cevap verebilir: «Bir büyük devlet 

Urfa (Özel) - Bu yıl mahsulun .. . h d Fransanın ra- gibi yac;amak.)> 
ld d h be ekli l w .. şı - re11mıne em e T 

~eçe~ yı d;nd.la ~ ;. Ç~ a~~g~ yuzİ kip .. rejimine karşı, ihtiyar kıtada Böyle olmakla beraber Almanya -
e ~z ~de ı rı;e te~r. k ~I~ u w u yı mükemmel bir settir. Cenubu şarki is- dan çok fngilterenin politik yolu ente• 

i'1evs~ın J~ c~an. Jre e ~ yag~ur- tikametinde yürüyen bir Alınan tica- resandır İngiltere çünkü 1918 ve 

lardma 
8

1° uf Is e~ıı' d. ..n dgul n - reti ise, kredinin anahtarı lngilterenin 19?9 k;izlerini asarak ezeli hakemlik er e tar a are erı ı e e muca e eye . ~ k eli · - '. . • 
b l ı t B ed b . h 1. t elınde kaldıgı ve Almanyanın en sı, rolu .. nü yeniden elme a.lmıstır. Şımdı a~ anı mış ır. u say e ır ay ı ar- .. . .. . . . . 1 h R ' . . . 
l f . . h d'l . t' bunyesı ve re}ımı ıtıharıy e em us- herkes için yapılacak sey, fngıliz arbıt-a aresı ım a c ı mış ır • F h 1 l ·ı 'h T'f · 

ya, hem ransa, em ta ya ı e 1 ~ı a rajında sade feda edilmez değil, üze-

Gebzede Halkevi seçimi 
Gebze (Özel) - Cebzede yeni a

çılan Halkev~nin komiteler intihab). 
yapılmıştır. Bu intihapta Ar şubesi
ne muzikacı Mehmet, avukat Sa.lih, 
Terzi Sami, Spor şubesine malmüdü
rü Bürha~, mustantik Bürhan, yazıcı 
Sırrı, Temsil şubesine İhsan, telgraf -
çı Halid, veznedar Hayr.i, Dil ve Ta
rih şubesine müddeiumumi Celal, 
maarif memuru Demir, değirmenci 
Ihsan, Kitap saray şubesine hakim Ri
za, muhasebeci Halil, Babacan Emin, 
Köycülük . şubesine postacı Şevket, 
doktor Selahaddin, muallim Nuri ay
rılmı~lardır. 

Hereke 'kooperatifi seçimi 
lzmit (Özel) - Hereke kooperati

fi azaları senelik toplantılarını yap -
mışlar, ve kurumun yeni idare heye -

halinde bulu~duğu. m?dd~tçe, l~gıl~e- rinde pazarlığa girişilmesi tehlikeli bi. 
re için, lokalıze edılmış hır tehlıkedır. rer varlık olduklarını ispat etmektir. 

<eAlmanyanın politik yoluH şu h~de Görülüyor ki, bir çok yollar gibi, 
az çok bellidir. Bu yol, bir ucu İngıl - Alman yolu da bütün genişliğine ve 
tereye bağlı olmak ışartiyle:. ~iman ehemmiyetine r~ğmen, şimdilik «in • 
ekonomi yolunun aynen uzerınden giliz meydanrn na çıkmaktadır. 
geçmektedir. 

Böyle olacaktır ki, 1918 muahede - Burhan BELGE 

Düzce Gençleri Akçakocada 

yan kurtları ö)dürülınü, ve yapraklar 
,toplatılıp yakılmış, ağaç dipleri derin
ce belletilmiş, ağaçlar budatılmış, yaş
'ılarına kireç badanası yapılmış ve bu 
suretle mihaniki bir mücadele muvaf
fakiyetli neticeler vermiştir. 

Zeytin Ağaçları ilaçlanırken 
tini seçmişlerdir. Yeni idare heyetine 

Geyve, Hendek ziraat men'lurlarını fabrika baş mühendisi Nihat Alper, 
mücadele sahasına göndermiştir. muhasebeci Mahmut Can, idare me-

Haşerenin baharda, çiçek zamanın
tla çıkacak nesline karşı da arsenikli 
ilaçlar tatbik edilmek suretiyle ikinci 
bir çalışma devresine başl..-mmış bu -
lunmaktadır. Birlik, mücadeleye daha 
İtiz vermek ve bu suretle randımanını 
a~ami derecede alabilmek için İzmit, 

ikinci kağıt 
fabrikası 

Gene lzmitte kurulacak!'" 

lzmit (Özel) _ Kağ_ıt fabrikasının 

ı ~ . nda açılma töreni yapılacak ~ 
o nısa 'k 

t H i.'kumet ikinci bir kağıt fabn a-
ır. ı b 'k 

sı kurmayı kararlaştırmış, bu ta rı a 
için de gene İzmit münasip görülmüş-
tür. 

KaramürseJ ve Tuzla Zeytincileri muru Osman Oflaz, işletme fCfi N~- Düzce (Özel) - Düzce Siyah -ıre vermişlerdir. . . w • 

sonsuz bir sevinç içindedir. Hatta mü- fiz, ambar memuru Hamit Öner, do- Beyaz spor klübü gençleri beraberle - Düzce gençlerının yaptıgt bu ılk ~e-
l k 'b' kuma u·staıı lsmaı'l, mu"rakı'p}ı'klere de rinde Halkevi bandosu Mduğu halde yahat Akçakocalılar tarafından bu • cadeleyi el birliği i e yapma gı ,ı ge-

nis bir alaka göstermektedirler. Kemal; Se~at, Nihat seçilmişlerdir. «Akçakoca)> ya giderek iki müsame - yük bir sevinç ve alaka ile karş1lanmıf 
~·~~==~=~~===;,.· =======·:,,;,,· ~~~· ====~=~=~=:=====::=;=============- ve iki memleket gençliği arasında sı· 

Paza r Ola Hasan B. Diyor Ki: cak bir samimiyet teessüs etmiştir. 

_ Havalar ısındı •• Y az_!eli- \ 
yor diye •• 

••• Bizim çocuklara.. 

Yolların bozukluğu dolayısiyle na-
( kil vasıtalarının sefer yapamamaları 

. . . Yerli kumaşlardan elbi
selik aldun. Acaba çürük mü, 
çabuk yırtılır' mı diye korku .. 
yonmı. 

Hasan Bey - Hiç kork • 
ma! Bunlar muahede değil ki 
kolay, kolay yırtılam l, 

yüzünden gençler :~8 kilometrelik yo· 

lu yaya olarak katetmek sureti~le A.k· 
çakocadan Düzceye avdet etmışlerdır. 

Urfada buğday mubayaası 
durdu 

Urfa, (Özel) Ziraat Bank<!sl 
buğday mübayaasma nihayet vermi,ş
tir. Maamafih pek yakında hankamn 
yeniden buğday mübayaasına başlaya
cağı umulmaktadır. 
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+ı 1 " ı ........... ,..... 
mayı ıCS. •kealcsınız. Bana temin ede
lııilineniz ev)_., r izde ,...,_ ıöre
lllİyorum. 

ı E'\: leomeden c vel kocama saçlan-
mtn ide olduğur;ıu söylemi t" O ar-
linmı ç.ok eeverdi. ve hele bukle olu u 

na bayılırdı. Halbuki eaçlarım onr;lule 
idi, kek:alna yalan .aylemittim. ~1 
iki ayr.lt e~ Y aJanmun m~dıma 
çılcmaaı günü yalda,tılcça icirn ürpen
yor. Kocamın ~züne baJunaia enam 
edemiyorum. Ona bu yalanımı n..ı 
9Öyleyeyim) 

Ce.her 

NinnLbk n enli ............... her 

~ - '"'11...... ,.... .... 'Ye 
evl..dikten Mllra .. ,..._ 4Lır afi.. 
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lerini, aervetini dilediği gihi İdin: edeı-
di . 

Çocukluı evlendirmek te kadmın 
elindeydi. Çok defalar erkek çocuju 
lendiaindenyaşlı kadınlarla e'Vlendiri
yorluc:b. Bu da genç ve tecrübesiz bir 
cıkqin bayatmı tanzim etmek için 
daha yafh bir kadma muhtaç olduju 
itaatinden ileri geliyordu. 

Maıleziya adalanndakı bazı kabiJe.. 
ler aruanda k•ın tefevvuku pek 
yüklek bir clerece,e ~ F~ek 
evlendikten sonra. da anasının evinde 
kahr. Y alnaz vakit vakit kamanı ziya
ret ed.,rdi. Çocukt- mutlak oı...k k• 
dınm sayıldığı için analarının yanında 
yaşarlar ve ona yardun ederlerdi. 

~ adalarıı6 bazı kabaleleria. 
de de ailenin reisi ananın kaıdqi • 
lurdu. 

Milaonisya adalannda mu"'9a•• 
hakkı tmrıamiyle kadına ait bulunq -
yordu. Hic Wr erlsejin alene'I ..... 
bir a eöylemeğc hakkı yoktu. Bui>un 
abine hareket eden biı dDıuıet 1'1tPı 
mıf ıibi tecziye edilirdi. Bütün bunlar 
~ iri feminizm zam_n..._ 
$ok ...-.... batta çok müba

m feb1de~. 
d lele bal)lın. apmctan bulla tml
çıpjak ÇlllblUDI SOıtnce ~ 
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-En kuvvetli şair, romancı ve hikayecimiz kim?-
-

Yusuf Ziya ne diyor? 

A•rupum ınakadderatile •Likaclar bir .eçim 

Fransadaki seçimde 
kimler kazanacak? 
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8NAN ILMAYACAK}: m:YL•R .... 
Ölüme mahkum olan müfrezenin kendisinden 

evvel ölenlere verdiği son selim ! 

!talyaıı ordusu 
1886 seferi ncle 

Habcşiatnnda boz· 
..ıııııııl .... .,._.guna ııtnu ırıı zamıın hir mülizi

yolu iııtaıı· 
yonlarırın 

adlarını ez· 
bere tekrar 
edt-bilir. ne· 
rede bulun· 
du\darını 

Fransız Şairi 
Philippt. D1!$ortes 

( 1546 • 1606 ) 

1 

min lrumundHı altında bulunan 
bir müfreze muhHarn hattı içinde 
kalmış. C'lcli kendi ölülerine 

eva bir ıdam vermi . ondan ıoııra kendiıi de 
ateşe otılmı~ı . 

bilir. 'f: . 
f Petunıa ııdını taşıı·ıın hu 

Kralın arzusu ile ynzdı!'ıı üç mıı· 
ralılc bir şiir içın ükumdardu 

600 bin altın hedr·c almıştır. 

·- - çiçelc kilo ıle ta ılaralc 

.atılır. 

~ -·· 

Bir Kadın Sir Erkeği Düelloya 1 

Davet Etti 

Amerikada Gangster T~lılikesi Artıgor 

Bir Milyoner Kendisine 
Telsiz İstasyonu 

Mahsus 
Yaptırdı 

Amerikalı milyonerlerden birisi mi
nimini kızına çok bağlıdır. Onu bir da
kika bile gözünün önünden uznk bu
lundurmak İstemez, bir kazaya uğra
masından, yahut ta bir Gangster çetesi 
tarafından kaçırılıp götürülmesinden 
korkar, fakat sabahtan ak,şama kadar 

kızının yanında nöbet beklemesi de 

mümkün değildir. O halde ne yapsan? 

Bir 

acar· sta da Her Erkek Karısının 
Her Hareketinden Tamamile 
Mes'uldür. 

S.tda madam Kcmeni, ıolda 
madam Katana, ve düelloya 

davet edilen erkek ile 
Udiaeye ıcbep olan 

mağaza 

hayli zaman Önce bu adamdan boşan

mıf olmasıydı. 

Bay Kemeni düello davteini kabu

le mecbur oldu, iki ilin sonra iki taraf 

ta tahitleriyle birlikte ·Eskrim Akade· ı misinde, karşı karşıya ııeldiler ve \la· Macaristanda her erkek, karısının 1 çenlerde bu yüzden bambaşka ve e•ı 
T hitlcr ıilahları muayene ettiler. Bir taher hareketinden mes'uldür. Bu mes- görülmemiş mahiyette bir hadise vu-

n]iyet ara sıra mühim hadiselere sebe- kubuldu. rafta erkek, bir tarafta haysiyetini mü-
dafaa etmek isteyen kadın duruyor ve 

biyet verir ve erkek1er bidbirlcrine kı- Bayan Katona, Peştenin en kibar 
lıç çekmcğe mecbur olurlar. Fakat ge- kadınlarına terzilik yapan bir mücase- düelloya l:>aşlamaK için işaret bekliyor-
-·••••••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••··---·........ ] lard1. 

sede ça ışmakta ve müesseseyi bayan 

Sekiz bin 
Bacaklı 

Kadın öldü 
Misis 

Kemeni namında bir kadın idare et

mektedir. Bayan Katona, yeni bir tu

valet keşfetmişti. Kırmızı tülden ya-

Fakat bir hadise düelloya mani ol

du. 

Bay Kemeni silahını çekip düelloya 

pılan tuvalet, siyah satenlerle işlenmiş, başlayacağına silahını indirmiş ve 

şurasına burasına ayni renklerde tüller sözleri söylemişti: 

serpiştirilmiş, bunlara yine tüylerle - Affedersiniz bayan l Size 
Bir kaç aün evvel Nevyorkt.a 

John Tiller isminde bir kadın ölmüş 
işlenen bir başlık ilave etmişti. Yeni namına, kemali tevazula eğiliyor ve 

ve tuvaletin Peşte kadınlara tarafından özür diliyorum. Karım ai~e hakaret eı 
kendisine misli ıörülmemi~ bir cenaze alayı k · · k h'dd k' J çok beğenilmesi bekleniyordu. Fakat me ıstememtş, anca ı et sev ıy 1:: 

yapılmıştır. Misli ıörü)mcmi.ttir, diyoruz. ) ) ~ ·1 k d ' 
müesseseyi idare eden Bayan Kemeni, ağzma ge eni söy emi~tir. ıv a sa , ha-

Çünkü bu kadının cenazesi evinden on iki 
takım cazbant ile alınmış ve defnedildik-

ten sonra mezarının etrafında binlerce aenç 
kız tarafından muhtelif danslar yapı]mıı~ 

tır. Bunun sebebi Misis John TilJerin ha -
yatındtı gayet güzel bir damı hocası olu~u 

kırmızı tül yerine yeşil tül kullamlına- karet değildi. Sizi silahla karşılayarak 
sana taraftardı. iki kadın arasında bu ho~nut edemediğimden dolayı miitees

yüzden başlayan münakaşa kavgaya sifim. Fakat bir kadına karşı silah kul

döndü ve Bayan Kemeni öteki bayana lanamıyacağımı arzederim. 

ağar aöz1er söyledi. Hatta arada onun Bayan, bir lahza düşündü, 
ve Ncvyorlı:un en mc~hur Müzikholleri için bak ·ı h · 

hakkında c:ebck, maymun gibi kelime- hasmının yÜzÜne tı Ve Si a ini Jfl• 
.COOO tane dansöz yetiştirmİ§ hulunma11 T 

idi ve bunun içindir ki kendisine 8000 ba- ler de kullandı. direrek cevap verdi: 

caklı kadın lakabı takılmıştı. Bayan Katona bu hakaret1ere daya- - T arziyenizi kabul ediyorum. Si-

Miııis John Tillcrin yctiştirdiii damıöz- namayarak hemen ko~tu ve iki erkek lahla karsılaşmamıza lüzum kalmadı -

lcr arasında tiyatro hayatında kalmıyarak arkadaşını yanına alarak Bayan Keme- ğmdan memnunum! 
yükaelenlcr pek çoktur. Me ela bunlardan ııinin kocasına gitti ve kendisini düel- Mesele bu şekilde hal1olunduktan 
bir tanesi bir Hind mihrace~i ile evlenmiş, d . B b . · k d' sonra iki bayanı barıştırmak lazım gel
biı çokları da Amerik<1nın tanınmış mil - loya avet etta. ayanın u ır;ıı en ı 
yoncrlerile yuva kurmuşlardır. J kocasına havale etmesinin sebebi, bir di ve iki kadın kucaklaşarak hara~tıJar. 

Amerikalı zengin bu zorluğu şöyle 

yenmiştir: Amerikalı zengin büyük 

bir parkan ortasında bir köşk yaptırt· Zir..ı bu istas) onun dalga uzunluğu d 

mış, parkan bütün etrafmı da duvarla ~ekilde ayar edilmiştir ki, ancak üç yer .. 

çevirtmiş, duvarın Üzerlerine de aşıla- den alınabilir. Bu üç yerden birincisi 

maması için elektrikli tuzaklar kurdurt- milyonerin köşkünün içi, ikincisi şe .. 

mu,, fazla olarak sokakta mütemadi- hirde çalışhğı dairenin odası, üçün~J .. 

yen dolaşacak sivil polisler tutmuştur. sü de bindiği otomob.ilin içidir. Bu üç 

Bütün bu ihtimama rağmen yine rahat yerde de birer tane alıcı radyo makine· 

edemeyince bir elektrik mühendisinin si vardır. Milyonerin çocuğu oynamall 

yardımıyla bahçenin ortasına bir radyo için bahçeye çıktı mı.beş dakikadrt bir 

verici istaayonu kurdurtmu~tur. Bu is

tasyon akk.ümlatör ile işler, minimini 

bir kutu kadar küçüktür, çıkardığı elek

trik dalgaları da ancak Nevyork şehri

nin muhitini dolaşabi1ir. F.akat bu kuv

vet Amerikalıyı tatmin için kôfidir. 

verici kutuya yaklaşarak mikrofona: 

- Baba rahatça oynuyorum, d<:meli 

mecburiyetindedir. Amerikalı bu mini• 

mini sesi köşkünün odasından, daire-

sinden veya otomobi1inden işitmekte 

ve müsterih olmaktadır. 

İngiliz Ordusunda Her Nefer 
İstediği Elbiseyi Giyer. 

lngilterede askeri hizmet öteden beri mecburi değildir. Esasen mahdut o

lan ordu ııönüllülerden terekküp eder, kadrosu da daima az çok eksiktir. 

Bunun içindir ki lngilizler gönüllü sayısını arttırmak için kendi ı stekleri 

ile orduya girmek isteyenlere bir çok kolaylıklar gösterirler. Bu kolaylıkların 

başında epeyce dolgun aylıktan başka bir de üniforma seçmek serbestiyeti 
vardır. Orduya giren her nefere, orduda kullanılan her çeşid üniforma gös• 
terilir, ve istediğini ~yebileceai eöylenir. Y'Ukarıda bu sahneyi görüyor· 

ıunuza 



Hauptm n 
idama 

-1 

- - Lindberg Atlas Okyanusunu 
geçli\cten sonra evlendi... 

4 -
buldular. 

- .4 -

Bır gOn 

kimdir, niçin ve nasıl 
mahkilm edildi? 

-2-

2 - Ve bir oğlu oldu. 

-5-

5 - Çocuk oda ından çalınmıştı. 

3-

-6-

6 - Ve nihayet çocuğun ölOsll 
bir fundalıkta bulundu. Lindbergin 
evi matem içinde idi. 

-9-

Tahkikat başladı. 

' - Lindbergin fidye! necat olarak 
ır:rd~ği paralardan bir k111Dı Hauptman 
ısmınde bir marangozun atelyesinde 
bulundu. 

- 10 -

10 - Mahkemeye Lhıdberg te gelip 
gidiyordu. 

- 13 

13 - Mncicteiumumt Hauvtmırnı 

~ (JdeUe ittihnm etU. 

-8 

8 - HHuptman çocutu öldOrmek 
suçile tevkif edildi. 

- 11 

11 - }'lemlngtnvn mahkemesi bir 
tUrlU karar ''eremls ordu, 

- 14 -

l4 - .lnri heyeti de. suçlunun 
idamını isledi. 

9 - İsticvap olunmıya başladı. 

- 12 -

ıı - Hauptmanın mntemadi in
kQrlarına rağmen şahitler aleyhinde 
söylllyorJrırdı. 

- 15 -

16 - Reis mnayet ıidam bU.kmonn 
-,:erdl. 

Senenin en güzel filmlerinden biri: 

1 David Kopperfild 

Filimden bir u.hne 

Melek sineması, evvelki ak§am meşhur 
fngiliz muharriri Çarlis Dikkens'in Davit 
Kopperfild filmini gösterdi. Oavit Kopper
fild, filmin ismıne ilave olunan küçük ser -
levhadan da anlaıılabilecei',<i gibi öksüz bir 
çocuğun hDyatını tasvir eder. Doğuşundan 
hayata katılıncıya kadar yaıadığı kiıçuk, 
büyük binbir macera, gözlerimizın önünde, 
80n derece mu\ affakiyetle hareketlendırıl· 
mi bir panurama gibi geçit resmi yapıyor. 

Davit Kopperfild romanı, romantik ede
biyatın şaheserlerinden biridir. Kordelfly 
nakledilen bu hayat romanı iııe, bu intikol 
neticesinde, kuvvetli bir ucfendi eser» ha
linde göze çarpıyor. 

* Mevzuu: 
Davit, mes'ut bir ailenin çocuğudur. An

nesi üç aylık hamile iken babası vefat edi
yor. Ve eıki saadetin yerini derin bir ızlı· 

rap kaplıyor. Davit, hayata, yetim olarak 
gözlerini açıyor. Annesinin bu saadetli, ay-

ni zamanda bedbaht dakikalarım teselli et· 
rnck için yanında iki kişi v r: Sadık hiz -

metçileri Bigutti ile Davidin halası. Fakat 
hala hanım manyalt bir kadındır. Çocu -

ğun erkek olduğunu duyunca biçare lohu· 
sayı yüzüııtü bırakıp gidiyor. 

Oa,•it, iıte bu şartlar içinde bakılmış, 

büyümü , on yaılanna kadar 1ıelmiştir. Bu 
sırada annesine bir talip çıkmıştır. Davİ· 

din bedbahtlığı da ondan ıonra ba§la -
mıştır. 

Çünkü annesinin evlenmcsile Davit için 
ev hayatı bir cehennem olmuştur. Biçare 
kadın, bu sırada ikinci bir defa hamile ol
mu , doğururken, yavrusilc beraber haya
ta gözlerini kapamıştır. 

Onun ölümü, Davidi sokağa atmıştır. 

Onu, baz.an bir şarapçının yanında çırak
!ık eder, baz n da §Urada, burada c1inünü 
gün etmiye çalışır, görüyoruz.. Fakat bu 
hayat, canına tak etmiştir. Aklına, Duvrd. 
oturan ve kendisi doğarken oğlan oldu -
ğu için alakadar olmaya lüzum görmiycn 
monyak halası gelir. Ona iltica eder. Ü
vey bnbası, orada da kendisini rahat hı • 
rnkmaz. Fakat manyak hala, artık Da\ ıde 
alııımıştır. Bu kalbsiz adamı, iyi bir ders 
vererek cvınden ko\ ar. 

Oavit bu suretle 'e iyi bir muhitte trr -
biye goriır. Genç bir kızı sever. Halbuki 
onun :> anıba ındn Agnes 'ardır ki On, i . 
din a kınd n o1mektedir. Delikanlı, bu ni
metin ve saadetin farkında değıldir. Sev
diği kızla evlenir. Fnkat o kız, çok hop -

padır. Da\ idin bundan sonra e,. lilık kıyan, 
rahatsızlık içinde geçer. Çunku genç knrı
ı;ı bir çocuk tıynetindedir. 1aamafih fdck, 
D vide, hu defa da ~;ar plmaz. 
Kıııa bir haatalığı miitcakip kar1111 ölür. Fn

kat kadın, ölmeden evvel, Agnain meziyet 

lerini görmÜ§, anlamıştır. Kocasın , o 

la cvl('nmesini vasiyet eder. \ e ) ıt 
Kopperfild uzun süren bir sıkıntı <l v l ın• 

den sonra, hakıki saadete ka\ u ur. 
Davit Koppcrfıld filmi, hayatın t. n l 'r 

aksidir. Onu seyrederken gözlerını ı \ J.• 

varmamasına imkan yoktur. * 
İtfaiye teşkilatı 

Yapacağı işler fen heye
tince tahdit edildi 

Vuku bulan yangınlarn kar ı d imi 
surette hazır bulunması i~p eden it .. 
faiye teşkilatının hazan, hau.; llızum 
ve zaruret olmamasına rağmen ! azı 
beledi işler için i;Jgal edilmektedır. 

Bu da itfaiyeyi asıl vazifesinden 
uzaklaştırmaktadır. Fen işleri mudür
lüğü itfaiye teşkilatının yapac.ıgı i -
leri tahdid etmiştir. 

1tfaiye bundan sonra yaı gın ma .. 

hallerinde kalan tehlikeli hac. ların 
indirilmesinde, ani inhidamlarda l n -
kaz altında kalanların kurtanlmaSln
da, fenni ve beledi kay:da tabi o1mn -
yan halat ve kanca ile yıkı!ımısı icap 
eden yerlerin muhitine zarar 'ermi) e
cek şekilde yıkılması işlerinde calı a· 
bilecektir. 

Bu gibi işlerde her halde mıntaka 
belediye mühendisi bulunacak 'e ne• 
zareti olmadıkça hu işlerde itfc ıye 
kullanılamıyacaktar. 

Sultanahmette hafriyat 
Sultanahmetle geçen sene İngilte • 

renin Sent Andreus üniverEİle i pro• 
fesörlerinden «Bak ster > tnroc f mdan 
b şlanılan asarıatika ara~tırımıl.lrl'la 
bu sene de devam edecektiı. uProfc -
sör B kstern bir hafta, on güne kad r 

şehrimize gelecek ve bu sefn Su an 
ahmet camiinin teme1lerine dogru 
hafriyata devam edecektir. 

Bir doktor kalb 
sektesinden öldli 

Taksim de Saksı sokağında 1'.! nu 
marada oturan doktor Asador, dü 
cık.anı Abanoz sokağından gecerke 
üzerine birdenbiıe fennlık ııc lere 
yere düşmüş, otomobille ha taney 
nakledilirken ölmüştür. 
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Venedikte Müthiş Bir Patlayış Olmuş, 
Bütün Şehir Baştanbaşa Sarsılmıştı 
Bu sırada dini itlerde ihmal göa- ı Venedik tersanesinin barut mah

terenlere kartı kullandığı çok §İd - zeni patlamııtı. 
detli muamele yüzünden pek çabuk T eraane, Venedik devletinin kal
ortahğa dehtet saçtı. Kilise tarafın- bi demekti. Onu yafatmak için yıl
dan sevildi. Papalık kalemine girdi. da bet yüz bin doka altını harca -
Rütbe kazandı ve Karclinal Aleı - nıyordu. Dört tarafı, müstahkem bir 
ıanrino ünvanını aldı. kale gibi yüksek duvarlarla çevril -

1566 yılı ikinci kanunun yedisin- miş bulunuyordu. Geni! meydanla
de betinci Pi adile papalık tacını giy- rı, nhtımları, depoları, atelyeleri, 
di. O asırlarda Avrupanın üstüne döküm yerleri ve halat fabrikaları 
kocaman ve demirden bir pençe gi- vardı. Hepsi de atef içinde idi. 

bi çökmüt olan kilise, kendisinin a - B k V dik · · ·· h · k" u aza ene ıçın fUP esız ı 
radığı bası bulmuştu. Hele Roma b' f 1 .... 1 . F k ku -: . . ır e a cettı. a at gene ucuz r -
halkı ,yem papanın sertlık ve mat • l l d ç··n1c·· b d . . tu mu§ ar ı. u u u yangın a ya-
çıldığından ürkmüş, tıtrıyordu. ·ı I d" l"d ·b 

.. ~ .. d k' (l) p· nan gemı er yanız ort ga ı en ı a-
Papanm gogsun e san ı ı . T . k d 

L · · k lb' d B retti. ersanenın haıka ısmın a yer ermıtm a ı çarpıyor u. u . • 
k . ..k ı· .. k· 1 h · 1· olan seksen bet galıye hır ıey ol • 

ınev ıe yu se ır yu se mez ırıs ı • ( ) 
ık d .. , b" l . k A mamııtı. 1 yan • unYasını ır eştırme , v-

rupayı titretmekte olan Türkleri ez- O zamandanberi Türk devleti 

Ekonomi bakanı 
Afyon inhisarında 

tetkikat yapb 

Ek'onomi' Bakana Celal Bayar dün 
şehrimize gelmiş. bir müddet istira -
hat ettiktea sonra Ekonomi Bakan -
lığına bağlı müesseseleri gezmeğe baf
lamıştır. Bu arada Afyon inhisarına 
gitmiş, geç vakte kadar orada kalarak 
Afyon inhisarı işlerini tetkik etmiş -
tir. 

-------~ 

Bir rüşvet suçlusunun 
muhakemesi 

Rüşvet almaktan suçlu gümrük 
muhafaza memuru Rahminin duruş -
ması dün yapılmış, muhakeme göste
rilen müdafaa şahitlerinin celbi ıçın 
başka güne bırakılmıştır. 

---·----
Elektrik komisyonu 

Yeni üç aylık elektrik tarifesini tes
bit edecek olan komisyon dün toplan
mış, elektrik fiyatlarını tetkik etmiş
tir. Komisyonun kararı bugün anla -
~ılacaktır. Fiyatların bir miktar indi
rileceği umulmaktadır. 

mek, Kudüsü ve bütün Şarkı onlar- Kıhru üzerine gidecek olan ordu ve Bir genç zehirlendi 
dan kurtarmak için karar vermİ§tİ. donanmayı hazırlamağa ba§lamıftı. Sirkecide Aydos otelinde oturan 

Fakat herkes onun gibi dütünmü- Venediklilerin lıtanbul elçisi Mar- İzmirli 22 yaşlarındaki Sabahattin dün 
yordu. Tam üç yıl uğraştığı, bütün kantanyo Barbaro casusları vasıta- otelindeki odasında tesemmi.im arazı 
prens ve hükümdarlara elçiler yol • aile bunları öğreniyor, Venediğe göstermiş, hemen Cerrahpaşa hasta J 

ladığı halde bir §ey elde edememit- raporlar göndererek haber veriyor- nesine kaldırılarak tedavi altma alın -
ti. Kimse Türklere kar!• harbetme- du. Bir avuç asılzadenin idare etti- mıştır. 
ie, hatta bu koca imparatorluk or· ği Venedik cumhuriyeti de kartılık- Sabahattinin ne suretle zehirlendi -
du ve donanmasının dütmanlığını lı tedbirler alıyordu. Az bir zaman- ği henüz anlaşılamamıştu. Hastanede 
kazanmağa cesaret edemiyordu. da 130 gali 11 Galias (2) ve on dört Sabahattinin midesi yıkanarak l~endi -

O zamana kadar Papanın teklif· kalyondan (3) ibaret bir filoyu de- si muhakkak bir ölümden kurtarılmış~ 

Son Postanın T efrikuı: 8 

Ogün, bunların reisliğini yapan en bü 
yükleri, cuma olduğu için mahallenin 
çekirdekten yetişme olan bu küçük tu
lumbacı namzetlerini önüne katmış; 
onlara yollarda türlü şaklabanlıklar 
yaptırarak, türlü naralar savurtarak 
sandık omuzda Filya tarlasına kadar 
çıkarmıştı. 

Küçük tulumbacılar Filya tarlası

nın en kalabalık yerinde sandıklarını 
yere indirip dinlenmek için yerlere se· 
rildikleri zaman bunların etrafmı bir 
sürü seyirci almıştı. Reisleri olan bü
yükçe oğlan şimdi bu kalabalığın kar
şısında etrafa caka için onları salt ad
lariyle değil de sonradan uydurduğu 
lakaplariyle birlikte çağrıyordu: 

- Ulan kılkuyruk Şaban. kalk şu
radan, bana bir ateş bul da cıa-ararnı ya
kayım: 

- Ulan, Şalgam Ahmet, simidi ya
vaş lüplet, boğulacaksın! 

- Ulan, Cimdallı Saim, haydi ba
kayım, burnunla bir zurna çal da T o
puz Ömer bir çiftetelli oynasın: 

- Ulan Züınbülbebek Mehmet, a
yağına yolda diken batmıştı, al şu ça
kıyı da dikeni çıkar. Malu a, dönüşte 
çarşıdan geçerken baş takımı siz kova
caksınızl 

Ve: 
- Ulan Kurtıkonmaz Hasan, otur· 

duğun yerde yeniden bir beyitli nara 
düz de giderken yollarda onu atalım! 

İşte tam bu sırada gözü, etraflarını 
sarmış olanların arasından uzunca boy
lu, esmerce bir kızın gözlerine ilişen 

Yazan: O•man CemaJ 

tam biçilmiş bir kaftan olmuftu. O za
ten böyle yerlere çocukluğundan beri 

pek bayılırdı. Vakıa Hasan, bu yeni 
taşındıkları mahallede de yine ara aıra 
oranın çocuklariyle türlü haşan\ıklur 
yapıyor, tulumba talimlerine gidiyor, 
yoldan geçen biraz acayip insanları. 
biraz acayip satıcıları taşa tutuyor; 
yumurtacının dinlenmek için mola tcı

şına koyduğu küfesini devirmek için 
arkadaşlarına yardım ediyordu. Gelge
lelim arkadaşlarından ayrı kaldığı za
manlarda o büsbütün başka bir Hasan 
oluyor: mahallenin etrafını saran ta~ 
biat güzellikleri karşısında kendini yı;ı
vaş yavaş önsüz ve sonsu~ güzelliğin 
sırrıliğine veriyordu. İşte ilkbaharın 
bol y~illikli, bol çiçekli bir gününde. 
çocukluğunun en sevimli arkad&fl, yü
reciğinin en candan kardeşi olan o, u
zunca boylu, esmerce kızdan silleyi ye
dikten sonra Hasan, o yılın bütün ya
zını ve guzunu bu güzel manzarah 
mahallede geçirdi ve yine bir gün güz 

mevsiminde 'o kızı geçen yıl gördüğü 
incirlikte bir kere daha gördü. O kızı 
gördü amma, kız onu görmemezlik
ten geldi. 

lerini baıtan savan Venedik timdi nize çıkarmıtlardı. Donanma ku- tır. 
ona bat vurmuştu. Papa, büyük bir mandanhğma eski ve tecrübeli kap
plıımıya batlamıftı: tanlardan Jeratimoje tayin edilmiı, 

Patates çuvallarmı çahp Hasan o anda kıpkırmızı kesildi; kı
zın da kendisine karşı yüzünü ekşitip 

kaçarken dudaklarını bükerek oradan uzakla,. 

Hasan, biraz uzaktan yan yan o
nun yüzüne bakarken o birden 8elt bir 
suratla başını öteye çevirdi. Fakat, 
doğrusunu isterseniz kızın bu hareketi 
Filya tarlasında olduğu gibi Haeanı 
pek o kadar derinden vurmadı. Doğru
su o, kızın bu hareketini gayet tabii 
buldu. Oldukça eyi bir aileden, nazik:, 
kibar tavırlı bir kız, elbette baldırı 
çıplak ve yalınayak, başı kabak, omu
zunda gaz sandığı, yüzlerce inaanın 
karşısında nara atarak koşan bir çocu· 
ğa elbette artık yüz veremezdi, yüz de
ğil, hatta uzaktan selam bile verme· 
mekte, ondan kaçmakta elbette baklı
idi. Onun için Hasan kızın bu IOD ha
reketine aldırmadı; geçti. Öyle amma, 
Hasan kızıu hatırasını artık büabütün 
baştan atmış değildi. Zaten onu, büs
bütün baştan atmak onun elinde miy
di) O, şimdi bu çok derin ve kökü ta 

- Türklerin maksatları yalnız Antonyo Fanale ve Jako Poaeli gibi 
Kıbrısı almak, Venediği ezmek de· tanınmıf amirallar da onun maiyeti
iildir. Hıristiyanlığı böyle birbirin- ne verilmiıti. Bu donanmadaki piya
ilen ayrılmıı bir halde bulduğu için de aıkerine de Sforça Pallaviçino 
ayrı ayrı yenmek, insanlık haklarını kumanda ediyordu. 

çiğnedikten sonra bıristiyanlık di • D' v t ft b 1 ·ı . ıger ara an er yere e çı er 
nini de ortadan kaldırmaktır. Bırle- .. d . l k d"l · k ti" gon erıyor ar, en ı erıne uvve ı 

tiniz, bugün Venediğe saldıran Türk ve bir çok müttefikler arıyorlardı. 
ler yarın sizi, ötekileri ve hepinizi 

Papa, Venediğe yardım etmeyi 

Sabıkahlardan lskender isminde bir ması üzerine o kıpkırmızı yüz limon 
adam Küçükpazarda Yağ iskelesin - gibi sarararak Hasana o canım mis ko
de tüccar Yuvakimin dükkam önün - kulu, apaçık, apaydınlık, yemyeşil ve 
de istif edilmiş patates çuvallarını ça- koskoca Filya tarlası simsiyah, dara
lıp kaçarken yakalanmıştır. Bu sırada cık, havasız berbad bir zindan kesildi. 

Bican namında birisi lskendere sahip * 
ç'tlcarak memurları 8övmek i~temiş, o - 4 -

da yakalanmıştır. Her ikisi hakkında Hasanlar o mahalleden çıkıp yine 
tahkikata başlanmıştır. o semtte başka bir mahalleye taşınalı 

yere serecektir. vadetmekte birinci gelmiıti. On iki Diyordu. ,.... __________________________ _..... 

• büyük gali donatmak için ıöz ver· · 
hCıŞ. altı ay olmuştu. Hasan, bu yeni 
taşındıkları mahalleye biraz güç te 
olsa çabuk ısınmıştı. Buranın çocuk -
lan da aşağı yukarı öteki mahallenin 
çocuklarından farksızdı. Ama Hasanı 
buraya çabuk ısındıran şey buranın 
çocuklarından ziyade mahallenin açık, 
havadar, güzel manzarası idi. Eski ma
halle çok kasvetli, loş bir mahalle idi. 
Burası ise oldukça rostai bir yerdi. Bi -
raz köye, biraz kıra, biraz sayfiyeye, 
biraz mer'aya benzeyen bu güzel man
zaralı, yemy~il açık yer, Hasan için 

çocukluğunun pek temiz, ismet ve sa· 
mimiliğine dayanan bu habrayı yine 

eskisi gibi benliğinin en derin bir kö· 
şesinde mışıl mışıl uykuya yamım,tı. 

Papa o sırada altını§ yedı yaıın - d" A v d"k h • t" t Bir Doktorun 
ı. yrıca ene ı cum urıye ı op-

da bulunuyordu. Zayıf, kuru .b~r ~- raklarındaki kilise emlaki varidatı- GUnlük Cumartesi 
damdı. Üflesen düşecek gıbıydı. d d b" · • b d ı t b 

• nın a on a ırını u eve e • - Notlarından (*) 
Dazlak bir kafası, genış bir alnı, kar- kt V d"k p ı ·ı · A ra ı. ene ı ve apa e çı erı v-
tal gagasını andıran bir burnu var- ' h"k" d l ı rupa u um ar arının saray arına 
eh. Açık mavi renkteki parlak göz. k t l A tu k l M k · . . ..... Of u ar. vus rya ra ı a sım -
lerınde ımanının serthgı okunuyor- ı· ·ı p 1 kr l s·k· d o . ... ıyan ı e o onya · a ı . ı ızmon • 
du. Beyaz hır sakal gögsünü kaplı • .. t T"" ki k h b t gus ur ere artı ar e cesare e-
yordu. Yürüyen bir ölüden farksız- d . l d E 1 h' b" "tt 

emıyor ar ı. saı ı ıç ır vaı e 
dı. Pek fakir bir surette giyinmitti. b l d 1 F kr ı· · u unama ı ar. ransa a ıçesı ve 
Kendisinden önceki papa dördüncü k l "b" K l · · d" M d" • • J ... ra naı ı a rını o e ıçı ııe e • 
Pinin elhisesile kuıagını kullanıyor- .1 . b d d t k ı d çı erı aıın an ıav ı. spanya ra ı 

u. ikinci Filip, din düşmanlarına kartı 
Zayıflığının sebebi, ihtiyarlık de

harp açılırsa yüz gali ile ittirak e • 
ğildi. Müthi§ bir hastalık onu kemi- d ... . .. · b k 

ecegıne soz vermış ve una artı-

riyordu. Mesanesinde her biri fın- 1 k p d t d k' k'I' . . .. ı apa a spanya a ı ı ıse 

dık ıçı büyüklügünde üç tane tas ol- IA 1 · · "d t b km 
~ em a nnm varı a ını ona ıra ış-

duğu söyleniyordu. Bu yüzden sık F k t d E d"I'· t M h 
tı. a a o sıra a n u us e u am 

sık korkunç ağrılarla kıvranıyor, bu- medülmansur adında bir reis Engi
na rağmen hiç bir an daha çok ya -
ıamak arzusu sarsılmıyordu. Böyle 

ziıyon itkencelerinden kurtulmak 
isteyen Arapların başlarına geç-

sık sık ağrı çekmesine rağmen tam mit, lspanyol ordularını ilk zaman
ııhhatte ve kuvveti yerinde bir a • 

larda darmadağın etmitti. Bu yüz-
dkm gibi yürüyor, söylüyor ve ça • 

den iknci Filip ancak elli gemi ve
lışıyordu. Kilise perhiz emri verdi

rebileceğini bildirdi. 
ği zaman o da perhiz yapıyordu ve 

Portekiz KralıSehastiyen de an-
bu hal günlerce devam ediyordu. k t · 1 · · l'l ·ı b" . ca er esı yı ıçın otuz ga ı ı e ır 

Bır günde sofrasına harcanan pa- k k l k ~ · · ·· . aç a yon ve as er verecegını soy-
ra hır ekünün dörtte birisi, yani gü- l d. 

( Arkaaı var) 
m:jş para ile yedi kuruş kadardı. Ye- e ı. 
diği şeyler şunlardı: Ebegümeci hin

( 1 ) Hıristiyan tarihçilerden bir çoğu bu 
vak'anın bir suikast olduğunu ve Selimin 
gözdesi yahudinin gönderdiği casuslar ta
rafından yapıldığını yazarlar. Bu işi en iyi 
ve doğru yazması lazım gelen bizim ta -
rihlerimizde böyle bir kayde tesadüf et -

diba, adaçayı, senjan otu ... 
1569 yılı eylulün on üçünde gece 

yarısına doğru Venedikte büyük bir 
patlayış olrnuştu. Bütün §ehir titre
miş ve sarsıntıdan dört kilise ile yüz 
kadar ev yerlere serilmi}t. Kuleler
le duvarların parçaları birer top 
güllesi gibi havaya fırlamıştı. 

1 Ehlioalip 
llleşl. .:r papaz. 

seferlerini teş" ik eden 

medik. Barut mahzeni her zaman en kü
çük bir dikkatsizlikten ateş alır. . 

( 2) Galiden daha küçük ayni tipte bir 

harp gemisi. 
( 3) Daha -ziyade asker taşımakta ve 

ticarette kullanılan büyük yük a-emileri 

Sıcak Su Panıımanının 
Ağrılara F aydaıı 

Bir gece vakti 1 
Ansızın midesinde tiddetli ağn çe

ken bir hastaya çağrıldım. 
Midesini göstererek: 

- Ölüyorum doktor beni kurta
rınız, diye ağrının şiddetini ve korku
sunu anlattı. 

Yirmi beş yaşında sağlam bir hün
yeye sahip olan bu kadında 

1 - Bu hastalığı hazulayacak es
kiden kalına bir rahatsızlık eseri yoktu. 

2 - Hazim işleri yolunda gittiğini 
söylüyordu. Gaz mevcut değildi. 

3 - Apandisit şi,iphesi d e yoktu. 
4 - Böbreklerinden şimdiye ka· 

dar yine hiç bir şikayeti olmamı~tı. 
Hastalık gününün sabahı banyosunu 

almış ve öğle vakti de, istirahat etme• 
den bir kaç ziyaret için sokağa' çıkmış. 

Akşam yemeğini gayet hafif yemi~ gün
düz bir kaç kahve fazla işmiş. Hepsi 
bu kadar ... 

Bu sancılar banyo ve hamamdan 
sonra bir hava farkmın veya cereyanı
nın tesiriyle başladığına şüphe yoktu: 

Derhal sıcak su içine bir havlu par
çasını ıslattırdım. Sık sak iki defa da bir 
bu havluyu değiştirdirttim. Bir aspirin 
iki kadeh te konyak içti. Ilık. sabunlu 
su ile bir lavman yapıldı . Pansumana 
başladıktan yarım saat sonra ağrılar 

durdu. Hastam iyileşti. 

Aziz karilerim sıcak sulu havlu veya 
çar5af pansumanları sancı tedavisinde 
ilk tedavi vasıtasıdır. 

( * ) Bu notlan kesip saklayınız, ya
hut bir albüme yapıftınp kolleksiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor ıibi imaadınıı:a yetiıebilir. 

-- -

( Arlıaa oar J 

Paçavramyı öldürenler 
Paçavracı hoca Selimi öldürmekten 

suçlu Serkisle Abdullah dün 7 nci 
müstantikHkte sorguya çekilmitılcrdir. 
Vaktin geç olmasından dolayı sorgu, 
ları yarıda kaldıjından bugün de iıtic• 
vap edileceklerdir. 

KAYNAK 
Gazetesinin 6 cı sayısı 

Kaynak gazetesinin 6 cı sayısında 
çok meraklı ve faydalı yazılar vardır. Bilhassa 
İdare makinesinde 3,460,000 kilo kağıdın nerelere sarfe
dildiği ve Ziraat Enstitüsü, Ankara stadyomu, Eti me
deniyetinin büyük merkezleri, buğday davası, haftanın 
yedi günü ve yedi gecesi, talaklar neden oluyor, bir 
haftalık tarih, kadın, sinema, spor kısımları, beş ahbap 
çavuş, tuhaflık yazılarile bir çok faydalı kısımlar ka· 
rileri seve seve okumaya sevk edecek kudrettedirler. 

Fiatı her yerde 5 kuruştur 

lstanbul Vaklflar Direktörlüğü 

İstanbul Tapu ve Kadastro Başmemurluğundan: 
Topkapıda Beyazit ağa mahallesinde Kalaycı sokağında vaki Rufai 

dergahı arsası müstağni anha olarak İstanbul Evkaf Başmüdürlüğün
den temdidi ve tapuya raptı talep olunmuş, işbu mahallin tapuda kaydı 
olmadığından senetsiz tasarruf muamelesi yapılacağından bu mahal 
hakkmda ıayet tasarruf iddiasında bulunan var ise vesaiki tasarrufi. 
yesile tarihi ilandan itibaren on bet gün zarfında lstanbul Tapu v~ 

Kadastro Batmemurluğuna müra caatları ilan olunur. (1739) 
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Yazan: Ercümend Ekrem - Talu 

' Tefrikası: 29 

Ermeni Komitecileri, Şişlide · Türk 
• 

Çocukları IÇin Bir M~ tel Kurmuşlardı 
Bunlar en ziyade, lnıvayi miUİye çetele

rinin ı.~anbul civannda eörünmi)·e baıla -
dığı zamanlar faaliydle girifmitlerdi. En 
mühim tahkikat merkez. ve mt-nbaları, ( Şi
le) idi. Şileden batlıyarak dahile doğru 
( Paşaköy) e kadar muhtelif ltö:>• lerde sa • 
kin olan Rum komitecilcrinden de muave· 
ilet görmektelerdi. 

Ayni zamanda Hamdi, Karadeniz iske
lelerinde de birer ajan tedarikine teıeb • 
büs ctmiıti. Bu ajanlar vasıtasile, İstanbul· 
tlan Anadoluya geçen vatanperverlerin 
kim olduk lan öğrenilecek; ve bıınların İs· 
tanbulda bıraktıkları aileleri hakkındıı ta
kibat ve tazyikat icra edilecekti. r; kal bu 
mel'un casusun da sır:rı ke§fedilmis; gele
cek fcnalıklann önüne geçilmişti. 

Polis müdürü umumisi Hasan Tahsin 
Beyin en kUVt"etli vasıtalarından biri de, 
(Nedim) di. Nedim, evvelce (Seyrisefain) 
de biletçi iken Hasan Tahsin tarafından 
ikinci komiserliie tayin edilmiıti. 

iıtanbulda, bilhassa kendi mıntakasa o· 
lan Şiıli taraflarında komiteci Ermenilere 
fevkalade müzaheret edf'n komiser Ne • 
dim, ayni zamanda bu komiteciler tara -
landan yapılan bütün cinaydJere de azami 
ıurette müaunaha ederdi. 

Sayılmasına imkan ve ihtimal olmıyan 
l»u cinayetler arasında bir çok Türk ailele
rinin boyunlarını büken ve bir çok maaum 
Türle yavrularının felilıetile neticelenen bir 
mesele vardı ki; o da (Türk çocuk tarını 
çalmak) tı. 

Y anlannda birer Jngiliz polisi olım bu 
komiteciler, Türklerle medcun olan ma • 
hallelerde, sokak aralannda dolaşııJar; ka· 
ra gözlü, karakaılı, az çok Ermeni tipine 
benziyen çoc:uklan yakalarlar; anasının, 
babıuınm feryatlanna rağmen: 

- Bu çocuk, Enneni çocuğudur. Filan 
yerden kaçınlmıı, buraya eetirilrniştir. Kaç 
~ündür anyorduk. lıte timdi bulduk. 

Diye alıp ıötürerek ŞiJlide, fİmdi tram
Yay merkezinin karştıında bulunan bo; bir 
eve kaparlarch. 

Şikayet, para etmezdi. Ancak muhtelit 
İngiliz mahkemesine müracaat ederek bu
rada çocuiun Türk olduğunu isbat etmek, 
ondan sonra mahlcmleden bir hüküm istih
sal eylemek elnmdi. 

Bu mahkemeyi tqkil edenlerin ve ka • 
tiplerin hemen hepıi de Ermeni komiteci
leri idi. Mahkemeye müracaat eden dertli 
analar ve babaJar, çalınan evlitlarının nü
~· kifıtlannı gösterirler; ıahitler dinle -
tirler; fakat bütün bunlara rağmen hakla -
rını kolayca ibkak edemeaJerdİ. 

Davacı mevkiine ıeçen komitecilt-r: 
- Bu çocuk, tehcir cınasındR falan yer-

d f'la b • e, ı an mu acır kafileainden çalınmıthr. 
Anası, babası, Kafkasyanın falan t1ehri • 

ne kaçmıthr. Bir kere de oradan ıorulsun. 
Diye, derhal ortaya bir iddia a~arlar -

dı. 

Artalc ondan ıonra tahkikat batl"'rdı. 
Mevhum ve uydurma isim sahipleri haf

talarca, aylarca aranır, bulunamaz; bu ıu
retle tahkikat uzadıkça uzardı. 

larını kurtaramamıflardır. Nihayet valde
si göz yaflarile İt11lya sefirine müracaat et-

Fru ile müzakerata 
yorlardı. 

ve pazarlığa gırıfı· 

mİH sefirin merhametini celbeylemiı; gü- Osmanlı imparatorluğunun (dahiliye 
nün birinde bir ftalyan askeri müfrezesi J ~ ) ·b· nazır ıgı gı ı en mühim vazifesini ifa et-
Şiılideki binanın etrafım çevirmiş; cebr~n miı olan ( Mehme: Ali bey)' Fransızca o· 
içeri girerek; Ermeni komitecilerinden mü- larak çıkardığı (Antant) ismindeki gaze· 
rekkep kadınlı erkekli bekçilerin gardi - te · f ·ı· h nın ngı ızce nüs asını çıkarmayı papaz. 
yanlık ettiği bu maktelden (küçük Yaşar) 1 'ru ile hu odada müzakere etmiı; Türk 
ile tam on sekiz çocuğu halas eylemi.,ti. ·ıı t• · •- dd 

r mı e ının muıı;a eratına darbe vuracak 
Meseleye fAhsiyat karıilırmamak ıçın; olan bu propaganda vasıtasına; en katı Yusuf Eşref, «Teminatn bankasın· 

ııyni ıekilde bir facianın kurbanı olan ve kalplere bile (Allah korkusu) nu ilhanı et- da vez.nedardı. 
"111a hürmet ediyor ve çok evcliöi Ç()a 

cuklarını şımartarak büyütüyordu. 
bugün de izi bulunamayan, kendimize men- nıesi lazımken bu büyük levha altında 1 Bir sabah, bankanın müdürii bütün 
f.UP bir yavrucaktan bahse; ve dayanılmaz lmrar vermi,ti. memurlarını cağırdı ve kendilerine 

Yusuf Eşrefin gelmesine dair de hiç 
bir laf yoktu. Halbuki günün birinde, 

çıkageldi. bir ızbrabı tazelemiye lüzum görmüyo • ( Arlzası var) mües~esenin tedivatmı tatil etmek 

ruL) r------------------..:..--------.:......-
1 

mecburiyetinde kaldığını bildirdi. 
lıte, polis müdürü umumisi Hasan Tah- B A D Y O 

sin Beyin hususi adamı olan komiser Ne - -------------------------1 Böylece, bir parasız, açıkt::ı bırnkı
dim Bey, gözlerinin önünde cereyan eden Bu Akşamki Program lan Yusuf Eşref iki ay borçla, harçla 

Bir ay sonra, Beyoğlunda bir bira

hanede buluşmuş muhabbet ediyor

duk: 
bu cinayetlere müsamaha eJer; bu cinayet- güç bela geçinerek, kapı kapı iş ara· 
lerin kanlı faillerinin Üzerlerine de kanat iST ANBUL - Azizim t dedi. Sana bir şey söy· 

)ersem, şaşarsın: Bahtiyar olmak için gererdi. 
Komiser Nedim, bir hayli zaman bu su

retle çalıttıktan sonra, 337 seneıi :eırini

sani ayında Haan Tahsin vasıtasile İngiliz 
İstihbarat servisinden emir almıı; ( tüc • 
car) mukesi altında Anadolu ya ıeçmiye 
hazırlanmıftı. 

Fakat kurnaz casus, lstanbuldaki Türk 
istihbaratının, bu meseleyi haber aldığını 
duyar duymaz, bu maceraya atılmak~an 

vaz geçmiye mecbur kalmıf; yakasını da, 
bu fani dünyadaki adaletin pençesinden 
kurtarmııtır. 

Bugün, yüz ellilikler arasında; matrut 
ve makhur bir surette ve büyük bir ıefa
let içinde yad illerde yapmaktadır. 

* Günler geçtikçe ve Anadoludaki (milli 
varlık) ın kuvvet ve azameti de daha zi
yade tebellür e:tikçe1 (istihbarat servisi) 
faaliyetini arttırıyor; daha mühim faaliyet 
sahalarına bat vuruyor; daha ciddi iıtih -
barat vasıtaları arıyordu. 

(Papaz Fru) vasıtaıile (İnıiliz muhip
ler cemiyeti) nin gizli tetkilat ,ubesine 
kuvvet verilmiı; bir :araftan casusluk eden
lerin adedi çoğaltılmakla beraber, diğer ta
raftan da ıu iki mesele üzerinde esaslı faa
liyete geçilmiıti: 

1 - Gerek İstanbulda ve gerek Ana -
doluda milli mefkure ve fUUru felce uğra
tacak propagandalara azami kuvvet ver
mek ( 1 ). 

2 - Anadoluda İtilaf devletlerinin mü-
dahalelerini icap edecek İsyan Ye ihtilal le· 
febbüsa:ına ıiriıilmek. 

18: Dans musikisi (plak). 19: Çocuk 
saati, hikayeler, 19, 30: Çocuklar için muh
telif kolay eserler (plak), 20,30: Stlidyo 
orkestraları, 2 1, 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan<Jmın 
gazetelere mah us havadis scnisi verile-
l'rktir. 

ANKARA 
19,30: Miizik haJckında konuşma. 19, 

45: Pl:ık neşriyatı. 20, 1 O: Ajans paber -
leri. 20,20: Karpiç şehir lokantasından 
nakil (orkestra). 

BÜ KREŞ 
12,35: 15,10: Plak ve haberler. t8: 

Askeri bando. 19: Sözler. 19, 15: Opere~ 
plakları. 20: Haberler. 20, IS: Koro. 20. 
40: Konferans. 21,05: Cazband. 

BUDA PEŞTE 
18,30: Orke tra. 20, 10: Plak. 20,40: 

Piy~. 21 ,45: Çocuk korosu ve eenfonik 
konser. 23,30: Çingrne musiki İ. 

VARŞOVA 

19: Şarkılar (Bariton-piyano). 19,25: 
Kuartet. 19,40: Muhtelif. 21: H,afif mu • 
siki. 21,45: Haberler, sözler. 22,30: Şen 
8ahneler. 23: Muc8orgski musikisi. 24,05: 
Hafif musiki. 

MOSKOVA 
18,30: Şarkılar. 19,45: 

20: Festival neşriyatı. 22: 
yon. 23,05: Fransızca. 

PRAG 

Plak komeri. 
Almanca t".mis· 

20, l 5: Ksilofon - Tubafon solo. 20,25: 
Konf. 20,40: Şarkı, hal~ kuarteti radyo 
Şrameli. 2 l .40: Piye . 22,20: Dohnanyinin 
eserlerinden piyano konseri. 23, 1 S: Plak. 
23,30: Bar numaralan. 

mak için dolaştı; bulamadı. 

Nihayet, çok sevdiği karısını ve de elimde her türlü esbap bulunduğu hal-

licesine bağlı bulunduğu üç yavrusunu de asla bahtiyar değilim. MacerP.m sen

aç ve sefil görmeğe tahammül edemi- ce malum. Bu adeta bir peri ma~alıdır. 
yerck kendini denize atmağa karnr Fakat öyle bir peri mnsalı ki, maalesef 

vermişken aklına bir şey geldi: Çocuk- bir kabus ile netiecleniyor. Y'izilıne 
luğunda pek çok macera romanı oku- öyle dik dik bakma. Kat'iyyen deli de

muştu. Amerikaya meteliksiz gidip te, ğilim. Değilim amma, başım da ralınt 
dünyalar kadar servetle dönenley ol- değil. Karımı yine eskisi gibi sc>vıyo

muştu. Bunların arasında bir de Türk mm. Fakat ne yapayım ki o, benim es-

bulunsa, olamaz mıydı? ki karım değil. 
Kararını verdi. ,- - Sen de es-

Koca MustafaP.a- YARJrAT.. ki sen değilsin, 
şada babasın - l V dostum . 

dan kalma evini K D J - Yoook ! Ben 
rehine koydu ve ibar ost ar hiç deği medim • 

bir kömür şile - Buna sen hayret 
binin anbarına Yazan: Burhan Cahit edersin: fakat 

atfa~ arak, ha - seni kat'iyyen 
bersizce Nevyorka gitti. J temin ederim: Ben ne idi) sem ge -

Ben bunu haber alınca, Yusuf eş- ne oyum. lstanbul kaldırımlarına 
reften ziyade, geride bıraktıklarına acı- tekrar bastığım gün, kendimde avni 
dun. Arada sırada, genç ve vefakar ka- hazları, ayni zevkleri, ayni dü~üncele
rısı Şaziye ile çocuklarını yokluyor- ri buldum. Sanki ben, on yıl önceki 

dum. Biçare kadın çok müteessirdi.. veznedar imişim gibi. Karıma, ço..:llk
Durmadan göz yaşı döküyordu. Gitgi· ı ]anma karşı gönlümde duygularda da 
de teessürü hafifledi, gö~lünün yarası J zerre kadar fark yok. Faknt ney1eyim 
unuldu. Kocasının ayrılıgına alışmış ki, bu evde ben onları arıyor, bulamı-
gibiydi ve bankadan arada bir, ehem- 0·· ı l 1 k" B · ı· l l d B ıı· "d' k. yorum. y e an ar o uyor ı: < u µa-
mıyet ı para ar a ıyor u. e ı ı ı 1, d ld'? d. k d' k d. 
Yusuf Eşref gittiği yerde çalışıyor, ka- dra nere en ge ı Ze» ıy~ eıl1 ı b·en ıdm-

k d h 
en soruyorum. ngın o an en e-

zanıyor ve azancını a ep buraya, ~ .1. O l O b"I l b. · 
·ı · ·· d · d gı ım.. nar. tomo ı e on ar ını-

aı esıne gon erıyor u. be · 1 'd' ı· yor, n yıne tramvay a gt ıp ge ıyo-Papaz Fru, bu makineyi harekete geli BERLlN 
· l" b b" t · t" Kendisini yakından tanıdıg~ım için, ren manıve anın aıına ızza geçmıf ı. 20: Musikili skeç. 20,45: Haberler. 21, 

Her ıeyden evvel kendisine daha emin bir H b 1 Ötedenberi sürmüş olduğu pek basit 1 O: Valslar. 23: a er er. 23 .30: ııSonu 
merkez yapmak istemiı; ikametgahını iyi» adlı neşriyat. yaşayış tarzında hiç bir değişiklik ol-
timdiki ( Libreri Mondiyal) ile (Degüjis) S Niıan Pazar madığını da kat'iyetle tahmin edebili-
mağazası arasındaki apartımanın ikinci ka· ISTANBUL • yordum. O yalnız sabahtan akaşama 
tına nakletmiıti. k d ) k d d' k k 12,30: Muhtelif plaklar ve halk musi • a ar ça ışma tan, i ınme ten vez 

Burayı, kendince aldıiı tertibat vechi- kisi. 18: Operet parçaları (plak). 19: Ha- alır, işinden ve ailesinden başka hiç 
le tefrit ettirmifti. Apartımanın kapısın- herler. l 9, 15: Muhtelif plaklar. 20: Kon- bir şey düşünmeğe vakit bulamazdı. 
dan bir hol'e giriliyordu. Bu bolun yanın• fernns: Ziraat Bakanlığı namına (Pendik Lakin onun yavaş yavaş kabaran 
da da İnıilizlerin (rahat köıe) dedikleri Baktt"rioloji enstitii ü şeflerinden Ekrem serveti burada esaslı bir inkılap yap
bir oda bulunuyordu. Vardar tarafından (Davar ve Merinos ko- mıştı. Şaziye, Hoca Mustafapaşadaki 

Sedirleri, divanları, sedef itlemeli ta- yunlan hakkında) 20,30: Stüdyo orkestra-
bureleri, duvarlannda asılı olan sırma ;,. !arı . 21 : Eminönü Halkevi eösterit kolu. 
lemeli kumatlarıyla tam bir ıark odasını j Saat 22 den ııonrn Anadolu ajansının 
andıran bu raha: köıenin en ıöze çarpan' gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
yerinde, aayet nefis bir talik yazı ile VRzıl- cektir. 

nuı olan (Re'sülhikmetü mehafetullah) ~--•••••••••••••• 
levhası ıöze çarpıyordu. 

evden, önce Kıztaşına, sonra, sonra da 
Beyazıda, Cağaloğluna, ve oradan Şiş

liye, sekiz odalı, kaloriferli, sıcak sulu. 
asansörlü bir apartımana taşınmıştı. 

Bazan, kadın bana soruyordu: 

Bu müddet zarfında mahpuıı bulunan 
çocuk dayaklar, tehditler altında inim inim 
inler; kendisine verilen (Artin, Kasbar, 
Kara be~) ıibi l>ir İsmi benimserdi. Şayet 
~ocuğun IDllhkemeye ıitmeıi ve yahut bir 
heyet huzurunda isticvap edilmesi liıım 
ıelirae, ıene çocuk bir çok teYlerle teh -
dit ve lahvif edilir; o heyet huzurunda ço
~uia zorla: 

Fakat aarip değil midir ki; hakikaten 
dünyanın en büyük hikmetini ihtiva eden 

- Anam, Hayıaraoı, babam, Vartan. bu levhanm altında, bu hikmetle tamamen 
Dedirtilirdi. 

BUT-ON ULKE.Yt: 
HE RC.UN 

- Kocam buraya dönünce, kendi
sini bu dcğ~ik hayata nasıl alıştıraca
ğım} Burada sürdüğümüz yepyeni ha
yata nasıl ısındıracağım} Bilirsiniz ya: 

rum. Lakin işin daha fenası var: Şa
ziye ihtiyarlamış .• Fakat onun muhiti 

bana yabancı geliyor. Sevişiyoruz .. 
Fakat ben onu rahatsız ettiğimi hissey
lcdiğim gibi, o da beni rahat~ız ediyor. 
Çocuklarıma gelince, onlar da birer ya
bancı. Şu halde, görüyorsun a? Za al
lı bir adamım. Bu on yıl süren n) nlık 
her şeyi altüst etti. Geldiğim akşam, 
bizim evde danslı bir suYare \'eriyor· 
larmış. Kızım Cavidanı balo esvabı ile 
görünce sarılıp öpmek İstedim. «A
man, babacığım! Dikkat et. makiyajı
mı bozacaksın!» dedi. Ne yalan söyli

yeyim) F cna oldum. Bayağı gucumc 
&İtti. Ne yapayım} Alıngan olmuşum, 
zahir. Bu sosyetenin hususiyetlerine 
tahammül edemiyorum. Karımın mi a
fir kabul ettiği günler evden kaçı~ o
rum. Param harcansın, bene~ hiç e
hemmiyeti yok; fakat bir ev, bir bu
cak. samimi bir yuva sahih; olavım. 
Bunu olamayınca, fena halde kedcı le

niyorum, dostum. 

taban tabana zıd itler ıörülüyordu. V •· 
Bunu efsane zannedenlere canlı bir mi- tanların& ibane: edenler; bet on İngiliz 

ıal ıöıterebilirU... Bir ay evveline kadar altını mukabilinde milletinin bütün esrarı· 
(Sem Posta) ıazetesinde İtalyanca mü • • '- · ı k ı ) · d k 

nı satmaK ısteyen er; a p erın e zerre a-
lercimliğinde bulunan ve bueün de met:· dar (Allah korkusu) ve vicdanlarında kü-
mualarda çallfUl (Bay Yapr), ayni nta· çük bir haya ve hicap duymadan bu levha-. 
ceranın ıünlerce kurbanı olmuıtur. J altında oturuyorlar; masum bir milletin 

Bay Y apr, aslen Çerkestir. Sapanca ve 1 hayatına katacaldarı zehir i~in, ( papas 
yahut Adapazarda çok maruf bir ailenin ı 
evladıdır. Bu ailenin bazı efradı da, mem- ( 1) Propa,.anrlanın c~asını. şunlar teş-

lekette isimleri herkesçe tanınmıs ııah~i • kil f'd• ct>I ti: 
yetlerdir. Böyle olduğu halde; Yu r, mü- ;\ - "-u' O) i mılli) e erkanı, kamilen lı-
tareke senelerinde Büyülcadada ailesi nez- ıilıa ('ıl H .ıtı murekk<'ptir. 
dinde ikamet ederken, ayni suretle yaka- n - l ıınl ı~. halıf<'Y<' İS) an etmişlndir. 
lanmıf; doğruca ~işlid<'ki o (Türk cocıık- C -- Anadoluda mılleti haraca kesmiş-
Jarı makteli) ne götürülerek kap .. • lmıştır. lt'ıc'ir. 

Valdesi ve bD i"n a'I efradı, ı.,. ş'arını D - - Rnsla11 "tkıldığı takdirde, bütün 
vurmadık yer bırakmadııdan halde evlat- hıristİ) ..ıııloıı katledeceklerdir. 

.,. 
DOLASAMAZSINI Z 
FAKATI 

O, babasının o üç odalı evine bayılır. 
Bütün emeli orada ya~Y.lp, gözlerini 
hayata orada yummaktır. 

Yusufun avdetini hem istiyor, hem 
de bundan korkuyordu. 

Benim renksiz ve sıska tanıdığım, 
daima ya çorap örerken, yahut ki e]bi

se, çamaşır yamarken gördüğüm Şazi· 

ye hanım, kıymetli mücevherlere, pa

halı kürklere, ipekli model elbiselere 

rni.istağrak, dudakları ve tırnakları bo

~0 ft 'Posfa. yalı, geveze, vardakosta bir yosma ol-

a DAKr ~IR. fLANI muştu. 
_uUTUN ÜLKiYl HER dJN DOLAŞlll Helal süt emmiş, hilkaten namuslu 

••••••••• .. •••ilililllılıl bir kadın olduğu için kocasının hatıra-

- E, peki! Ne olacak? diye sordum. 

- Hiç ı. dedi .. 

Ve bir müddet düşünür gibi dur
duktan sonra, benden ziyade kendi 

kendine hitap ederek, ilave etti: 

- O pis banka da, ne diye iflas et· 

ti}. Ne rahattım gişemin nr}rnsında ! . 
Yazık.. Yazık hayatıma 1 Heder oldu. 

gitti 1 

Ercümend Ekrem - Talu 
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Şimalde mu are e er Faciası daha ransa - ngı tere - e çı a 
bitmedi, Habeşlerin yeni Bir boyacı tramvay aibncla erkinıharbiyeleri arasın-

ı 
• kaldı, hastanede ayağlm 

taarruzu bek enıyor kestiterDün .. bahea- da konuşmalar başlıyor 
• . .. d ] , mumiyetle. muharebe kudretlerini kaybet· at dokuz buçu'--

(Baş tarafı 1 mcı yuz e · b d d ı·ıı · '-" &ı 
b·ı_ı· ·1 k mi•lerdir Bunu ıs at e en e 1 en uıze ta n_yazıtta - h b · · d - olmadı-gı ı aırı ın,., • ,. · ge 

CU . a erının ogru İtalyan kaynakları bizzat vermekte ve bu 
tedır. ~ 1 d'l • d . • f :ı _Lted" 1 tramvay durak · · 1 . d 1 • ciheti kcn ı en e ıtara eyıcmt:11o. u er. 

Roytenn talyan ımal or u an yanın k d H b maballı"nı"n 15 . . . . . . F..sa!len ltalyanlnrın bu mınta a a a eş-
dakı muhabırı telgrafla bıldırıyor. 1 ._. 1.:L] · • b.ld" m~ ~rı"ıı"nde · ·ık ) ri alnız ateşe ta-.ıp e u-. erını ı ırme· oı;uoı; •-

lmparator, harp ba ladığındanl>erı 1 e y d rn k t ekt d" E bir tramvay ka • 
defa olarak muharebede hazır bulunmuş leri de bu I e 1b~rc ~vv)Abe' vterm _ e ır. 

1
• 

. d . r Habeş er ır mag u ıye e ugramış o • zau olmuf ve üç 
ve Mekan , adisine nakim olan bır tepe en ge 1 . h k .. 
Aşiyangi olu muharebesıru ıdart> etmi tir. salardı ltalyadnldarın hon a~ı tım a etme \~)- çocuklu bir va • 

M h f k 
. k l t ;1;ere, bilitere ut. are e ve manevra ı e • tan..1 .... -a. ayag-1_ 

u a ız ıt. ı uman a ı yara anmıs ır. l . 'k · d d' """f --
Gızlıcc hdtı ımalınden len Ras Kassa dl' takıbe geçme en 1 tıza e er ı. nı kaybetmiş -

Amba Alagiden çekilen bir telarafta ise 
ile Ras Sfyyumun tepe zerınde impar ı • 

torun } anında l ulunduklan haber veıili· 
yor. Habe J,.r modern Fransız siper top· 
]an ve 7,5 luk toplar kullanmı lardır. 

H abeı Tebliği 
Adi baba 3 (A.A ) - Habeş genel 

karargahı hı dırı or: 
3 1 marttanben Amba Alagınin cenubun· 

da Maı ıı- "Ve Debar yakın nde şicldetli mu
haTebeler ol alttadır. 

·Asiangi muharebesinin harp başlıyalı - tir. 
1 h b Kazaya ugw ra • 

danberi cereyan etmiş o an mu are elerin 
en zorlusu olduiu bildirilmektedir. Şu yan 30 yaşında 
halde Habeşlerin, dünkü yazımızda bah - Boyacı lsmail Arapkirli lsmail -
settijimiz ve dört İtalyan hatırlanmış dir. Üç çocuk sahibidir ve kundura 
mevzii zaptettikleri' hakkındaki iddia - boyacılığı yapmaktadır. 
lannın hiç te yalan veya yanlış olmadığı Sirkeciden T opkapıya gitmekte o
meydann çıkıyor. Habeşlerin İtalyanlnra lan 757 numaralı vatman Ahmedin 
her halde çok korkulu saatler yaşattıkları idaresindeki tramvay, durak yerine 
(muharebe sab-ahtan akşama kadar siır • yaklaşırken İsmail arka romorkun Ön 
mü tür) Amba Alagiden yazılan telgraf • basamağına atlamak istemiş, fakat a
tan pekala anla11lmaktadır. Netice itiba· rabanın demir kapıları lc~ı olduğu 
rile diyebiliriz ki Afiangi muharebesi bir 
ltalyan zaferile bitmemiıtir. Hatta bir İtal- için sol eliyle kapıyı açmıya uğraşır -
yan muvaffakiyetle dahi bitmiş telakki cdi- ken müvazenesini kaybedip düşmüş
lemez. Çünkü Habeş taarruzunu bin müş- tür. 
külatla ve bidayette mevzi aksamını elden lsmailin sağ ayağı tramvayın tc

çıkararak tehlikeli vaziyete düştükten acın· kerleği altına aitmiftir. Kaza olun-
ra tardetmiş olmak dünyanın en modem ca tramvay durmuf ve imda -
muharebe vasıtalarına malik ve adcden de dı sıhhi otomobili için lazım gelen 

(Bat taralı l inci yüzdeJ ber venliiine söre Flanden Clark'a Al • 
P&•J• taarruz etmedikçe fnsjltere hareket man muhtırası hakkmdaki ilk bissİyatnu 
-.e yardam mechuriyetinde kalnuyacaklır. izah ve bu muhbra11 •hemen tamamen 

Alman Murahhaaının T emaalan menfi ve, ıerek ruh, ıerek metot itibarile, 
~. bulunan Almaa murahha11 iki tarafh ~ ı"'-mini miifterek kar • 

Von RiWNm.rop lnailtere .Ilı Mkam ile tılıklı yardım alstemiae muhalif .elikki e-
aık ıık tanaı etmekte ve 80l'Ulan ....U.:ıe der ve aulhun tansimi ~ôluncla Milletler 
cevap •ermektedir. İcabmda Berline mü- Cemiyeti .... amdan aarfe4ilen emekleri 

mahveder bir mahiyette ı gördugunü söy
racaat edilerek cevap abnmaktadır. 

lernİflİr. 
Pariateki Konuf1F1alar Pariı 3 - M. Flandenin elçilerle konut· 

Paris 3 (Husuai) - M. Saro ile M. maıı neticesinde Hit1er planına kar'ı bir 
Flanden buıün Fransanın Londra, Roma Fransız sulh planının teklifi kararlaştırıl • 
ve Berrın sefirlerile üç saat kadar gÖrÜf • 
müılerdir. M. Flanden1 inaı1terenin Paris 
ıefirini de kabul etmİf bulunuyor. 

Erkanıharbiyelerin müzakerelere 
lıyacaklan hakkındaki haber Fransada 11 • 

mumi bir memnuniyet uyandırmıfhr. Sa
lahiyettar Fransız mahafili Fransanın mÜ· 
aa.lıere kapılarını kapamıyac:aiını emin et
rnellteclirler. 

Franaa Hükumeti Alman Teltlil -

dı&ı haber verilmektedir. 

Erkanıharbiyeler Arasındaki 

Konuımalar Ve Almanya 

Berlin 3 (Hususi) - Jngilterenin er • 
kanı harbiyeler arasında temaslaı ve ko 
nuflrl&ların bqlamas1J11 temin etmesi, Al
manyada İyi bir tesir bırakmıtlır. Alman 
t:ıikkisine göre lnsikerenin bu tqebhüsa.ü 
Fransanın keneli nolıtai DUan üzerincle 

lerini Nasıl Karııladı inat etmesine ve müzakereye ıirifmeme • 
Paris 3 (A.A.) - Havas ajansıma ha· sine saik olacall~. 

• • ••• 

lngilterede Italyaya karşı 
aleyhtarlık tekrar başladı 

Habeş kı'laatına imparator kumanda et• 
mektedir. Habet kıtaatı yedi dupnan si • 
perini almıştır. Muharebe 1 nisan sabahı 
saat 5 te batlamıt ve akpma kadar de -
vam etmİftİr. lık ıki sun zarfında halyan· 
ların 6 İtalyan zabiti ve 700 ltalyan askeri· 
le 2000 kadar yerli asker ölüsü vardır. Ya· 
ralı1arın adedi belli değildir. Habeşler bir 
çok harp ;malzemesi de ele geçirmişlerdir. 
3 1 mart ve 1 nisandaki Habes zayiatı 88 7 
ö]ü ve 350 yaralıdır. Habe ler çok aüzel 
muharebe etmıtler ve tiddetli topçu ve mit
ralyöz ateşine ve zehirli saz bombalarına 
rağmen ilerlemektedirler. Muharebe de -
vam etmektedir. 

du .. nanına faik bulunan ltalyan ordu<ıu l 1 f 
T""" yer ere te e on edilmiıftir. 

için bir muvaffakiyet deiildir. Bilakis bu lsmailin ayag-ından fazla miktarda (Bat taralı 1 inci yiUJe) B R 
muharebe Habeılerin taarruz: kudret ve u gazete, oma hükumetinin ta-
kabiliyetlerini ve yurtlannı müdafaa ui· kan geldiğinden bu vaziyeti gören gazetesi, f tal yan pamukçularının lngi- ahhütleri mucibince İngiliz hukuku .. 

runda go··sterdikleri muharebe ıevk ve he· halk kanı durdurmak maksadiyle Is- liz pamuk endüstrisi aleyhine bir • . L- , 

Reami ltalyan T ebliii 
Roma 3 (A.A.) - Marepl Badoglio 

l 74 numaralı resmi tebliğinde <liyor ki: 

.• nun tamamıyetmi 1U1t iyen muhafua 
vcsini tebarüz ettirmektedir. maili karşıda bulunan cczahaneye go- plan hazırladıklarını ve bu plan mu _ 

Condar mıntak.asında İ8e vaziyet, biz- türmüşlerdir. fakat eczacı kapıyı ki- cibince Tsana gölünün, mavio Nilin ve ettiğini ve bundan böyle de edeceji' • 

İtalyanlar Aşiyangi mıntakasında ce -
nubn doğru kaçmakta olan Habeş kıt"ala· 
nnın bombardımanına devam etmekte -

cc, hala müphemdir. Çünkü 174 sayılı litliyerek yaralıyı içeri almamıştır. Nil ayaklarının mecrasını değiştirme- ni söylemekte, bu iddiaların ortabiJ 

ltalyan resmi tebliği ikinci Eritre livaııından İsmail bu aralık kendine gelmiş, ya- ği istihdaf ettiği hakkındaki U} dur _ teliışa vermek isteyen gaz lelerin 

bahsederken «Gondar mıntakuuıa yer • rası da soğuduğundan fazla istırap. ma haberlerin çocukça şcy1er olduiu manevralarından ibaret olup hiç bir 
]eıımi§tir» gibi umumi bir cümle kullan - d - b 1 j da t b 

dirler. General Cubettanın kumandam al - maktadır. Bundan, Gondar mcvkiinin dahi uymaga a~ amıştır. m t 0 omo ı- nu yazmaktadır. değeri olmadığını ilave etmektedir. 
tında bulunan ikinci Eritrc livası Starace"nin line telefon edildiği ve aradan da ya-

bugün lıal) anlann elinde olduğunun şÜp· 
kolu ile irtibat tesis etmi( '"le hali hazırda rım saat geçtiği halde imdat otomobi-

heli bulunduğu manasını çıkarıyoruz. l 
Gondar mıntakasına yerle ı tır. Maamafih velevki ellerinde bile olaa, hat· linin gelmemeai üzerine smail bir 

Roma 3 (A.A.) - General Badoglio - ta İtalyanlar TAna gölü kıyılarına varmı taksi ile Cerrahpafll haıtancaine nak-
nun 173 numaralı resmi tebliwinde, mart ıec1·ı . t• o·· ı ·ı hastanede a bulunaalar - Habqler için • vaziyet mühim ı mış ır. un smaı e • 
OJta-nda Habef1°stan batı şimalinde bat- ı· 1 k - w d" k •· bir dcği ıklık arzetmez. Dün ve evvelki me ıyat yapı ara sag ayagı ız apa-
IJJ an taarruz ve Amhara'lıların merkezi günkiı yazılarımızda dediğimiz gibi bu gÖ· ğının biraz aşağısından kesilmiştir. 
olan Gondarın zaptı hakkında evvelce lün vaziyeti Mısın, Südanı ve neticeten ·--..................... _ .............. - ........... -

neıredilmı olan taf ilat verildikten son· İngilizl<'ri alakadar eder. Maamafih Gon· Hapisane istatistiği 
ra, Ru lmru ile Dccas Aialen"nin mü -

dar mevkii ile Tsana "ölünün cenup kc • [Ba• tarafı ı inci '-'\İzde] 
adlah anaplarının kaçmakts olduğu bil - d h " ~ 
dinlmektedir. narındaki Abai nehri membaı arasın a e· - Müddeiumumilik, mahkumlara 

nüz ( 120) kilometrelik mesafe var • b 
Aşiyangi gölünün "imal bölgesinde ait istatistik namiyle matbuata ir şey .,. dır. ( *) ltalyanların bu mesafeyi katet -

Nankin ve Saeftı" arasındak·ı Habe" kolla· · t" Gazetede 0 Österilen ra • " melerinden evvel karşılarına dikilecek hay· vermemış ır. e 
rı mağlup edilerek dağıtılmıslardır. )i manialar mevcuttur. Onlar da aısarile şun· kam 9:ıi seneaindeki mahkumhmn 

Bu bölgede tayyare ve topçu faaliyeti lardır: miktarını irae ettiğini bildirmekte ise 
devam etmektedir. Zayı"atamız: Bir Erit- d 1 1 dıw b" 1 - Habeş kuvvetleri. de bunun oğru o up o ma gını 1 • 
reli zabit ve 4 Eritreli asker ölmÜ§ ve bir 1 935~ · d · l 2 - Üç hafta zarfında 'baflıyacak olan )emiyorum. Yanız senesın e m-
talyan zabiti, bir ltalyan asker ve 31 E- d h "dd d t · ı aürekli ya;;.murlar. faz muamelesi a a fi et pey 8 c -

rıt eri aaker yaralanmıştır. • 
Nqüaün, muhafız kıtaatından bir çok 3 - Çok muhtemel olan Mısır ve İn· mi.tir. Bundan dolayı 9;l,l'j senesine 

firari, zabitlerimize iltica etmiştir. giliz müdahalesi. tek4lddüm eden senelerde mahkum o-
Bunlar araaında bir dr zabit vardır. So- Binaenaleyh halyanlar yağmurlar ba~· lup ta hükümleri kat'ileşenleT l1akkın-

rnal. cephesinde kayde değer bir fCY yok- lamazdan evvel ıu iki esaslı sualin ceva - daki hüküm 3.5 senesinde infaz olun • 
tur. hını vermek ve Dirisini tercih etmek mec- muştur. Gazetede gösterildiği veçhile 

buriyctindedar~r: hırsızlık vak 'ası 9:fü de çok dt•ğildir, Askeri muharririmizin 
mütalaaları 

ı - Yairnurlar baııladılctan sonra da 935 den evvelki senelere nisbetle yüz-
300,000 ki ılık ordumuzu Habeı dağların· de 90 azalmıştır. Vaziyet de böyle -

Dün gece gelen telgraflar hili 3 f'mart- da bırakıp gelecek harekat mevsimine ka· dir.» 
ta A,İangi solu civarında cereyan etmiş o- dar bunlan 6 ay müddetle açlığa ve her 
l h '- -1 · f tur" ıu·· • -LJ'Leye maruz·, ayni zamanda İıal· an mu areuc erın la silat kınnblarıle do- ıen ı-. 

ludur Mahreci (ltalyan kararsahı umu • yan butçemm 'bu muazzam masrafa kat -
mıaı) olan tclıırafta goze çarpan iki nok• lanmaia mecbur bırakacak mıyız} 
ta İtal) anların, •bu muharebede büyük bir il - Yoka iti Politik teşebbüslerle tut· 
zafer kazandıklan hakkındakı ıddialannı lıya baglayıp ltalyanın dünya siyasetindeki 
çurutecek mahıyelledir. mevkiını ve faıizmin dahildeki prestİJini, 

Birinci nokta, 0 te)gTafta aynen yaz.ıh hiç olmazsa zahırcn, korumağa çalışmak, 
olan u cumledir: İmparatorun yeni bir daha kötü akibetlere dÜf'neie müreccah 
muharebeye girışmesi ihtımali vardır . mıdır} 

İkınci nokta, keza ayni teLı:rafın so - Gelecek günler bize neticeyi gösterecek-
nunda ) azılı ı Habeşler ltalvan cepht> ine tir .. \ e bugiin~r çok uzak de&ıldir. 
M>kulmak tc ebbusünde bulunmuslarda ... l' f C. D. 
kaydıdır. Dc-nıek oluyor ki ne impara • ( ) Tsana ıölünün Mıaırı, Südanı ve 

.. 
Müddciumumiliğin bu ~lcri, ~);1!). 

te hapishaneye girenlerin sayısı fazla 

ise, bunun o yıl içinde fazla cürüm i'"° 
lendiğini değil, fakat daha e~·elki 5C· 

nelerde yapılan cürümlere ait mahku· 
miyet kararlarının o yıl içinde infaz 
edildiğini göstermekte olduğunu anla-

tıyor. 

Biz buna ilaveten söyleyelim ki, 
ne~redilen bir neışrettiğimiz cetvel 

grafikten alınmı\'tır. ........ ...-....... ------·····-··----··----
ve ehemmİJe!İnİ 1 nİaan tarihli yuımızda 
iub etmiftik. 

torun kumanda ettiği ordu büyük bir neticeten İnsiltereyi al;kedar edifin.in ıe
rnağliibıye c uğrama . ne de Habesler, u bcbi bu Abai ..llriclir ki 'bu nellrin kıymet 
~--_.,.~.....,.~.'-~~~-~.~~~-~-~~~.--..·,~~~~'~,._~,~---~-~,w-~·, ••. ,~~-~-.~-.~'~"-~·--~·-...~._...._...~-~•w•..-"""'_...~,,...~~~._..,,,_,~ • .,......,....~.~·~·~'~~~--.,~·"""""•_..,~._~,~·--~.._..~.-,_, ·~---




