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- PAZAR - 8 N1SAN 19a6 idare~ telefonu: 20203 Fiyab 6 kUlUf 

itaıya· Tana GOliine Vardılar .. 

italyan tayyareleri Habeş 
üzerind ! payitahtının 

Roma Aşangi gölü muharebelerinin 
dün bittiğini, Habeşlerin perişan bir 

vaziyette kaçbklarını bildiriyor 
Londra 4 (Huauıi) - Adiıaba·[ ..,,.~~ ....... 

'-adan selen malUnıata söre buıün 
ffabeı payitahtı ilk defa olarak 1 • j 
lalyan kqif tayyareleri tarafındao l 

,ziyaret edilmittir. Tayyarelerin re • 
aim almakla meıaul oldukları ve 
ıbombardıman edilecek yerleri tea • 
j)ite uğrattıkları anlatılıyor. Tayya
reler yalnız hava meydanını bom • 
Lardıman etmiıler, bu yüzden bir
kaç yer tutuımuıtur. Habeıliler de 
tayyarelere kurıunla mukabelede 
l>ulunmuılardar. Adisababada pa • 
zar kurulduğu gün olduğundan te . • 
llir bir hayli kalabalıktı. Fakat Ha
Jtet zabıta11 vaziyete hakim oldu ve 

Chirde karıııldık çıkmadı. Avrupa- H b h · · · · · a et cep eaının aenaınde bar seyyar hastane ve yarahlar 
ar tayyarelerin görünmesi üzeri • r·-------------------------~ 

ne ıefarethane ve konıoloıluklara '' kl • 
•ıtica ettil•. ltalfanların tehir Ü - rr'.o~n·a ar bızı·m 
•erinde kqif yaptıktan aonra bom- ı . r. 1 

) 

"4rdıman yapmak üzere bombardı- ~ J 7. •ıt e f 
man tayyareleri göndermelerinden .JUıar I ne1ı erenın • , 
~ndiıe edilmektedir. ~ ' 1 

Şehirde bulunan Avrupa devlet
leri ıef arethaneleri ,ehrin tamami -
e müdafaaıız ve beynelmliel ka • 

-.una göre bombardıman edilmeme
~i lazım selen bir tehir olduğunu 
)levletlerine bildirmiflerdir. lnıil • 
.lere sefarethanesi icabında bütün 
Jlritanya tebauını himaye için ted
ı,ir almııtır. Bunların sayısı 800 ka
jtardır. 

İtalyan tayyareleri Dirdava, Har
rar ve Cicika üzerinde de uçuılar 

İtalyanlar Tana gölü civarını İngiliz
lerle paylaşmanın çaresini bulmuşlar 
Roma, 4 (A.A.) - Giornale d'İ\'ılia gazetesinde, bundan önceki ln

giliz - ltalyan uzla~malarmın tahlilini yapan muharrir Virginio Gayc:la di
yor ki: 

«İngilterenin T aana gölü üzerindeki haklan yalnız gölün ıuyuna, I· 
talyamn haklan iee bütün araziye aittir. İtalya bu haklan, ancak lngilte

re ile kendi araaınc:la Habetiıtana dair eeaeen münakit andlatmalar c:la
ircsinde münakaf& edebilir.» 

Japmıı ve Cicikayı bir kere daha Londra, 4 (A.A.) - Royter ajnaı bildiriyor: Grandi tarafmdan. ltal-
l»ombardıman etmitlerdir. 
. AdU.baba 4 (A.A.) _ Reuter: yanın Habqiatandaki bütün lnailiz hak ve menfaatlerine tamamen ria-

Grandi lngiltereye teminat verdi 

lki ltalyan _ _..;.. ... ,. A...JL __ ı.._ ı..a. yet eıdeceii hakkında dün Van Sittarta kendiliii--ien verdiii teminat 
~---,...... ua • Londrada pek müsait bir intiba hasıl etmiftİr. Bu ui teminatın 13 le 

,,.. meydanını bombardıman edip komitesinin vazifesini kolayta,tıracak mahiyette olduğu tahmin edil-
ttir de Habe, uçaiuu tahrib eyle : mektedir. 

[DeYamı il inci yüzde] L.:.::::.:::::.:.---------------------------------' 

Hauptman idam edildi, 
fakat dava bitmedi 

Şimdiye kadar 
3 milyon 
So_11ad1. bulundu 

1----------------------====-------
Almanya Rende tahkimat 
yapmaktan vazgeçmiyor 

Brüksel konferansı suya düştü, İngiltere 
bu konferansı istemediğini bildirdi 

Loadra ,4 (11....a) - Fw 111-
kOmeti Lobrno dnlell.Wa &dl • 
müzdeki çarpmba sünG Puia •.,.a 
8riibelcle toplanmalanm t.ldif .... 
Mister F.den bu teklifi tetkik ettilden 
IODI'& Fnmız ifPc:leri ile Belçika el
çisini davet ederek 13 ler komitesinin 
çutamba günü Cenevrede toplan!Dllp 
davet olundu;unu, ha ,..it iPıD Lo
karno devletlerinin ayn bir topleab 
yapmelea,mn f&yanl usu ohnadıimı 
eöylemİf, 13 ler lmmİtelİ toplanba • 
nın alikadar devletlerin noktai nazar 
teati etmelsine fmt nrecejini illı
ve etmİftİr. 

Erlıanıharbiyela araalllllalıi 

lıonaflllalar 

&kimbarbiyeler aruındaki ıö -
riifmeler çarpmbaya Londrada bat • İngiliz Dış Bakanı Eden Avam Kamara-
layac•ktır. General SvaysautFnnaız sında izahat verirken 

heyetine riyaset edecektir• . b hareketinde velev intibl deneti 
Heyet Framanın kara, denız Ye • • _ı __ dahi b' d .... :1...1:1_ 1r. 

ha ku eti 
. . il _..ı_ 1Ç1D ~ ç ar et'lf•ua ,........_ 

va vv ennı tema ..... zeN • •-- · &.!-'-~fta • -!!_ .. --1.a.-1:. 
•. _..ı,lnldir .... lluuaa lll'U •-· 

tan mut~. Bu ülikat münhasıran erkinıhar-
Erkinıhaib" eler nadaki •· .. m 

ı . Almanlarıy ~..ı_- RIOl'Uf- biyeler arasındaki müzakereler, iatih • 
me erın, taraı uıuau en -va· ki la la bu " t llik d .... 
clainde yapdacalr tahLjmete lair .m_r • na mu ea . 

0 
ıger mese-

mukahele oldujuna dair plma f&:ria • Uzeriıicle cereyan .......... 
lar tekzip edilmektedir. ((Hem Franaoı Hem Almanya ile 

V on Ribbentrop bugün de Mister doat olmalı İ•lerİzH 
Edenle görüftü. Londra, 4 (A.A.) - Milli müda -

Bu mülikat ıırumda Eden Alman faa bakanı Sir Tomaı Emkip Porte • 
delegesine bilhuaa fUDU eöyJenriflir mavsc:la muhafazakarların bir toplan
ki, lngiliz hükUınetinin bütün pyret· bamda eöylediji nutukta Alman,. • 
lerine rağmen Alman hikameti Ren- nm aayri askeri bölgedeki icraabm 
de tahkimat yapmak huamundaki bat· [Devamı 1 1 inci yüzde] 

• 
Istanbulda saldıran kuduz 

vak' alan arhyor 
Mütehassıslann izahabna göre hastalık zuhur eden 
mıntakaya iki ay karantina konmazsa kuduzun önüne 

2eçmek miifkülleşecektir 
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E 
Avustu. rya sulhu korumak Dıı Bakanımız itaıya, Bır A~r~p;Harhiı"ri· 

Belgratta Kaçınılmaz Bir ihtimal • 1 hl d w 1 d Olduğuna Kani İmiş 
ıçin si a an ıgını söy e i Kr:ı~~::ik:~:~se~~~ara !cğ~a!:!!i'~E~~~~=:~~:~::: 

M d 
•• Belgrat, 4 (A.A.) _Türkiye dlf da harekat yapan İtalyan ordularının Con-

ac • 't musavat • t• f k t bakanı T file R·· r· Ar b b b dar havalisine varmış ve Tsana gölüne 

arıs an a JS ıyor' a a Paristen i:lgrad:·g~lmituve ~st;:n- doğ~0~~:·;~:!:ıi~a~:~:a::1::~a.ı:~~:; b b • d b • t bb •• t • k da boqbakan muavini Martinatz, dlf lng;lizlerin al&kada. olduklan Habeş top-una ır en ıre eşe us e mıyece ~~~~.!~:::~el~:·~~:~;·: :~~~~n:::ik~:::::j~t ~ç~;~~di~io~onıa, va-

Pette, 4 (A.A.) Avusturyada mecburi ukerlik hizme- !etlerinin Loubli da .. d l . leri tarafından karşılanmıştır. . * 
b 

Avusturyada ana uç ev etin or• Araa, saat 11 de bafbakan ve dış Italyanın Habeşte yaptığı harekata kar• 
mec uri askerliğin yeniden tesisini tinin ilanına karfı mütterek bir pro - ta A vr · Ih hed ı · · upaya aıt su mua e ennın bakanı Stoyadinoviçi ziyaret ederek şı İngilterenin almlş olduğu muhalif vazi· 
mevzuu bahseden gazeteler, Macaris- testo n~t:':5ı gönderecektir. . . . tekrar tetkikine her vuıta ile muhale- yarım saat kadar görüşmüs, saat 11,30 yet malumdur. llk zamanlar, bu muhale • 
lanın da Avuaturyaya imtisal edip et- Ku~ük antant devletlerınm hır fet edeceklerine dair bir karar sureti da naip prens Pol tarafın~~ rı kabul 0 _ ı ün, nihayet lafta kalacağını sanan ltal-
miyeceği meselesinin görüşüldüğünü, seferberhk yapmaları muhtemel ol - kabul etmitlerdi 1 t 13 d d c d' • ya Londradan yükselen itiraz seslerine pek 
Macar hükômetinin evvelden olduğu madığı beyan edilmektedir. Bu hükU- Alın ' ~n~~i v~ sat f d ~ e ..,~of". movı- kuİak asmadı. Zamanla lngilterenin bu işe 
gibi bugün de tam bir hukuk müaavu· metlerin sulh muahedelerinin mer'i - anyanın, tekrar sili.hlanmaaı, çın og e zıya e ın e azır u un.mu" - verdiği ehemmiyet anlaşıldı. 
ı..: • ted."'' . " ld - d . ed"lm . l ik Avu•tu k hik .. t tur. Aras, yemekten scnra bu.bakan B d d l ı· 1 d h kikA b' u ıs ıguıı ancax bundan Macariata- yette 0 ugun an teyıt ı eaıy e • .. ryanın ararmı mu gos er- .

1 
kr .. .. .. .. -r un an o ayı, ta ya a a ı ır en· 

d akın . . . . kan kt ı ete ar goru~muştur. . d. b .. d' 
nın a y da hır tqebbüs yapaca - tifa edeceklerı ve yem unun tat- me e ve bu kararın yalnız Avustur - B ak T'" ki l T"'' d • ışe aş goster ı. 
imın istimzaç edilmiyeceğini mütte - hikı hakkında izahat isteyecekleri sa- yanın iatiklili için değil, belki Avrupa l ku . fafm ';lr . yake eedçı ıgktiın. e verı- Fakat İtalya için Habeşistandan geri çe-o 
fikan ka • ı ece zıya ete ıatir ece r • kiimek mevzuu bahsolamazdı. Bu imkiin-

ydediyorlar. nılmaktadır. sulhunun müdafaası için de 1izım ol- ' sızlık saikasıyladır ki, İngiltere ile silahlı bir 

.... Yiyana, 4 (A.A.) - Küçük antant Hatırlardadır ki, küçük antant dev- duğunu beyan edilmektedir. Balkan pakh ve ihtilafı dahi göze alan İtalya, teşebbüsün· ... o~· .... u ...... ç .. l .. e··;··· 'k~;it·~~i ............ ;fi;~··~i~;~·;tl.... y unanistan ::l:~::;~:;.::::~::~;:~;~~ 
laşmazlıkları, bir müddet için lnKiliz - İtal-

1 
v ld Süleymanı öldürenler suç- Liderler meclisinde eski yan münakaşalarına fasıla verdi. Fakat l-

top anlıya Çagırl } I • 1 Dış Bakanı Maksimos talyanların şimdi Condar havalisine varma· 
. . arını ınkar ediyor ar lariyle bu münakaşa tekrar baş göıterdi. 

izahat verdi O suretle ki, Roma, belki bir &ün, fngil-

Komite reisi Habeşlerle İtalyanların arasını 
bulmak için yaptığı teşebbüslerin hiçbir 

netice vermediğini anlatacak 

İzmir 4 (Son Posta) - Tirenin terenin kendisine bir ültimatom vererek 

Y · b k· .. ·· d Atina, 4 ( Özel ) - Evvelki H b h k .. enıo a ôyünde niıan yuzun en a eş are atını durdurmasını bile iste-
yürekler acısı bir facia oldu. Süley- günkü liderler meclisinde çok yebileceğine ihtimal vermekte, fakat böy

man iıminde genç bir delikanlı hararetli müzakereler cereyan le bir ihtimal tahakkuk ederae, Romanın 

l etmiş, bilhassa balkan pakh im· ortaya atılan eldivene mukabele ve silaha kahbece, kur•un yaraları a tında 
C ( ı --•-'--dır :r zal d w •kti•d k•• silahla karşı koymak.tan çekinmeyeceğini 

enevre, 4 A.A.) - De Madari - ka acaıwu • can verdi. Hidisenı·n mahiyeti he • an ıgı zaman 1 ar mev ıın· iki beyan etmektedir. Şu hale 1ıöre, bir za-
Jaa · ~~ım taraf nezdin~e yaph· Zecri tedbirler komitesi ,nüz karanlıkhr. Mahallinden veri • de bulunan Çaldaris hükümetinin manlar, yakm bir tehlike şeklinde kendini 
lı aon ımtizaçlar ~da hır rapor len mal" t ·· Yunan hükumetini balkanlar ha· 1ıösteren bir İngiliz. İtalyan silahlı mücade-
~erm-'- u··zere 13 er komı·t-ını• . ayın toplanmıyor . uma a gore: . . hh .. tl al k -
' CK; ""'" S"'( h -L·- b •h ncı taa U er bna SO tugu )esi, bugün, yeniden bir ihtimal Jekil VO 

A A. Z 
u eyman adiıe Aft.fC"mı azı ı • 

!lekizinde toplanbya çaiırmağa karar Cenevre, 4 ( • ) - ecri ted • t" l . . , d ık ileri sürülmüştür. Bunun Cenevre suretinde karşımıza çıkmaktadır. Bir taraf-
• · tir. . . • . . ıyac arını temın ıçm ıtarı ç mı§, alif d tan İngilterenin bu işe verdiği ehemmiyet, 

erDllf bırler komıteaı reıaı Vuconcelloı, A- hır" daha evı·ne do""nmemı.•tı"r Erteıı· protokoluna muh · ol uğu söy· d'W f l 
13 1 M _..J_..! 1- --'- 1 :r • k 1 ıgcr tara tan talyanların teıebbüslerindcn er, auanagaya yapı acax mü • venold, 13 ler komitesinin; talyan • · b h k'" k d s··ı lenerek o zaman proto o Ü imza· 

--•- I • !..J ___ • • lihi H ib&.!l~L-- liban b" . aa a oy enarın a u eymanm aeri dönmemek için göze çarpan azimkar-
ımn.ere en IWlln' ıçın se" yet verecek- abef uuuuıa mm e ır sureti d' b 1 . b t dli layan Maksimostan sarih izahat h 

l rdir 
. b lma.k h ____ .._ ı...l! • • ceae ı u un unca ıte za ı a ve a - ğı, yukarıya keydettiğim siyasal stkıntıyı 

e • teavwe u usu.aUllQlllq mesauı l t K .11 d h. b. istenmiştir. Maksimos Yunanista· 'tekrar ihdas etmi•tir. o ıuretle kı·, İtalyada, 
d tt·-· ""ddet ... tedb. 1 ye e a mııtır. atı er orta a ıç ır ... 

De Madariaga • evam e ıgı mu çe zecrı D' er ' d ı·ı· b kın I d nın balkanlar harici taahbiidata bu sıkıntı, daha §imdiden, kaçınılmaz bir • k •t • · t l t - - suç e ı ı ıra amıt ar ır. 1 K •t taraf dm k d• • omı esma op an ıya çagırmıyacagını girmeği kabul etmediğini s6yle- felaketin habercisi sayılıyor ve ona göre 
• - o~~ .~ . en 111ne bildirmİftİr. Bu durum kartıımda zabıta iıin mişJ eski dış bakanı Mihalako- tedbir alınıyormuş. Demek ki. Avrupa, ye-ı 

~erilen vazıfeyı ne gibı feraıt altında .. M •. R içyüzünü aydınlatmak için ba•ka 'd b' h hl''- · 1 k u_ ·-· .. • Musolını avaryanıyı omaya :r pulos söz söylediği sırada Çalda- 01 en u arp te ı&.elly e arşı kar§ıyadu. 
'"' ettıgı ve kazanılan yegane netıce • d t m· bir yol takib etti. Maktul Süleyma- Pek az kimsenin şimdilik inanır göründü.' . I ave e • ris birdenbire hastal8DIDlf, milza· w b mn talya tarafından paskalyadan H ... ) I l C nın sabıkalılardan deveci Durmu - aü u tehlike, galiba, söylene söylene ta-' 

b
. ·· •• L:. • • Roma 4 ( ususı - ta ya e • ' k k d . . l ld _ kerelerin devamı başka gun .. e hakkuk edecegwe benzı'yor Öyle ı B' · 

IOnra ır mufQ&llt göndenlmesıne mu- k 
13 

l k .t ,§un ız ar eııne nıpn ı o ugunu, · ya rr ın-
faka edi • nevrede toplanaca er omı e - f k D k k d . . bırakılmıştır. aana kırk gün deli deseler, o adam nihayet 
~ t lmeaı olduğunu kaydede • 1 k a at urmuıun ız ar eımı Ça- delirirmiş. Muharebe def>yle. Oldu, olacak 
t:ek ve 2 - ltalya h!!I-~- ı· . l•-ı • ıine Habeı - talya ıulhunu onu • 'kal Alinin oğluna vermek hususun- Ye . Al an hukuku " kahra d k , ua.ume ının, ... . d l .. d ... k . nı m .... er en, bir gün, gözümüzü açtığımız za-

ku 1 . •acak bır e eıe ıon ermege arar d b 1 d - f k tt• ran vvet en tarafmdan zehirli gaz- :r • • a ça a a ıgını ar e ı. a hk esasma dayamyor r man, felaket toplarımn gümbürdediğini i-
lar kullanılması meselesi hakkındaki vermekle beraber b~ tfın daha :a - Bu iıde Durmuı için paraca men- m n . '' şiteceğiz. Meğer insanlar, fenalığa ne ka-
5uallerine ula ce ed ...... bil kından temasla tesvıye olunacagmı ·f t d O b ti it d Roma, 4 (A.A.) - Alınan huku • dar teşne imişler. _ Seliın D--vap verm ıgını • . M aa var ı. , u ıure e a ı eve - kun . h . hakkın • •""'5•P 
Clirecektir nazarı dikkate almıf ve Smyor u- · h"b l ak • I tt"kt b k un yem veç esı da hır kon-• lh . .1 ye sa ı o ar ıı e ı en &§ a f k .. b ı .... :. 

13 ler De Madarı·•unıın•n aolini komite namına su 1§1 e 'b ... Ç k l Al" . k erans verme uzere uraya geu....,,., o-, --&a&• raporun • ' . . ogazını a a ının aravana - I Alın adli 
<lan memnun kalmıyacakl ·tik me•gul olan M. Mavaryanıyı Ro • · d d ak an an ye nazın Frank, Mu~ 

ar ve ıs - :r sın an oyurac tı. lin. il b" ··ı~•--'1al için vaziyetlerini tesbite mecbur maya davet etmittir. . . • ı e .uzun ır mu 1UU1.t yap~ı9tır. 
Daha ıonra, Çekal Ah ıle devecı Y enı Alman hukukunda, liberal ve 

' 
ltalyaya yeniden petrol 

imtiyazı verdiler 

Arnavutlar 

Roma 4 (A.A.) -Giomale d'İta· Sovget - Japon 
Hudut hadi•eleri 

l Boğazlar 
Ve Bulgaristan 

,Durmuşun son günlerde beraber do- an'aneye bağlı akideler yerine kahra
laştıkları da tesbit edildi. Onlar ci- manide imanı ve idealizm geçmekte -

t. · l d'-· d b b dır· liaya göre, Arnavutluk ile yapılan naye ın ıı en ıgı gece e era er • · 0d·ı Frank verdıg'"'i konferansta bilbaa - son muahedeler 12 anlatmayı ihti· 

Moskova, 4 ( A. A. ) - 25 
mart tarihindeki müsademenin 
vukubulduğu Sovyet .. Mançuri 
hududu hakkında 2 nisanda Sov· 
yetler birliği ile Japonya arasında 
yapılan anlaşma mucibince, bu 
müsademede ölen bir Japon 
zabiti ile bir Japon askerinin 
cesedi mutat askeri merasimle 
teslim edilmiştir. 

Komünistler Çinde yüzlerce 
maktul verdiler 

Pekin, 4 (A.A.) - Pingyanfuyu 
bir haftadanberidir muhasara eden Çin 
komünist kuvvetlerini perişan eden 
'etin bir muharebe neticesinde, hükô
m.et kuvvetleri bu tehre girmi9lerdir. 

Komünistlerden yüzlerce efrat bu 
hluharebede maktul dütmütlerdir. 

Elli mahpus affedildi 
Karlsruhe 4 (A.A.) - Partinin 

Sofya, 4 ( Hususi ) - Bulgar 
gazeteleri Türkiyenin boğazları 
tahkimi meselesile çok alakadar 
oluyorlar. Mir gazetesi diyor ki: 

"Türkiye, Marmara ve Kara
denizle muvasalanın kapısı olan 
boğazlan tahkim için teşebbüs
lerine devam ediyor. 

Türkiye, bu yolda sulhan yap
bğı teşebbüslerinde muvaffak 
olamamışbr, fakat mesele yabancı 
bir toprağın işgali olmadığı için 
bir gün 1:ürki~~ye ait bu arzunu:° 
tatmin edılecegınden şüphe etmı-
yelim.,, 

~~~~~~~~~ 

1 er. ' k d' k. b l h · b .. .. .. sa tunları aöylemistir: va etme te ır ı, un arın epsi e-
Vazıyet u tekle dokulunce zabı- · k 'k }.. · "d' B «Muaolini ve Bitler yeni hedeflere onomı , ma ı ve tıcarı ır. u an-

.ta bu iki adamı ıuçlu ııfatile yaka- eritmek isteyen aağlam
1 

milletlerin, mü- ,laşmalar parlamentoya ıevkedil • 
.ladı. Bütün ısrarlara rağmen ikiıi teınerkiz kuvvetlerinin ilemdarıdır - mittir. 
.de hadiseyi inkar ediyorlardı. Jan- lar.» Bunlarda Arnavutluğun bütün 
darına komutanı Halit Antaç ıuç • . . • .. ıahalarda İtalyanın yardımı ile ıı· 
luları söyletmek için b. t ı· d"" Bulgarıstanda sıyası mahkOm- lahı derpİf olunmaktadır. Arnavut~ 
, ır er ıp u - 1 ff d'I" 1 
ıündü. lkiıini de bir köy evinde bir ar a 8 1 ıyor luk . tal!aya Beratta üç~ncü bir pet-
odaya hapsettirdi. Sofya, 4 (Huıuıi) - Dün akfam rol ım~·ı·~-~-~ı .~e~~~ktedır. 

Halbuki daha evv 1 k . t harbiye nazın general Lukofun, pas-
e omu an, kal ba mi .. ---L • 1 130 · d d h" ---'· · k . ya yra arı munıucuetıy e 

aynı o a a ır acaırm ar asına gız- k dar · .... __ ı..•-~- affed"l .... ' . . a sıyaıı JJMWKunıUD ı ecegı-

lenmıttı. Loı olan odanın içinde ni idam mahkUmlarmdan 12 sinin ce-
komutanın bulunduğu farkedilmi • z:larınm müebbed küreğe çevrileceği
yordu. Ali odada yalnız oldukları- ni söylemiştir. 

Mark kıymetten düşürülmUyor nı zannedince: Genç mahkumların bir çoğu affedi-
Berlin 4 (A.A.) - Markın kıy • _ Bizim ağzımızdan laf almak lecekler ve .gerid~ kalanların da ceza-

d .. ·· ··ı -· Alm · · 1 B . ları hafifletılecekbr. metten uşuru ecegıne ve an - ıslıyor ar. u •t örtiilü kalacaklar! 
yanın ticari politikasında bir deği- d . D h. k.b · ak k · · 
tiklik olacağına dair olan ıayialar deyınce .. u~mUf ·~ ıkrıt yl ara Yunamstan 4 torpıdo yaptırıyor 
. • • • 0 anın ıçını aramaga oyu muı ve A. (Ö l) in il. 1 · · · 
tekzıb edılmektedır. k . l d·~· . b l tına, 4 ze - g iZ e çısmm 

omutanm gız en ıgı yerı u muş- .. b k · t• y · tan , su a anını zıyare ı unanıs ın ye-
tur. ·d l "' d"rt ·d uh nı en ısmar ayacagı o torpı om -Hindenburg Amerikada 

ıon seçimlerinde kazandığı ezıcı Rio De Janeiro, 4 (Hususi) - Hin
muzafferiyet dolayısile nasyonal denburg balonu bu sabah Greenwich 
sosyalist makamları, Kıslau-Bade saatiyle 9 da buraya vasıl olmuştur. 

Vaziyet bu tekle dökülünce ko • ribi hakkında izahat istemek için ol· 
mutan meydana çıkmııtır. Suçlu • duğu anlatılınıttır. 
ların hadiseyi itiraf etmelerine in- Bu muhriplerin siparif muamelesi 
tizar edilmektedir, Yunan yüksek müdafaa meclisi tara-

Ad. Bil. fından yapılacaktır. 1 
topla ma kampında bulunan elli Hindenburg 11,000 kilometrelik 
mahousu affetmişlerdir. mesafeyi 100 ıaatte aeçmittir. 1U14 oyunu tekerrür ediyor 
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MEMLEKET HABERLERJF Türk - Fransız ticaret 
odası kongresini yapb 

Tosyada Elektrik 
Bundan Sonra da Bir Mezbaha Y apbnlacak. Bir de 

Ortamektep Y apıbra ICualWI Bitiia 
lhaiyaçlan KarplanDUf Olacak 

J Bungan Dokuma 
F abrilcası lıini 
Geniılettl 
Bünyan (Hususi) - Yünlü doku

ma fabrika.,. Kay.erinin yanı ı.,snda 
olma küçük Bint- "ın can clamaıını 
lefkil etmebeılir. 1933 eonuna bdar 
iplik &ıbrikua T. A. fiıketi namı al -
lmda çaı.,.. .. ol..a müeeee.e, 1934 

ortwnclanberi. SW • Bankın idaresi 
altmcla yenilenen ..._ti w: iJlve edi-
len Daakinelerile. ma ılmn bir clokama 
~ ,...kliai Maktu Fabribrlm 
lwllandıit itçi milmn 1935 tu'-tmda 
53 kifi iltea .ene ... anc1a M e çabnış
br. ftçilere ödene. iicfttls ft aynca 
memurl.na bunda bu.ımldmı para, 

Bünyan•am ebaanik t.ün~de 
çalt ba,ula tıewiıılts ,......... w: - -
yal ba)Wla ed"ı • ai ~k- 1M • F..- Tsaret CW.. ,...,. •ıDlili wllln 
tlıdar. lstanbul Fr- Ticult Od_, Bu mıtakludua Fnmaz TtcaNt Oi 

fahnbnm müharrik kuvveti, su (50) nci yıldönümii evvelki gün Meea- dmnneliae, letanbal TICMet Odlıll: 
Toal'Glllll U.....U GWılal ceryarundan çılr•rdan elektriktir. Aynı jeri Maritim vapur tirbri•in iç b.:alı naw Ziya ceftl> Wl"lftit, mee•uli 

Tosya (Özel) - Tosya 10,100 nö- lıfll'aktac:lar· Veni yangm lıa-ru2.ları santralın istihsal ettiği elektrik Kay- muazzam Patriya vapurunda l.tanbıul Jeti h• iki memlekete de ait olma 
fuslu bir kaza merkezidir. Kuabada yapbrln'f. itfaiye tqkilit11U ikmal et _ seri ,ehrini de aydınlatmaktadır. matbuat mümeuilleri, Türkoii. mü • ,_,harp .-u dinywnm zanmde 
2600 bina vardır. Tosya bol ve hezçqit miftir. Şimdi de elektrik tesisab yapı- .. F~kanm yünlü kuma, imalatı bir d_w ve.erkim, Ticaret od.-. heyeti. Bi- ri neticesi olarak yübelen Olaems 
rneyva yetiştiren bahçeleri ile fiihret Jıacektır. Bunan için 40 bin Mra earfı onc~ı seneye nisbetle artmıştır. Fil- lumum bankalu, sümrük li- w ._, chmarlanadan ötürii basıl 
hulmu,ıur. kararl&ftınlmıttır. Elektrik teeisatın • haluka 1934 de 115 bin liralık kumat man umum müdürleri ve ,eh- olnı .. t.ıir YUiyetia IÜJ''atle niha~ 

Tosyada her yıl beş milyon kiloya dllll _.da bW mezbaha yapbnlacak- imal edilmitıken 1935 de imal mikdarı rimizdeki Franıız tüccar ve mute- lcnmesi temennisinde bulun~. 
yakın pirinç Mti'8al ed;lmakU:cfir. Bil- tlT. 124 bin lirayı bulmuştur. fplik ima - herananm iftirak ettikleri wnimt bir Bu ...da, Franıız aefareti ticıart ata • 
~sa İtalya piyam11 Tomya pirinçleri- Şimdi Çansın _ Kaatamonu pos • latı ~a 1~ de 43 bin kilodan 1~:> de öile ziyafetiyle kutlulanmlfbr ~ -.ela1i de, buna benzer bazı temea 
nı çok tutmalmıd ... To.ya pitiııçleri tuı Tosyaya uiayarak aeçmektedir. 65 bm kıloya çıkmıfbr. Ga_lata nh~a yan8f11Uf bu~ niter izhar etmiftir .. En 90ltra a • 
beynelmilel ltaiya .eıwilinde brinci\iği Bunun için hem yolcular kolaylık gör- . Piyasaya yapılan 1atıı,lar t!r.t'l sene- bu ~el ve.~ijyük vapu~ davetliler, lan ve lktnat Vekili Cel6i Bayvı tem
alınımr. Kasabada Sümer bank taraf- mekte, hem de Tosya posta

81 
teahhür- sıne nazaran 1935 de% 73 artmıştır. saat bırden ıübuen ıelmiye başlanu.- sil eden Türkofis dilektöriı Mecı•~ 

fından ifletı1en bir çeltik fabribaı süz ıelmektedir. Son sene nrfmda y;inlii dokuma lardır. iki taraf ticaretinm günden pne aza• 
vardır. T.-yada iki tane tam deneli, biri endüstrisi Mlhaemda 1'5riilen nitıbl Az sonra, vapurun genif yemek•- lan ~bile bir def. daha 

Tosya lc.azaaı dahilinde ik'l binden 3 sınıflı 3 ilk mektep vardır. Fakat bu Clurgunluğa rajmen Bünyan fabrika- l~nunda. toplanan davetliler, samimi celhettikten sonra, e1bidijiyle -.., 
fazla dokuma tezgllıı iflemektedir. mektepler ihtiyaca klfi ıelmemekte • s~n~n ~ ~iyeti pek memnuniyet ve· ~ haabih~ ar~md!ı yemeklerini ye• cıat ... !dar dahilinde ba hale .... 
Her tezgah her Pin bir top bez cloku- dir. ncr teWtkı edilmek linmdır. mış ve zıyafetm aonuatla; evvel& çue bıulunwa .......- 4tlftif ~ ı. 
4iuğuna göre Toeya tezailılarmın sün- T..yanın bir orta okula iht. ı - Franaız sefar~ti maelahatpzan, son - muhtemel muvaffaktyet ~finc b • 
lük .istihsali iki bini bulmaktadır. dır ve bütün Toıyafılar bir :m:r. tzmirin ttztlm incir ;twaeatı arttı ra Fran~ız Tıcaret ~ası reisi Loran denini kaldırmıştır. 

BelecMye k .. t.am aeiitm-i:ilia .,_ tep ~ı etıı~.t I r.r--~;. .._
11

_ c:_ Rebul bırer nutuk soyleyerek hazı - Oda, dün da, «Unyon f r.ançaiee• 

Yalvaçta 
Suçıkdığı 
Membaı 

' 1 

Munevver r 

köylü kadın 

• ~ır, --: ~ vaası~ ~rla- runu eellm~ Tiirk ve Franaaz binumdaki d.i ..... wıelik • 
nan bır i8tatl8tlp pre. çekırdehız ltu- ticaretlerinin tlDcleın g6ne mlan 'Ya· laatwam p • top 

na uzümün ihracma ba,ı.D4r1ç tarihi o- ziyetini ehemınlJet)e bJdederek mfi.. 6 t....U.'7' _r;885 de t 
lan 16 A':l..·- tnGı::: ~· d '29 __ _ı_~ --L _...ı.. -y···· le8metl e • ....... ~ "~ tarının_ e~ •u- mmeocm:rn ~ ~i ve tariht o1an iki şekkil eden oda esütiii itibaaiy4e döa-
bat 936 tar~lune kadar lzmır limanın- memleketin bu imle bir an evvel ça- yade içindi o1ap Lonclra ?e M•t• • 
dan muhtelıf yabancı memleketlere re bulmalan \alclında temennilerde Wfee tiıcaft!t oda] ;dwı bnıl-
65,946 ton üzüm ihraç edihni••ir. bulunm'"-tudw. .., lllWI eenra 'r -T ll'NfNlf • 

Bayan ffikime servetini Bu seneki ihracat geçen yıl ilaraca-
Yalvaç (Ömel) - Burayi lniçre . tandan yan yarıya fazladır. U 

~balarına benzetenler çoktur. Sultan bir mektebe bağışladı incir ihracatma ba,lucıç tarihi o- rfada Biaada B•ledı•ı~ 
-.sanda ~.,_. ~ denilen yerde lan 2-0 ....-,s 935 4leu 29 tubat 935 e' ~-
'Su Çılmjı,. adı Yerilen büyük bir b.· .. . t.arilUne lradaı- l.nir Gnwu.-. ın..ı... Pam Y • • • si f-.L. ~flerı• J1anın içinden çıkan bu berrak bü- Kastamonu ~ Devreklnı nm Şeyh- . •. . açtD 
tün Yalvaç halbyta · ~ h.lb- blli köyünden yeni Komfu oilu so- ~ ya~ ~ 35, 786,5 toa m- Tecrübeler Y1lplbyor . 

• !I.. • cıvar u71er yundan Hakim• öliiTken 40 ahın lira- cır ıhraç;dilmıştır. • Biga (Ôl:el) - BeJediye projram. 
mn ıçme suyu mtıyacına cevap ver- U f (Öz 1) 1 bir :al nıektedir siyle 125 Hraimı ve 100 lira dejerinde- - • r a e - Urfa topraklan çok ı ~ıtp>a yapmakta, halk ta bele-

. ki bir tarlasını köyüne yeni l>ir okul Karamanda Yeaı Spor Saha11 ıniinbittir. Fırat nehrinden ... bir diye itleriyle yalwıdua alibdar ol-
Bu Ml)'Ull d.ba Ra..W... ...... yapılmak üzere bağıftamı.tır. Vilayet Karaman (Özel) -Spor aahasuım kanal ıle sulama ameliyeei ic'a ecilıli maktadır. 

Di~. mük~ kirsir boı.._ bu hamiyetli köylü kadının arzusunu fdıre uaklajı aömnüae aluımıt Halk ii takdirde, bu lllGnbit tdp.taklanlaa Belediye tehirdeki Mmamalan, 
•Pıatıa Antion» pbrine akıtıldlit an- hemen yerine aetirecektir. parti9i iltMyon ciırarmda yeni bir aha çok daha futa illihde tanin etmtk hamamlarada bir auw+•• içinde tea.o 
~ş~lm .. a~tadır. Bu ıu yollannm harabe- yapalmuı için bir miktar pua .Ylfllllf. mümkündür. türdi)'QCI. amolQ'ak. wgı, ,eczalı pa-

rı hali dunnah.1ır. lllraflt llljllları Şlra,larlll o civarda bazı t~r da •bn aha- Ziraat dairesi bu hususta halka elin- muk veaaire aibi ilaçlar bulundurmai' 
, Bu su membaının biraz iJeriaiDde, Satamadılar mı,tl1'. Sah~ 23 nmana kadar bitirile· den aeldiği kadar~ etmektecfır. •eı:ıln~ır .. ~ .. - . 

120 metrelik bir tdlle yapmaktadır. . cek ve 23 nısanda enıin bit proğram- Şehre ll ••·• ••mfede bal • Mıllı müdafaa esnasında fefııt dü-
Bu noktada 1000 beygirlik bir aahar- Müıeite (Özel) - Bu eene M~ref- la kü,şad resmi yapılacaktır. Beykapm av..-. yaptlalan ::.: ~~akam Hamdi beyin mezanmn 
rek kuvvet elde etmek mümkindilr. tede w T ... ~k fazla fll!'•P ~ ne tarWmn haa. ~te ve • Y. n yaptlnlıaıaa lçia eahli~t lıDn 
Bundan iati&de oclileıek bir elektrik ea.n,. yaz ~11 halde ~ el~n Karaman Köylerinde Has&ahk de edilen iatihde rıliuleıVle u • ve ~. • hWl•m· wıtrala teaiai temen•i edilmektedir şaraplar aatılamamlfhr. Ellermde mıl- mektedir ,R t!ar obıin "6~ı,te Dumlupmar ot 

Su çıktıja au ı.aa llRak .. yonlarcıa kilo f&l'ap bulunan bajcılar . ı<:ırama~ (Özet') - Kızılyaka na- • kulunun gayri muntazam yolunu yap-
anda istifade etre:.. miimldia:. Çia- bundan bir. ~qddet evv~ ! raky~ umu· hıyesme baglı Batkı,la, Bozgandak. . Diğer ta~ftan halkı pamuk z~raa- tırm1tt ellir c..&!Wwi de ~ 
idi su bVaz ileride kirlenmekte._ W- ı;Dt ~ Ki~ DirJ&C muramat Mutat, ~0Y";°· ~~· ltiklar, tıne tqvik açın faaliyete seçilmiftir. mıtbr. 
ima mühim bir bnu bu kirli eaya hl- ederek, aatılamayan fA?aplarda~ ~~ Durbayda 'köyleriıacle ~ .ve. kaba- Bu ~ e~. neticeler vereceji ve Bunlardan ba,ka 1a-uki Wılii ye 
lanmak mecburiyetinde blmaktadır. ~~bu eam_:Jann ~r balak}" v.lt .-...l .:::::::-~~ L he- vll~~~ ~iliacle de Adana pa· fdman yurduna da nakdi 7uduncla bu-
•-• - ~· • L_ demi L-.11-..:la id.nıai ...,.._ uıllD -nınallD• nca men azım ge en .-. ..... nu- ma...-. anllAcle -..uk ........,ilMaile- 1 d - · · bu !L! .. • • 1:J1C1eCJ1yenın va suyu r uu..umr l k durdu ima r-- ,._...... un ugu ıçın uu mut.•llftla 
,ehre akıtman bütün Yamçbluı ee- etmiflerdir· ta' nı ftw. ceii imit edil-eh...-. 'Yifiyle de aJAk•dar olmaja bat~ 
vindirecektir. PUM' Ol• ....... & Diyor ICI J tır. y ........... ~iDdeJrj ~ 

Yalvaçla Doklar Yak 
Yalvaç (Öml) - On bin nüfalu 

((Yalvaç» hNmllD en büyük cferde.. 
rinden biri, cloktonm.tuktar. 

Aylardan beri buıada ne bir hfika· 
met doktoru, ne de husuıl doktor var
dır. 

Hastalananlardan paratı olanlar, 
41 kılometre mesafede bulunan Akte
hire gidiyorlar. Paruı olmayanlar da 
Allahtan fıfa bekleyip duruyorlar. 

Doktorauzluk yiizünden eczane de 
IUıplarını kpmak mecburiyetinde 
w.~ .. 

....-. Huu Berciiiml Wllerdea 150 taneaiain., mql Ne denin T 
- Allala, Allala! Bu ite çok\ ... Muayene edilen otomo-\ ... Taksi ıaaderi bom Çl)l. Huua Be1 - Ne diyece • 

iina? Köprünün iki hatındaki. 
birihiriıae armu uatlerc1.a ör
nek ... olac.Jdarl 

ler ....... 4mlk Wr ,_. klltlıalı •• 
'Ve lıı•ı ıMttm o civu luıllr:a, fena koMl 
dinlel'ilekte!ı htteftUf ollıcakcar. 

Y ahtPn arozözü ile tuzum ı:öı" rn:•~ 
çe sokaklar sulanmakta. tbtü kapalı a
r balarla her a'm sokaklar ve caddeler 
temizlenmektedir. Bazı esnafın "halkı 
aldattığım nazarı dikkate alan beledi:. 
ye, bütün yenecek ~y~ birer etik.t 
koydunnus ~ bütün esaafa beyu: ôa
lük giydirmiftİY. 

Şehirde kuduz yaratacak sa 
bir tek kopek barakmamıft bepelni 
Ji.f etmlftlre 



6 Sayfa Nisan 5 

Muhtelif memleketlerde kadımn mevkii HAUPTMANIN İDAMI MÜNASEBETİLE 
Seylanda koca ev iŞlerini 

yapmağa mecbur! 
Bir hapishane doktorunun hatıraları 

........ 
Mahkiim, asılacağı günün gecesinde, alnında çıkan ufak bir sivilce ıçın 

Tibette kanunlar kocası uzak yere giden kadınlara 
muvakkat koca almak hakkını veriyor 

belki yirmi defa bana gelmişti " sen bunu iyileştiremiyeceksen 
bir doktor getirt ! ,, diyord ~. 

başka 

Rene Do re isminde bir F tansız ka
dın gazetecisi ta cenubi Amerikadan 
Tibete kadar dünyanın bütün mem -
leketlerini dolaşarak buralarda yaşa
yan insanların nasıl sevişip evlendik
lerine dair enteresan tetkikler yapmış-
tır. 

Rene Dore diyor ki: 
Seylanda 

muhafaza etmek ve kar fırtınalarının 
yıktığı çadırını yapmakla mükelleftir. 

A~nl koca geldiği zaman muvakkat 

koca çadırı terkedip gitmediği tak -
dirde şiddetle cezalandırılır. 

Tahitide 

Seylan adasında erkek kamıının ve 
kaynanası ile kaynatasının en sadık bir 
uşağı mesabesindedir. Evlenir evlen
mez hemen onların evine gidip yerleş
mekte, bütün hizmetlerini deruhte et
mektedir. Kendisinin hiç bir şey ve 
hatta karısı üzerinde ufak bir nüfuzu 
yoktur. Kadın her zaman baı,ıka koca
lar almak hakkını haizdir. Bunlar da 
evvelki gibi hizrnetçilikte devam eder
ler. Ebeveyni vefat edince kadın ko -
calarının arasında en müstahakını se-

• çerek aile reisliği tahtına çıkarır. Diğer 
kocaları yine hizmetçi vaziyetindedir

ler. 

Ebedi baharın hüküm sürdüğü Ta
hiti adasında evlenmek adetleri daha 

İdam usulleri türlü tUrlUdür. Bazı yerlerde bu iş elektriğe gördUrlllür, bazı yerlerde tabancaya ve bazı yerlecfo 
ipe ... En iyisi acaba hangisidir? 

gariptir. Hauptman nihayet asıldı. Bu idam bü • duktan sonra en iyisinin Allah belasını ver- kOm, yarı hayvan ıihi garih bir mahlUIC 
Bir erke bir kızı sevince kız yalnız be- ,tün Amerikada, en parlak Holivud yıldız- ain. kesiliyor. 

Seylanın bu zavallı kocalarının hu
kukunu himaye için kanunları da ( 1) 

li çiçeklerle örtülü olduğu, saçları !arının rağbetlerini kömür gibi karartan Dostum, kötü bir hayali kovar gibi e- Bakıyor: görmüyor. 
omuzlarından aşağı dağınık ve başı - .bir alaka uyandırdı. Aylarca süren haupt- lini salladı ve: Dinliyor: duymuyor. Duyuyor: anla • 

vardır: 
Bu kanunlara göre erkek karısıyla 

haf tada ancak 24 saat bir arada yaşa
yabilir. Fakat beraber yaşadığı günün 

kendi üzerinde olan hizmetlerini de 
görmeğe mecburdur. 

·· ·· d b" d · b I · b k - Sonra, dedi, idam usulü hemen her mıyor. nın ustun e ır emet yasemın u un- man davasının ne hukuki, içtimai a ım-
d w h ld b h · d dd. ' yerde baıka bir maksadla kabul edilmiş· Onun gözlerine bir lahza bak: Egw er kl• ugu a e a çesın e mütea ıt o - dan tahlilini yapmak, ne de meraklı ro -

1 B d tir. _ .inatın en ürpertici faciasını seyretmiş gibi yun ar yapar, sıçrar, oynar. u ara a manıru yazmak bana dü .. mez. Benim, se- d 
.. Amerikada bir adamı sa ece, cemiyeti sarsılmazsan aıılmıya razıyım 1 

kendisini seyreden erkek nadir çiçek- nelerce hapisanelerde vazife görmü• bir b hlAk '- k · i ·d ' 
" muzır ir ma u tan 5Urtarma ıç n 1 am Sonra Parricide derler, baba katillerf lerden bir hediye takdim eder. Bunun l d 

dostum vardır. ederler. Bu itibara ora a cezaya çarpı - ,vardır. Onları sehpaya, yalmayak, ve ta .. 

Erkeğin de müteaddit kadınla ev

lenmek hakkı vardır. Fakat hepsi için 

Üzerine kız da erkegıw• takip eder. ikisi l d. h lk ·· ·ı· 
Nice idam mahkumları tammış, ve nice anın cese ı a a goaterı ır. lihleri kadar kara bir gömlekle götürür .. 

birlikte gidip sandala be..!lzer bir s,eye b 1.. b. Bazı yerlerde de ı·dam sehpası ı"bret ler. - idam fennanlan dinlemiş ir görııü u, ır 
girerek ırmağın bir köşesine giderler, b d 1 f ..ı: dersi veren müthi .. , fakat terbiyetk&r bir 

el · · b"d" bilgili ve ir uygu u aniUJr o. ,, 
e aynı şeraıte ta 

1 ır. orada ıtarkılar söyleyerek balık avlar- kürsü makamında kullanılır. 
S I d d w f } ) w b t T Aramızdaki laf Hauptmandan açılmış -

ey an a ogum aza ıgı u sure - lar, sonra ormanın içine dalıp küçük ipte sallanan mor yüzlü bir ölüyü açık-
} ld dil kt d . B rkeklerı· tı. idam mahkumundan açılan laf düğüne 
e e e e me e ır. uranın e çocuklar gibi sıçrarlar, hoplarl!:l, bura- ta bırakan adalet, fena niyetler güdenlere: 
başka yerlerde olduğu gibi çalışıp pa- da meyva ve otlarla yaşarlar, biribirle- değil, sehpaya dayanır elbet. - İşte bak!.. Kanunlara kafa tutan -
ra kazanmakla mükellef değildirler. rinden usanınca da ayrılırlar. Fakat laf eehpaya dayanınca, ondan farın akıbeti budur! diyor, demektir! 
Bunların vazifesi çocuk yetiştirmektir. Laponyada öyle ıeyler dinledim ki, mevzu soğuk tJ ol· Neyse ... işin ilmi çıkmazına dalmıya -

Tibette ea, size anlatmadan duramıyacağım. lım gene .. 
Tl.betı·n Kuan Lan dagwlarının altında- Laponyada evlenmek adetleri daha O: b 

Adaletin, idam olacaklara karıı ir •Ü• 
kı. bu··yu··k yaylalarda gu··zel Tı.bet kız - gariptir. Orada erkek alacağı kıza 1 fk"' 1 kl ( 1) d 

_ Bana kalırsa, diyor, insanlar içinde rü utu ar ı arı var ır: 
}arı Çadırlar altında Yaşarlar' Erkek _ kendisinin çok cesur bir delikanlı ol- M 

1 
h b d · ır.·ı 

d b k d d bir defa değil, on defa asılmıya müatahak ese a, asta ir a am ıpe çe ı mez. 
]er _ıe ı·yı· bı"r kısmet bulmak için toplu uğunu is at etme vaziyetin e ir. Sana bu yüzden baıımdan °-miı bir 0 B · d · · fır l ld olanlar bile vardır. • -• bı·r halde dola~ır1ar. Ve rasgeldikleri unun içın enızın en tına ı 0 u • vak'ayı anlatayım: 

T 1 k 1 Fakat bana kalmaz bu iı, ve doiru o • 
kızların en hoşlarına gideniyle evlenir- ğu bir gece de sanda a gircre çı aın lan da bu işin aade bana deiil hiç ı.ıkimse» Bulunduium hapisanede, bir idam mah-

1 dalgalarla uğra21ır, bu arada eğer bo • kCimu vardı. Fakat adamcaaızı bir türlü er ye kalmamasıdır. • 
Bundan sonra kız erkeği takip eder. ğuluraa mesele kalmaz, eğer kurtu • Hem itin bu tarafını ıeçelim biz. lda - asıp ta, adaleti bir an evvel yerine s etire-

0 da kocası ile beraber erkek toplulu- lursa babası, anası ve kardeşleri ara - mın cinayet olduiunu ıöyliyenler de var; miyorlardı. 
ğuna katılarak dağların, tBıfların, ır - sında ıükunetle beklemekte o lan ni • lüzumundan bahaedenlerin, idamın 'bir ci- Cezasını çekebilmeai için kanunt ev -
mak1arın arasında, göllerin etrafında, şanhsma gelir, bunları selamladıktan nayet olduğunu iddia edenlerin aözlerini aah ( 1) haiz değildi. Midesinde müthiş bir 
korkunç sahalarda dolaşır. Eier koca- sonra kızınızı almağa geldim. Bunun yazmana herıeyden evvel sütunlar dar ge- i1tihap vardL 

· · d · · b""t•• mnlıkları'yle u~ li ı Ve doktor, onu bu tehlikeli iltihap yu··. sı karısını aldığı çadırın önüne 1ıeti • ıçın enızı~ u un az.. e - "r 
d 1r. • • k I"' t zünden ölmekten kurtarmak için olanca rip bırakır ve tekrar dolaşmağa çıka - rap,tım, er. Hem lafın bu 111ru, ıım u a aca ara -

F k k baba d fıd S~'- gayretini aarfediyordu. cak olursa kadının muvakkat bir ko- a at ızın sı amat namze - ır: uı;ar. 
d. d k • • f k b" Buoün idam, bazı yerlerden kaldınl • Bir gün onun bu beyhude zahmetine a -ca almagw a hakkı vardır. ın en, cevap verme ıçın u a ır • 

hl Baza d d k mııtır. Bazı yerlerde yapılır. .cıyanlar: 
Bu muvakkat koca, asıl koca gelin- mü et ister, n ama a ço Fakat idam mUJleri, hemen her yerde _ Yahu, dediler, ne diye bir idam 

ciye kadar kadım kurtlardan, ayılar • mü~külit gösterilir. O zaman erkek bir baıka çeşid olur: Bazı yerlerde:ada • mahkumunu kurtarmak için çırpınıp du -
dan ve daha muhtelif tehlikelerden kızı ahp kaçırır ·· mm boynunu, keakin bıçakla uçunırlar, ruıaun? Nasılsa ölecek değil mi? 

bazı yerlerde kör baltayla. O, derin ve asıl manasını hali: unuta • 
Bazı yerlerde adamın canına fenni ( 1) madıiım bir eda ile: 

tÖNÜL iSLEl<i 
ıekilde kıyarlar. ba:ıu yerlerde iptidai.•• - Ben, dedi, ne pahasına oluna ol -

Bazı yerlerde bu iıi elektriğe ııördü • sun bu adamın hayatını kurtarmak mec • 
rürler, bazı yerlerde ipe. Bana kalına, bir buriyetindeyim. Bu benim vazifem. 
mahkum için en hayırlı usul, gazla yapı - Hükfunet onu asar. O da onun vazife-
lan idamdır J sı. 

Arkadaılığımız 
Sevgiye 
Döndü 

~yorua. Bunun sibi kalbimize de her 
vakit ükim olamıyonız. O bildifini ya
par. Sevdiji liİn uıbk irademizin luy • 
meti kalmaz. Hele arzu ve bevelİmizİn 
bu ifde hiçbir rolü olamu. Kadm ve er
kek arkadatlıkları ekseriya bu neticeyi 
verir. Bunu evvelden tahmin edebilir-
ainiz. 

* 
«Mahallemizde bir sene beni istiyor. 

Ben kimaeaiz bir kızım. Halıumn yanın
da oturuyorum. Bu ııencle bir müddettir 
sevitiyoruz. Şimdi birleımemizi istiyor, 
fakat imam nikahı yapmamm teklif edi
yor. Sebeb olarak ta İmam nikahının 

kafi olduğunu söylüyor. Ben resmi ni • 
kah istiyorum. Razı olmuyor. Ne yapa-
yım?» 

Fahriye 

Bugün imam nikahı yaıakhr ve ka -

Mahkumu bir oda~ kapatırlar. O, bi - Ve ilave etti: 
teceğini bilmediii hayatın tatlı rüyalanna - Herkes kendi vazifesinden mes'ul -
dalar. .dür! 

O aırada, adaletin merhametli eli, ze - Bana bir ıiıara uzatan dostum cülüyor-
hirli muhteviyatını mahkumun odasına du: 
kuıımıya hazır bulunan bir gaz boruaunun - Dikkat kesildim amma, onun sülü
anahtarını yavaşça çevirir. ,ıündeki bariz isyanın hakiki hedefini ıe

Ve idam mahkumu, kara akıbetine rü- çemedim. 
yalarının tadını bile kaybetmeden uğrar. O, dalgınlığımı hoınutsuzluğuma ver -

Bu ceza deiil, nimettir adeta. Hani, ö- miı olacak ki: 
lümün hu türlüsüne ben bile gönüllüyüm- - Bizde bu İşin ııüldürecek hiUyeleri 
dür. 

Fakat yatağıma, bir daha uyanmıyaca
ğımı bilmeden girmek prtile . . · 

Amma sakın bu ıon dediklerimi yaz -
ma: Hayır sahibinin biııi çıkıp: 

- Şu adamın gönlünü edelim 1 der ve 
geceyarısı söylediğim biçimde canıma o
kumıya kalkışırsa ahirette iki elim yakan
da kalır! 

Bilir misin hikayeyi: Deveye: 
- Sen, demişler, inişi mi seversin, yo

.de var! dedi. 
Ve ilave etti: 
- Ben, dünyada hi,çbir şey tasavvur 

etmiyorum ki, bir insanı, bir idam hükmü 
kadar acayipleştirebilain. 

Bir ana getir gözünün önüne. Bir ana 
ki tek evladını bir saat önce topraia ver
miştir. Hem de telile, duvağile. 

O ana artık kendine hakim olamıyan 

öyle bir bedhahtır ki yürüyebilmek, otu -
rabilmek, hatta nefes alabilmek için, et -

Onlann içinde benim bildiklerim, dün• 
yaya gelmiş insanlann belki en temizleri • 
diler. 

Fakat ne yapalım ki, cahildiler. Hem 
de bir insan, hele bir baba öldürmenin çok 
fena birşey olduğunu bile bilmiyecek ka· 
dar cahil. 

Onlar içinde öylelerini bilirim ki, ma• 
aum gözlerile, kendi asılışlarını, adeta bir 
mesire oyunu gibi zevkle setretmişlerdir. 

Ve neye uğradıklarını bile anlıyamadan 
ölmüşlerdir. 

Dostum, sigarasını dudağındakinden 

tazelerken aordu: 

- Bilmem anlatabiliyor muyum? 
Sonra acı acı güldü: 

- Bunlar değildi ki benim aana diye
ceklerim 1 Ben sana bu işin güldürücü ta• 
0

raflannı anlatacakbm. 

İdam mahkumları içinde de ender tip .. 
ler vardır tabii. Ben bu tiplerden bilhaa· 
sa bir tanesini hiç unutmam. 

İdam kararını giymi~ti. Asılacağını bi· 
liyordu. Buna raimen de, neşesinden bir 

dirhem kaybetmemiıti. Sehpaya götürü • 
leceği günün geceainae, alnında ufacık biz: 
sivilce çıkmış. 

T el&şını görseydin şaşar kalırdın. 
Havadan nem kapan titiz meraklıları 

gölgede bıraktı o gece. 

O sine~ 111rdıiı için bana tam dört de· 
fa geldi: 

- Hazret... diyordu. Bu çıbanı ge • 
çirmenin çaresini bul. Ben hu başı, devle• 
tin sehpasında aallanacak ip için saklıyo• 

rum. Senin gibi boıuna gezdirmiyorum 1 

Ben oraya böyle aivilceli alınla deiil, açılC 
alınla çıkmak isterim. Sen çare bulamıya• 
cakun, usta bir doktor çağırt. İyi etsin bu• 
nu aabaha kadarı .• 

Bu adam ertesi sün sehpaya, düğüne 

gider 1ıibi güle oynıya gitti. Onun hare • 
ketlerini bir nevi cinnet sayacaklar da var• 
dır elbet. 

Sana bu kadar yeter bugünlük. Hem 
bu netameli bahiste fazla söyletme beni. 

Yalnız, birşey daha aöyliyeceğim: Hem de 
mühim birşey. Onu muhakkak yaz. 

Eğer göze görünür de, nazarı itibara a• 
bnırsa, ileride asılacaklar, ahirette elimi ö
perler. 

İdam sehpasındaki ipin düğümü ; mah
kumun ensesindeki ukdei hayatiye üzerine 
gelmelidir. Aksi takdirde ölüm, çok işken
celi olur. 

clı ve yol arkadaıım bir 1ıenc var. 
'Bununla hakikaten ıenelerdeaberi iki 
arkadapz. İte beraber 1ıider, beraber 
döneriz. Bir rahataızlıiım olsa ilk defa 
yardıma kopn o olur. O haııtalanaa ilk
Önce beni arar. Geçende işimde bir kriz 
ceçirdim. Bu arkada§ beni doktora ıö
türdü. Orada gösterdiği telaş ve alaka 
dikkatimi çekti. İlk defa onun beni ıev
diği fiiphesi üzerinde durdum. Bir an 
sözlerimiz karşılaştı ve anlaştı. Arkadaş
Liımız sevgiye inkılab etmişti. Fakat 
ben bir türlü bu değişikliğe ra21 olamı • 
yorum. Onu arkadaş olarak muhafaza 
etmek istiyorum. Ne dersiniz? » 

Kadıköy: Naime 
nunen muteber değildir. Resmen ni -
kah dairesinde nikibJanmazaamz nika
hın hükmü yoktur. Onun İçin bµ gencin 
sözüne kanıp kendiniz.i tehlikeye !'ima-

kuşu mu? rafmdakilerin muavenetine muhtaçtır. Avrupada, bu işi mütehassıslar görür. 

Hadiseler İnsanların ar~larına göre 
cereyan etselerdi çok iyi olurdu. Fakat 
istediğimiz zaman yağmur yağdıramı -
yonız. Cemiyetin eidqi ör,üne ıed çeke-

ymız. 

TEYZE 

Hörgüçlü mütefekkir, hiç düşünmeden 
ceYab vermiı: 

- Sırtımda yük olduktan sonra ikisi· 
nin de Allah belasını versin. 

Onun dediği gibi, sonunda ölüm ol • 

Ve ben eğer sana, böyle bedbaht bir Biz de ise mümaresesiz Çingeneler. 
ananın bile sehpaya götürülen bir idam Bu itibarla, bizde idam azdır diyip geç• 
mahkumuna nisbeten şuurlu kalacağım memeli, ve mütehassıs getirtmeli, yahud 
söylersem hiç kuşkulanma. Çingenelere bu mühim noktayı öğretmeli! 

O. ölüme doğru adım adım &iden mah- Naci Sadullah 
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U.,lc lfır_k laılfMimnin lçg~I. 

"Japonya, 
harbetmeğe 

lngiltere ile 
mecburdur!,, 

En kuvvanı şair, romancı ve hikArecimiz kim ---
Halit Fahrinin cevabı 

~-=~~~~~---:--:-~ * "' * Bir Japon zabiti yazdığı kitapta " böyle bir ~ 
ergeç olacak ,, diyor ve vaziye~ bu ~~po~ zabıti 

gı'"bi düşünenlerin az olmadıgını gostenyor 

'' Bizim getiıtirdiğimiz bizleri inkar eden deli-
lcanlılar ••• Ne yapalım lci zabıtai ahlakige gibi 

bir zabıtai edebiye gok 1,, 
AJdığı soy adıyla ,airliği, aoyundan ' - Yahya Kemal dedim de aklıma 

geleceklerin yediinhisarlarına maleden geldi: Bu gençler içinde, ulusal "iiri, 
Halid Fahri: t - tıpkı biletçinin kontrol kağıdını im· 

- Şiirde, diyor, Faruk Nafiz, Yu- zalayan tramvay espenktörü gibi - a• 
auf Ziya, Orhan Seyfi... yak üstünde karalayan bir dahi vai: 

Romanda Repd Nuri, Falih Rıfkı, Behçet Kemal ... 
Mahmut Yesari, Y akup Kadri ve Pe- J Bu delikanlı: 
yami Safa... - Ah uluş, ah Ankara, ah köylü, 

Hik&yede de Ömer Seyfeddin... ı h Demir ağ, ah çelik uçak, diye sözüm 
Gülüyorum: ona inbl8p filrleri yaz.ar. Ve bir düzü• 

- Ben aadece üç isim iatedim... V c ne «ah» • böyle kervan gibi ardaıtla 
siz aymadık ad bırakm&dnual dizince karflllDll seçer. Yarattığı kii· 

. _ ... _ ._ __ ukerleri O c:la gülüyor: nab eeyreden <<Allah» gibi koltuk bw 
' U.~ .............. lllUlıiıafaza - .,..,_. • b.:.: 1-:.. _L ç~..:..1-'"- L- LL! L--"--~ hem d inkitafım çok ya'kıqdu ala • - DllflUI çare YVA- UD&U nt=r 1111n· Ullnll"· 

-1- ı:~ .r. Bu mijcadele }ngilteie içih nin, diieriy)e mukayese ~yecek Bu ~ fİmdİ Y alıytı Kemali~ 
Cihan badi8eleri, Wıbirine 1ıirift . 0~ ;d ~ kadar Japonya için a de ölüm, di • kadar ba,ka kuvvederi var. Bu muka- «Rindlerin ölümü» fÜrini methediyPr, 

bir halde, adeta yıldımn eiiratile inkipf ~ u:vguıdır. » (Sahife 88) yeaeyi yapamayınca birini diğerlerine ve SaadAbad kıyısındaki nedhnane IAo\ 
ediy~~· Şu.~~ ~ IDelele hak.!"°~ ~~- nmMuharrir bu kitabında, bu ~üatakl:sel tercih imkanı kalmıyor. Ve bu imkan Halit Falarl zellerini alkıthyor. 
ha dun ~~dacnmz. ~der, ucuk nb~ ln...:•iz • Japon harbinin muhtemel netice· kalmadığı içindir ki sorgulannıza birer Ve ne tuhaftır ki, ayni delikaııll., 
arbk esklllllf telakki ediliyor. Fa at u "" . ek t 'it · i . . I •~ I k . k bundan b' L-- yıl ·· ( • d h" .. tekliDi d ... · badi • lerini talılil etm te ve ngı erenın ma • ııım e &artı ı veremıyorum. yo tur. ır -.... once, yanı e a-
tünl b~ .0 ,...._d_ 'd 1-:ı~d en Cla JQb olmaaı için lhım gelen bütün prtların Fazla ısrar etmemek mecburiyeti Sonra hep birden bainyotlar: mun iJk inkifaf devrelerinde) Saadl-ae er ıçınde, un e, .... - e. yann d " .. l k d' M h 
ehemmiyetini muhafaza eden ana mese • mevcud .?1&_~cubelnuh soby .~e. tde ırfikri. . ~ a.~· ka1f181nda, bu zayıf ric'at hilesine kan- - Şaheaerler yaratacağızf Mucize.. bad harabesini topa tutmUftU. 
aeleler vardır. Bunlu, aman zaman te· nr bu muauur. • ~r uzerın _e n; Y~ m)f görünüyorum. Ve bahsi deiiftire- ler pteteceiizh> Ve Yahya Kemalin baslanna hoca 
killerini değipineler bile, bunlan doiu • rütmekte ve Hınkdiata~l tavı ızatdb 0 

arat rek: Bu acaip naıra'dan da anlatılıyor ki, keeil9in<1en sonra Lile devrini gönUl-' 
h Sovyedere verme şartı e on an a U D• s· __ _ı_ b 1..:---J h Ll--ba J.k)a küfür )--.l- "" .1.--- --L-1 ran sebebi• baki kaldıia müddetçe. mu • . . h harbe sürüklemek muvafık - ız, diyorum: Hececileıucu son• u ~cer, om 7 , ve eme: goge Ç&WllfAYB ~ıyor. 

l d ~ ~'- . d gılız aley tarı L! Id· le 1 ., b" 'b" !-Lıt.-Ja b•---., .......... _ .LLI...,. ... ı. H 1 Rindlerin ··1.. .. .. edh tava ~r ııene a~ı ı~ •• ""•--·. uuncı ere • olacaimt ileri sürmektedir. r~ &ım ge ı) Sualiy orta ıgı . ır~ ı· UllliAU. .,.... 1aa1~nı ..ucu&~ •• ,_,~ • • e e « ~umu» nu m. e-
- cedeki me.elelerin istikameti bu ana ~-e- M h rrir kitabının diier pasajlannda rme kattınız. Bu eorgu, f(>hret ihtıra· aerlerm ancak derin cluyp, derin du- dİfme fBfmaınak elimden gelmedi. Bu 
selelerin temayüllerine söre tayin edılır. t k ~ :efe~ata giripnekte, ant bir bu- siyle yanan deli~lann yüreklerin- tünce, ve bilhusa derin kültür tem~lle- 1fiiri biz beğeneek neyse. Çünkü güzel 
itte, cihan içinde kaynapn bu ana. me • k~n~ İngiliz filosunun nasıl 'batınlabilece- deki isyan dinamitini fitilledi. Şimdi ri Üstüne kurulabileceğini bile bilmi- clir, ve divan edebiyahndan aüziılm~ 
-~~rd1en .birisi de,AmU~ Şukd'" ta btaru ::.~ ğini, Avustta1Ya ile Yeni Zellandın n~l aktarlarda satılan kaldırım fitekleri yorlar. eekiz damla, bu fÜrde sekiz mıara 
ranan ngiltere • - ı11er a . b 'f ". . f la . h t 'b' d 1 F ki katal w lar nda .. 
J Am rik Ja a • İngi}tıere a· iıgal edile ı ecegını mu assa n ıza e • gı ı patır ayıp duruyor ar. ranaızca tap og ı gor- mUfl1U'. 
aponya • e a. pony k ed' B h .,_,_! d • 1 · • · " d!!Ll ' h lan dan • ' ilderi" bü F'-L-a.. f ..J: • .,. 0 -• .JI• tam raaındaki rekabettir. Biz bu yazımızda, da- me t ır. . . İng • • u usuawuu ÜfÜnce erınızı soy· ua. erı, ve oca n lfıtt • 11&11.r a ~ en~ıtpDJ: .u.u ~· ., 

ha ziyade lasiJtere • Japonya rekabeti fiı.. Muhanire vtire b~ kıtap. . 
11'::~ ~n leseniz bari) yük garp edipterinin isimlerini yerli mile mtitik bir ,eyclir. Ve onda Ö-

zerinde duncaiız. bir ilnudır. Meselenın ~~nı J0~le .1 . e O: yersiz, yalan yanlış kullanmayı, bilgi· lümü sevdiren, ahreti düşündüren biı 
Ltta.."- "zl daha . d Sov kabildir. Fakat bunun ıçın e ngı terenın N d" .. w• '\ dl Bü' .. . l'kl .. . . 1 " k"fi b' 'f 1 dır uı----1 .... likl 1 sal Bppm 1n1LUD 110 er zıya e • ı.. .. .. j . ki . . k b 1 t si la • - c uşunecegım r yor. tun ıız ı erını gız emege a ır marı et ~ var . .\UMU ŞIUr e, u u r:- J . liii .. vutun apon ıste erını a u e me elif 

y~ • J•po"' ~· • a~ sergm uze : ~- aklı .C..-cla .m-.ı. libi f>u Wll\"*1h aanıyorlarl tejün eevp.iyle bu tezadı namJ t et .. 
riıle topfia•":"• 'buhuaa>•· Japoilyadald Tabii bu kitab, yalnız lsitnurinin kana• meplommı çocıukllh aayorum. Biçare, «Marcel ~ueb, avalh meli) 
•n askeri ..,anda~ wara t:P;:: atini taPDMk• çek uzalr:m. Japonyada Hem onlarla mCfaU) olmak, bence, «Andre Cam, fakir Poucbkine ve bi- Anlatılan bu çocuk, edehiyat aah... 
1'~~ So~et ~· Çin -=:,.~ bö le lsimuri gibi dütünen ineanlar .- QOktur. bizden ve eizclen ziyade tababeti ruhi- günah Doetoievm, bu buram buram unda hem inkaJApçJığı, Wkliği, CÜJDo 

~. ~~nedmLr ~-L birbirlerile ~ç Japonyayı, Tata lsimurinin aizile bu ye mütehassıslarına düter. cehalet kokan ağızlara sakız oldu. huriyet~ kimeeye bırakmıyor, hem 
bırbırın en ayn go ~ k d b k d k k nutturan ae· Ç" k" 1 kal le · ' • Halbuki ' le · de " 1- 1- • • ı..:ı:.. _ı_ ~L! --1 _ı_.._!_ı • • • • :ı. b la lmad " etmek büyük bir a ar sert ve u a ar açı o . . . un u on ann em nnm aczı ıç nn oyıcaennı ua1a7e>o uc: IClllU ..ıtaQat ucvır.ıerının unrentıa~ 
~ 

1

:;. n J 
0 

nl ıgını ~ bqlanna Sovyet· bebler nelerdir) Bunu anlıyabıbnek ıçm dillerinde de seziliyor. Hiç bırisi, hiç rum ki, ejer ((Avoir» filini dojru taa- ıulanan aizmı f&Platıyor. 
ler: ~:polnr •:ı,lllUJI göze almalan· son dört sene. zar~da Uzak Şark~ ce~e- bir ,eye baih c:Jeiil. ' rif edebilirlene, önlerinde el pente di· Sonra da, Türk türinin yakasıni 
na imkan~. Bu itibarla Japon • Sov· yan eden hidıselen hatırlamamıt lazım r. Ve hepıi de, edebiyabn o durdurul- van t;lurmağa razıyım. Osmanlıcanın pençesinden kurtarınat. 
yet iti. çabacü bir diin7a iti halini almak 0~ Şarkta devleti. fı d maz Hl.fi önünde birer töhret haramisi Acaba bu delikanlılar, ikide rbinle ~ rejimin clavUllU kend~inden wli 
imdadını gö.teriyor. Halbuki her dünya 193•1. ~en~m~eAJa~~~llalr tar~e~la~ gibi dikilip, asıp kemıekten baheedi- iaimlerini geveledikleri Rmıhaüd'Juı~ Önce tiirlettinnif bir nesle pala aaJla, 
. . 1 '"- t-:.1ı.. Mançunnın ıgali, men&a ı ann, lar Ba d 1_! 'le · ·-•..J.-1. k ---•~ La ---L • • 
lflt ngıaı& .......-. . akl b b ·~ tli b' protes- yor 1 u eıaıre rı, yaauu;u &r1UU11111 &a· lllllA i8tiyor. 

Diler tuaftan JaPoalann Çine karlı ratıf olm ~ eı: e~ fi H ~uki 1ingiltere, Ve eserleri edebiyat tarihine kök iıtlam:ıdaki sokak manileri gibi kolay- Ve ne priptir a, bunu yaparken. 
hareketleri de yalnız bir On iti· ,J.pon • tosun~c~ad~ ~~~n;a giSaterdiii •· lahtut aan'atUrlaıın töhretlerini böy- ca an~ ml aamyorlar, oturduğu dalı keetijinin Earkuıda b._ 
telakki ~1• • ~ Çin iti ayni za• :a:bkla. ad: Japonlann bU hareketini le aZJh naralarla boğabilecekler~i Hem farzımuhal olarak, bir an için dejiL 
~d~ h-: ~-:.:.. ~ de.~~= kolaylapırmıı 0luyotdiı. İngilterenin hu vehmecliyorlar. kabul edelim ki bu ağızlan ıüt kokan Çünkü uluaal fİİrİn ilk sesi, hec~ 
.; ~ir ~a. • • J ayıa br· tarzı hareketi ayni umanda. bir ~ Hem ne tubafbr ki bu biçareler, dilıiler, bütün garp edebiyatını, yumu- ferin yiireklerinc:le ve dillerinde fiirle,-. 
peuıda ne • ~ apoa~ yalmz lngiltere • Amerika araamdaki rekabetin Türkçeyi b~U bekaretine kaVUf" tak bir lokma gibi yalayıp yutmUf)ar.. mifti. Ve kendisi biz hececilere a ncaJi 
Çin vardır. IN6n J•P!DllPD= adını ha. 'ddetini aWerdiii aibi diğer taraftan da turan bir netli, fiirde Yusuf Ziyayı, dır. Vaziyet böyle olea bile, bu bilgile- bir te,ekkür borçludur. Eğer iki ~üz. 
11Dda ~ • teJAeli dÜfma!lo J,ü. lnsiliz burju~·~~in ° ~nla~ :~:k: Orhan Seyfi~~ F~ Nafi~, ve neairde rini davul zurnayla ilan et-- ne aün uu.ra yazal>ilmipe, bizipı verdip 
tGn heybetile. IMitün a•metile Büyük eı;. lere karp. ~t~ feaa myetlen e.-1 Nuriyi ıakan yeltenıyorlar. mana var) · ~ ilb.m alnı~. 
tanya imPlıaıtorl~-. Son za~~ ~ ıöaterm=:--dkbJr nada Japoalana Bu arada, bizden öncekileıe de kuru Mademki okuyorlar~ oku,. A~ı.....lamrkea eorduaa · 
kadar~.--- fUDll..,.. kau ~ >"' 

1932 
•hücumla ·~._.. bir~bınwr: MeeetA habalann\, yacalrlar., ve mademki eonunda da o e- - Onlardan biriei: «Hececilerin e-

:.~~ö.::,:; m~ kunt-. h• _..daki ':dc:liyetleri "i...z bir ,,ailde l• · Halid Zi:tanıil «Matt 'Ve Siyatm libi terletini ~~ 311iı4feft cuce l;IJ.a'.. Miferi uerede1» ~soruyor. Buna ne 
dik"linl e ~ Wetftnni18 .. Falaat japen,_...,. rieati manlııınnı ~P ta neşretmey~ te- b~ ,..--ıer~, bizi in- bu~) 
de ~un~~-=· ~~ • emPerYalizmj (ordusunu çekmesi) Japonlarla .İngiltere nezzül bile etmezlermif. Yazchklan ti- kir etmlerine ne Hmuiı 'VU) Halid Fahri 8iUdü: 
layı aizm~ pb~Jtiriçin ma:: ~: aıa-.naki zımni anlatınayı bir defa ~aha irleri ortaya çıkarıflanna bakınca bu Bizi bırakıp kütüphanelere aaldıraın- - Eierlerimiz mi) itte kendileri 
müyor. Kal. .._tçılanmn. kah ukerT:r. eçıia ~Uf oldu. ~ an)apn~=::ı.: idd~~ hiç f8flll~· . • lar. Hazır Yahya Kemal gibi bir de ho- meydanJardalar ya ••• 
riJain aizmdaa JaPGD7WB eqreç l'n8iltere dedir, ~ .J·~~ya ~-;' karuma kar· Çünkü ancak, 0 bfiyelerı bile bo- ~ bulmutlar. etrafmı çeVirip iatifade- Ne yazık ki onlu, eserlerimiz~-
ile ham yapmap meclım kalacaiını a .. Mançun .~lafla mukalııele etmek ve zuk h~lan:. . nin yollarım~- de en bejenmedilderimizdir. Çünkü 
pktan açıia 91,.Jiiyor. c•ı fi tam bir i8tih • -AH!=='= cesaretini - Eeerıml diye ortaya çıbıabile- Halid Fahrinin ..L..J.:...Lı.:.. __ ı... --L' LL• r.nL fena taldid -ı:...Ol'Jarl 

~ cuwbı•••- ,,....- bıclar b' mahrum , __ , __ .ı_ ""~UIUllt \rV& DiZi ....-'"' 'IOWJ' ... la. Laailtere,e Wr Uatat ktndinde Wtlu. fngilterenin Japonyaya ~ ~n . . o~r ind bir iati1ıza kıvnldı: N.ci W... 
Nitekim COll zamanluda Japonyada bu bJ11takib ettiii ve Sa,monun .~ ph- ki ~e~nne ~~en .. a~n~, 

\fikirleriıı ifadeli olan tak dikkate deier . etinde temsil ettiil ..ı.,..,, sVuet. o <tMavı ve Siyah» Sibi edebı lbideletin • 

Lir ldtab ..-. Japon ._. .laitlerinden =m••' ac1eıa tecrid ec1i1mit bir vam,et· diplerine bofakuları Hayatla Ga..dOklen·mız 
Tota lahimaia .. Tata lliılMni tarafinclan ya- te olan Ameribda ço~ ~~~ ~~r ppmıt- Ne ya~lım ki\ . UI 
alan ve •.laPoata b.silieN ile haı.Detaaeie ta. Huver umanindaki aurültülii' Ja~ •· <<Zabıtai ah)4kıye» P,ı, .bun-.ı ku- J()(J n..,"1Ji luı111ai 6ahlı 
IDechurdur» eerlevhamm .._.n iN ki_,, Jeyhtan .lal&ruyonlar._ Ruvelt zcmanın· laklalından tutacak bir «zabıtai edebi- r- ' 
tlellial ı.o..m..a ......_ tercüme e • cfa, eeuiz. fakat korkunç bir ailahlanmaia ye »yok. 
tlilcli. Kitap, PJ'et açık Wr Mlrette Japon• yerini terkettL • . Onların bu kabil iddialarma söz 
1anuı p=ifleme emeDmWııa ı... ınen • JapoDJWSPD 19'3 __.. ,uhatıada fi • --~=-= k kendiaı. .. 1 memleke-
faatlerile çalPllbimı 'Ye im çarplfDlanm mali Çini ifpli. Japonyanm bu iki kor • ~~·~ en . ı, C:~ er • 
- •--••· --. =•- J .. .:._ .. da bir L _ :...L!b' (Amerika. İngiltere) nin en tinde bu sulliver eanacagam aeJiyor. 
-.--. ansuıent - ~ -- &Unç nuu ı M---•a ·-1-..: elen bir"• 
har'b doiunıcainu ......... T ota hhima· ihtiWlı bir zamanıada ve bunlardan hs "9Cm ı,,-..ı~ 111: • • 
naya göre Japonya ile Amerika arumdaki ikiııinin de mutl•k llbydiai gı'bi prtlar al· -:- Eier' clemif, boyn~uz ~erm· 
mcldiyet :Y&'OI yavaf ildDci pJina geç • bnc:la cereyan ediyordu. de 1>11 kafamız olmasaydı Bile, biz, Ha
mekte, yerini de Lıpi. • Japon tezadla· Japonya hüttin Çin üzerinde haldmiyet lid Fahri kadar tiyatro, ve Rep.d Nuri 
rına bırakmaktadır. a..p... ile Japonya iclcliumda bwlunmaia baılaclıiı zaman da kadar roman yazabilirclik. 
llr&sJnda cekonomik hakimi;yet için yapı· vaziyet deiipnemifti. ( 17 nisan 934 ta • Kendi yazdıklan cümleler, bu taç· 
lan bu mUcadele Japo~ laem genifle- rihindek.i dekla.~on). Bilakis,! ~er defa· maya ne güzel bir cevap tqkil ediyor. 

· smda olduiu cıbı bu defa da ngtltere, A· Onla k lar .. " 1 __ ki L _ . . .ır . rı o uyan goruyorDll' , ~ 
[ *] ........ _. s.M..._, ... J.ti; meıibmld' pıoı.tonna iftlJ: etnıeı1111; .... .i.-l--.. • dek f t fi -beyin 

Ccrııım*. Tola W ' '"' il 'ste.I .,. .._ Aınarikaya yalnaz bırakmlfb. '.~· ~zerın a a a m= •L!' ~ 
1nıa L .G. " a 1 ,....... A.. K....a tirZler ıçm roman yazrnaya111:1511, mı 

Dil• .T ı i • L • .J... L!::.. tiJ • h&.ı.1 ......._ 
... bl,1 ......._ •• t .f•Jiaa....,) asw:rı u.. saya ~m•we ... m..u 

Cuetemden verilen Lir iti tUm edi,0--. ~ _. bir Jdi,..Nfe kii-
~'bir~~ 

Ba..k, karanlık bir oda. T abtalann 
Uzerine yayılımı bir yatak. I~ aoluk 
pizlii bir bdm yab70r. 

- Hasta mwnız). diye Mrdum. 
- Hayır, dedi. İki çocuium oldu. 

u20» sün oluyor. 

Çok halsiz görünüyordu. Kamı aç • 
mıt. Komtusu patates pifirip ıetirecek· 
•nit. bekliyor. 

KonUfblk: 
- Kocanız yok mu?. 
- Vaı. 

-~ma) • 

- 8ilmem. din akflU1ia kadar ~ 
racii delildi. ÇOc:.lrlan dolunca ce~ 
Gelbbe «100» parahk baİDli \,ahfj 
ııetimUtti, ona da kendi yedi. 

- Evvelce neredeydi> . 
- Şırfmtmm birini bulmut onunla 

oturuyor. 
- Bu halden 

dedim. 

içini çekti: 

- Dah• dava edemem ki. 



" Tarihi tefrika ,, No. 6 YAZAN: KADiRCAN Kafh 

Ekonomi 
Bakanının 
Tetkikleri 

Son Postanın T efrikaıı: Y:azan: Omıan Cemal Venedikliler, Mısır Sultanına her sene 
8000 altın vergi vermekte idiler 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar diin 
de Ekonomi Bakanlığına bağlı mües -
seselerdeki tetkiklerine devam etlnİıf· Kış geldiği zaman Hasanların ta- kantolar, kantocular üzerinde durulu

şındığı bu yeni mahalle pek çekilmez yordu. Bir aralık yolda arkadaşları Ha· 
tir. bir hal alırdı. içinde biri büyük, biri sana sordular: 

Bakan, sabahleyin Afyon inhisarı - küçük iki mahalle kahvesinden, yine - Sen en çok .kantoculardan han-
na gitmiş ve orada bir müddet meşgul biri büyücek, biri ufacık iki bakkaldan gisini be;endin? Venedikliler Rumelideki Hırvat, j me&ir. e me!dan vermiyorlar, fazla olduktan soma liman dairnsine git - bfr camiden, iki çeşmeden, bir jaııdar- Hasan : 

Bos ,
1
ak, Arnavut ve Rumları isyana olarak Surıye, Anadolu ve Mısır sa- miş, lstanbul limanı hakkında tetkik- ma karakolundan ve .. kscn doksan - Üçünü de beyendim 1 

tet~ik ettiler. lran ıahına elçi gön- hillerine de fınat buldukça saldırı- !erde bulunmuş, antrepoları ve rıh • kadar evle bir iki bahçıvan kulübesin- - Yok ama, en çok hangisini} 

deıerek TürWere karıı ittifak tek- 7orlardı. tınıları gözden geçirmiştir. den başka bir fCY olmayan bu yollan - En çok «A benim cici güverci • 
lifinde bulundular. Fakat bu son iki Mısır •ultanı Parsbay mükem - Celili Bayar öğleden sonra da Pe • bozuk, her tarafı çamur dery .. ı ma· nim, oenin de var mı gamın)> Lanto· 
tc;eJ>büs te fayda vermedi. l bir donanma hazırladı. Kıbrıs rcpalas otelinde banka müdürlerini hallede kışı geçirmek bir azaptı. Onun sunu söyliycni! 

* :..ı;;erine yürüdü. Orayı ele geçirdi ve 

1 

kabul etmiş ve kendileriyle bir ınüd - için Hasan orada geçireceği i!k kışın, - Ooo, dediler, sen de zayıf, uzurı 
Kral Jak

7

ı esir ederek M11ıra gö - det görüşmüştür. ilk günlerinde pek bunalıyor; hele :so- boyluları seviyorsunl -4- k 
:ürdü. Daha aonra adayı yılda 80001 Ekonomi Bakanı bu akşam An ·n - kaklarda, diz boyu çamurlar içinde hiç Çocuklardan biri: Kıbrıs Adası... altın vermek fllrlile sene onlara bı· raya avdet ed•cektir . _ bir oyun oynanamadığı günlerin ak- - Sade zayıf uzun boylu mu ya, es· 

Kıbrıs adası lskenderon körfe- raktı. şamlan mektepten geldikten sonra ev· merliğini unuttunuz! 
zinden Giride doğru siden bir yu- Cenevizliler ticaret için Kıbrısa Bugün Rumen meb'usları geliyor de sıkınbdan içi içine sığmıyordu. Hasan: 
nuı balığım an ırır. enız e 1 geliyorlardı. Bin üç yüz yıllarında d Akd 

· d k" Bugün saat 14 de, limanımıza <rHo- On beşini yeni bitirip on altısına ba- - Neresi esmerdi yahu, görmediniz 
yedi tane büyü a anın uçuncusu Venedikliler de •elmiye ba§ladılar. k d 

·· ·· ·· ·· manya)) vapuriyle 200 Rumen seyya- san Hasam oradaki yeni mahalle ar- mi, ber tarafı bembeyazdı ... 
• hı gelecektir. kadaşları o k"1n sonlarına doğru Ra- Ötekiler hep birden bir le hkaha sa· v~ ~.'.'. güzelidir. U'."'nlu~ 1'.12• ge-j 1306 d• Kıbna krallarından bazı Bu kafilede :;5 Rumen meb'usu ile mazan dolayısıyla Şeh:zadebaşındaki vurdular: nı~lıgı 

7
0 ve çevresı 650 mıldır. Şar- imtiyazlar kopardılar. Sonra bun • Bükreş üniversitesine mensup 50. ta- tiyatrolara alıştırmıılardı. - O beyazlığa ne bakıyorsun? O kında lskenderon körfezine doğru lan daha çok geni,ıettiler. Kıbrısın !ebe bulunmaktadır. Bu yaşına kadar kara göz, hokka· kadar düzgün poclrayı bizim mahalle· 

uzanan Seni Andre ve garbında Ar- en büyük !<'hir ve limanlannda bü • Seyyahlar limanımızda 2.J. saat ka- baz, orta oyt>nundan başka bir şey gör- deki susamc• Kademhayır bacıya da 
na.ut, şimal ve cenubunda da Poy· yük mağazalar, depolar açtılar, hat- lacaklar ve şehrin muhtelif yerlerini mcmiş olan Hasanın üzerinde tiyatro sürseler o da öyle bembeyaz olur. 
raz, Kormakiti ve Kato burunlan t& bunlan birer kale haline getirdi- gezdikten sonra ayni vapurla Pfreye öyle bir tesir yapmııtı ki iideta o, ilk En hoşlandığı o uzun boylu, zayıfca 
vardır. ler. Venediğin yüksek bir ailesinin hareket edeceklerdir. Gelecek pazar tiyatrodan çıktıktan sonra kendiııinde kantocu kadının üstelik bir de esmeı 

Kıbrıs adası tarihin ilk devirle- kızı olan Katrin Kornaro'yu kral günü de fıO kişiden müteşekkil ~ir. ta· bir değiıiklik sezer gibi olmuştu. olması Hasanın zaten canına minnetti 
rinden beri büyük töbret kazanmtt-

1 

Jak ile evlendiler. !ebe grupu daha gelecek ve şehrımoz • Arkadaşları onu ilk defa rahmetli O, arkadaşlarının bilmiyerek kendile· M
.t 1 ·· ·· Santor denı"len f Kr ı J k de 4 gu .. n kalacaktır. kel Hasanm tiyatrosuna götürmü,ler- rine vermi!I oldukları bu müjdeye ae • tır. ı o OJıye gore Vencdikliler ilk ırıatta a a '\" 

yarısı insan ve yarısı at olan masal ile oğlunu bir hiyle kullanarak ze - •• .. ··-··-··-··-··-··-··-··_ .. _ .• _ .. _ .• _ .. _ •• _ •• _ .. _. -· ------, ı. • ......................... d" Kel Hasan kumpanyası o gece bir vindi, içinden: ahl_-_ı_I b d d w 1 d 1 Yenı" N • t ı (Komedi - dram) oynuyordu. "fiyatro _ Ah su kadını düzgünsüz, boya-r UK arı ura a ogmuı ar ır. hirlediler. Katrin Kornaro'yu Kra • eşrıya ı d ' 
Deniz kızı Miiz'ler burada yap.dılar liçe yaptılar. d k"" ··k 

hıncahınç doluydu. Perde açıma an sız bir halde yakından bir görsem• 
ve onun kıyılarında dünyanın en gii- Venedikliler Makyavel'in sözünü K k"" k k k l 1 lt * Yeni Adam _ ı 18 inci sayısı çıktı. J. önce sahnenin önün e ara sıra uçu Dedi. 

1 td l çindekiler: lsmail Hakkı, Yeni ~hlak. ı~.a ~çü ve ısa ısa parça ar ça an a ı 
zel şarkılarını rebablariy e ça 

1 

ar. tutuY"orlardı: Siyasette namuslu ol- •etkiklc<. izzeddin Şadan F<eud dan t«cu· kı,şilik orkestra Hasanın çok hoşuna Aynı arkadaşlar ikinci defa yine Yunanlıların güzellik mabudesi mak lii.zımgelmez· maksada var • me. Cimi,Siyaoa acunu o .. Fuad Sabit lvan gıdiyordu. O, orkestrayı ömründe ilk Şehzade başına gittikleri gece takımın 
Venüs kendisi için göz Yatı döken mak için yapılan İ.er !<'Y doğrudur. Pavlof. Prol. wilhelm Sıekel. K.•kançlok. defa işte orada görüyor ve dinliyor· ele başısı sayılan lsmail daha yolda 
Adonisi tekrar orada buldu. Artık Kraliçe de avuçlarının için- 1. Fortikof. Yıldızlar arasında uçu~larf Av- du. tutturdu: 

Kıbrısın çok verimli bir toprağı de bulunuyordu. O •ırada Mısır hü ni Mogol T oma• Mann. M. Adalan n•an Perde açılıp ta ilk kantocu kızın tel- - Bu gece kel Hasana girmiyece-
vardır. Şarabı kadar buğdayı da kümdarı Kaybay ile ikinci Baye - madde değildi<. Kültü• habede,i. Anatol li pullu sahneye fırladığlnı gören Ha- ğiz, ya orta oyt>nuna Hamdiye. ya • 
me§hurdur. Çamlıkları, bağları, zey- zı"t ara•ında harp vardı. Tu""rk do France. Şeytanın sözleri. .

1
A san büsbütün şaşırdı. hut ta komik Ali Rızaya gireceğiz! 

"' - Ayrıca kapitalin 5 inci forması ı nve o· kl 1 l -
tin ve incir bahçelerinin qi pek az nanmasının Kıbrısa da ·aaldırmas Sahnede dokuna ı sesiy e zop ayıp Ötekiler hep birden bu teklife razı b 1 G··kı · d ·· 

1 

!arak veriliyor. . · hoplayarak herkese göğsünü, baldırla- oldukları '- alde Hasan boyuna itiraz u unur. 
0 

enn e sayısız suver- bekleniyordu. Venediklilr Kraliçe- Yeni Hayat - Bu haftalık rcsımlı mec- n 

cinler UÇUfUr. ye: muarun 7 inci sayw da ç>km•ıbr. E.cü • rını, kalçalarını bol bol gösteren bu ediyordu: 
Feylesof Solon ve Zenon ile he - Bürhan Cahit, Suad Dervi~. Ahmet bembeyaz, balık etli, kara gözlü, kara - ~He yine Hasana girelim' 

K - Biz sana yardım ederiz. Refik, Necdet Rüıtü ve Server Be • kasılı, kaymak göğüslü kızın Hasan yal- fakat tam vaktinde Şehzadeye gel-icim Apolionyüa, Demetriyüs, se- Ded"I F k B · · ku T 

ı er ve rançea o rıyunı • di gibi bir çok muharrirleri toplıyan Yeni nız sesine, yüzüne dikkat ediyor ve o· dikleri zaman ele baflları f smail Ha .. nefon orada yaıadılar. d d ku tl" b" fil il ı · d · lık 
man aaın a vve ı ır o yo a Hayatın bu sayısında da imza ı ve ımzasız nu içinden yüreğinin en erm ve ı sana: 

Dünya kunılalı herkes buraya dılar. Amiral bir gece askerlerini bi• çok ,.yam dikkat, iotifadeli, me.akh köşesinde uyuklayan uzunca boylu, _istersen, dedi, 9en tek hanına Ha-
göz koyınuıtur. Batlamyüs zaına ... raya aoktu ve Kraliçeyi yakalı • yaZ>IM vud ... Bilha"a <esimleri yedi ve esmerce kızın yerine uzatmak hisleri •ana gir, biz Ali Rızaya girelim; sonra d M 1 1 

Keyhusrev ve ecnebi fotogrw afrıların eserlerinden seçil • f k · ı__ k -" d b. · nın a 
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r 

1 

arın, yar:ak gemisine götürdü. Orada Kıb "" geliyordu. incı IUlntocu o . aa~r g~~ç paydosta tiyatronun 'kapısın a ızı K ~ ·· d f 11 miı. çok temiz basılm11tır. 44 sahife, hü- f k ed b . l 
eygavus zamanın a ran 

1 arın, rıs üzerindeki hükümdarlık hakla • nkr · 1 ı ··,r- değildi; a at n enoe u yırmı seKız, bekle, biz gelir seni bu •ıruz. b 
.. ··k l k d d da Yu yük küçük aayısız ve re 

1 reaım ere su •.ı tuzluk, bı'raz uzun boylu, biraz zayıf Hasan 
0

··nce buna razı olma'- iıtedi, uyu s en er zamanın a • rını Venedik Cümhuriyetine bırak olduğu halde Yeni Hayabn her ,.,..., her 
0 

• ~ 
nanlıların ellerine eeçti. Romalı Se- tığını bildiren bir kağıdı zorla İruza ye<de 1 O kuruştu<. ve şanoda sanki her tarafı l~stikten fakat, arkadaşları: 
zar onu Arsinoe'ya hediye etti. On- ettirdi. İngilizce cümJeler -İngilizce öirenen· miş gibi kıvır kıvır kıvranan .ka ınca ve _ Gel, bu akşam da Ali Rızayı 
dan sonra Şarka hikim olan Ro • Kraliçe Venediğe gönderild" !erin ve bilha,.. mekteplile<in iıine yan • kısık sesli kadın, ona öncek• genç kız.. oeyret, bak orada daha neler, ne güzel ı M rk An 

· ·ı· · ı. yacak olan «İngilizce en çok kullanılan dan daha hoş geliyor; o, bu kadında kantocular var; hele bir Minyon Vir· ma ı a tuvan ıse SCTCJ ••• ve <<Cumhuriyetin Kızm unvanı veri 1 k b l ....:ı.... • 1 x. 
• cümleler ve anlatımlarn isimli bir kitap daha bir cana yakını u ur ts.&UI O u- ı"ini var ki bayılırsın, bayılır. vteki kan· Mısır Kraliçesi Kleopatra'ya Yerdi. lerek hakkın..]_ meraıı"m yapıld z K 1 f wı d bu L-d ik" . d f 1 

wa 

1

• ~~~~!!;..Y.!:~~ .... !~--~.!';,.':!,..~!!, .. 1!!;_.. yordu. Hele ILil ın ~~1 • e a fa• toculann hiç biri onun papucu o amaz-Roma lmparatonı Trayan zamanın- Bununla beraber o··ı••-... ı·ye kadar da Jd•w• ·· ledi bır ı_ __ to- b" ·· 
~ 1 ,,f I noya ge ıgı zaman soy gı ~. lar. Gel bu akşam orayı ır gor, sonra da Yahudilerin istil&sına uiradı. ııöz hapainde tuttular. kt nun arasında birden durup.ta seyırcıle- başka akşam yine Hasan gireriz! 

Emeviler'in ıaltanatı sıruında 627 Venedildiler Mmr Sultanına ve. Bir Do orun re karfl kırıtarak baygın bir tavırla: Diye kndırdılar. Ve asıl kandırma 
de bir Arap donanması oraya aa • rilmekte olan 8000 altın vergiyi kes- GUn IÜk Pazar CIA benim naz!• güvercinim, senin şöyle oldu. Hasan: 
ker çıkardı, fakat adayı ellerinde mediler. Hatta Mısır Türklerin el • Notlarından (*) de var mı gamın)» _ Minyon Virjini dediğiniz, uzun 
bulunduran Bizaıulıları kovamıya • !erine geçince ayni vergiyi Türk • O;ye •ordukça Hasanın yüreğinin boylu mu) 

rak vergiye bağladılar. !ere verıniye bafladılar. Buna kar • Kır gezintilerinin bütün yağları eriyor: - Evet, biraz uzunca ... 
Üçüncü Ehli Salip zamanında İn- §ılık Mısırlıların Venedik tacirle - _Nasıl yok, inanmazsan gel de şu - Tonbul mu, zayıf mı~ 

giltere Kralı Aılan yürekli Ri,..r, ge rine verdikleri imtiyazların Türk • Faydaları kalbimi bir dinlel Elebası hemen işi çaktı: 1 k d 
.L Sinirleri gergin, ağlamakla ömrünü ka k b "' z f f 1 miler e A aya gi iyordu; urtınaya lere de verildiğine dair bir ferman Diye kantocu rıya arşı agıraca- - ayı , zayı . 

geçirmİf bazı hastalara tesadüf ederim. . l d _ Bevaz mı, esmer mi~ tutuldu. Kıbrıaa doğru sürüklendi. aldılar. 
1 

_ Evde oturmaktan, ğı ge iyor u. " K k t 
Ü 1 ak ka t ka da Elebası biraz tereddütten sonra: 

araya. çı tığı sırada ngiliz aıkcr- Zaten Vene.clikliler harp açtıkla 2 _ Kimse ile temas etmemekten, çüncü o ar n oya çı n • 

rı k k kı k 1...--l"k t k . . - Onların çoğu esmerdir, hep son-leri yağmaya koyuldu1ar. Halk ile sırada Adriyatik ve Mora kıyıların- 3 _Mümkün olduğu kadar az ko- ha yaşlı, ır , r ~ ı ı nazca, ırı 
1 

b. k d · cı·I-·e kar ı o pek radan bo)'anırlar ! . 
askerler arasında kavga oldu. ngi- da Türk devletinden kiralamı! ol nupnak~n. yarı ır a ın seyır "" k k 
lizler bunun üzerine adayı ele geçir- dukları bazı 1; ___ Ye •ehirler ı·ç· - Hotlanır gibi yapdddaruu aöy.lerler. pişkin, pek babayani, pek teklifsiz, Lakin aksiye bakın ki bunlar omı d ·ı B h c)" 1 ......... ':!' ın Günlerce ve aylarca sokağa çdmuyan pek kanı sıcak hareketleriyle Hasamn Ali Rızanın kapısına geldikl ri zaman 

1 

er. u i l$e er 1190 yılında 0

•. de yılda iki yüz otuz bin altın verı- ve ''·aran'-'- b"ınal•m odalarında kö- '- b. 
11
·,,,atroda kımıldanacak yer kalm.adığı 1 

J a ua r- üzerinde bir yarım nanım teyze, ır ya- J u~or~~- 7orlardı. penmele<inde ömiirlerini iuof ed..-.k rım hanım hala, bir yarım hanım yen- için gişeler yeni kapanmı tı. Bırclen lngıJızler adayı uzuıa ZAD".an mu-ı Venedikte Sen Mark kulesinın öldüren bu hastalara laerıeyden evvel; ge tesiri yapıyor; sonra her üçünün u- şa,şırdılar; şimdi ne yaı>acaklardı? Ha-h 
f d d"I O d - Gezmelerini tavaiye ederim. k k k f 1 · 1 a aza e eme 

1 

er. •
1

ra a P .. ara- üstünde harp İ!areti olan kırmızı zaktan Hasana pe şı , pe şata at ı san sevmç e: k ld_uı d T 1 Gezintiler kanda azalmıı olan (ok· dc.d" d"" ·· K l Haaanal sız a .unarm an ampc ye fOval- bayrak dalgalanıyordu. Şehirde v görünen kıyafetleri, onları kendisinin - Haydi, 
1
• onun e 

e siJ' en) miktarını çoğaltır, ciğerlerde bo l k etti· yelerine 25000 gümüs marklık bir civarda büyük bir çalı,.... vardı. kan• •Üzme b .. ,.lan arlar ve lnnvet gÜzelJ;ğin, şir;nliğin. şıklığın. ve ca· Elebaşı yine ovun um 
1 

· 

borç yapmı1lar, adayı da rehin ola- Yeni gemiler yapılıyor, eakileri ta- alır. zipliğin ayrı ayrı şekillerde birer tim- - Ben. dedi, karsıya orta O} ununa 

· d · · m Siz de herkes n~reyc ister-
rak vermis•erdi. Fakat söı.alyeler ınir ediliyor, toplar dökülüyor ve umum; i,.;t.alon ..w. sali gibi gösterıyor u. gırıyoru · k. 

d d-.ı...ı 1 S h k · 1...-a lt k das tiyatro se g"ıtsı"n ·, sonra paydosta hep urada 1 
lıalkd cok zufi..~ ettiler. Kanftk•ık her tarafta asker toplanıyordu. V ilk pnler uy - arı yo YGrl'\Jll - a ur va tı ~ a ı ar a . -

k B ·· · p d ~- luklan geçer. Renkıiz ve camız olan dan çıkar çıkmaz Şehzadenin yaya direğin dibinde buluşalım' c lJ. ı:nur uzcrınc uş •r a ayı on nedik şimdiden yüz elliye yakın ge- bu ••"n"ırli ha~•-lara kır .,, .... : .. t=•--! h•• ı· - l • d .t k (Arkası var) 
- ·-· nen ... kaldırım arı üzerın e o geceye aı ·o-bin alt na Lözinyan dü. ası Gi'ye mi ile binlerle asker .lıazırlam1s.t2 ,ı.:.cın fevkinde mutlak en canlı bir te- h ı· b" 

1 

"ld b 

. .. nuşmalar en araret ı ır şe;cı e aş- Esrarkeş suç1t1 Sdtlı. Bunların J..emen Kıbrıaa gitınelerı ,;,. boroku. Aziz okuyucularun' lamıstı. Artık kantolar ve kanlocular-B 
·ı d b" k k 1 K b E d k mUı2 • ad kit · Yaralamaktan suçlu Hu in Bey • u aı e en ırço ,. ar 

1 rıs- ort1.y1 kuvvetlendirmeleri hatta Tüı•k v e apan an zıy e va dan, kimi Hasanın emsalsiz komiklik-
ta s, lt•r t sür~üler. !(, düste Said- do!tanması oraya gitmeden önce bulduksa kend;.;.; yonnadan ııczme - !erinden. nüktelerinden. kimi t;ran oy· oğlu, sulh ilceza mahkkemd:~i~de cluruş-
h ddini Eyyiibiye yen;J rek geriye 1 arbederek engel olmaları gerekti. n;zi tavsiye ederôm. nıyan T oclorinin maharetinden, kimi m~sı ~apı ırken, h.:;,;',i~~~un akl~:.;:: 
kacan veyn orada eriyen Ehlisalip Fakat Venedikliler tele baılarına (*) Bu notlon keaip solda,..,.., 111· abtal rolünü yapan Refetin fevkala • muptela ~lması.f d . . ıı·· . · 

laut bir albüme yaplflınp kollekaiyon . falca ı...__ l oldugunu ı a e etmıştır. -ıusc} ın K•br sı kazanmış bulııauyordu. denize çıkm&ktaa korkuyorlar, deliğinden bah.edıyor; t ""' atı "".'.'" . ipli"ine sevk..!ilmif, 
K!br..s halları Akdenizia bu tıtra-j müttefiklerini bekliyorlardı rapmm. Slkıntı zamanınızda bu notlar kisi arasında durmadan söylenen bu dun adlıye. tab .. g ı.._..J_ altma alın • 

IMr doktor sı"hi imdadınıza Yetİfebilir, ·k hararetli sözler arasında en çok 1 ve Tıbbıadlıde mu,ancae foıda lllÜaliiıİlan eemileriaİll ıra - ( Arj,.., oar) ço . 

mııtır. 



5 Niaaa SON POSTA 

MIDi Mücadelede ( Hiktıge 1 Kibar Dostlar ) ,..._,_ 

~Casus Teşkilitı 
5-4-936 •Son Postanın Tefrikası ~ 30 

Birtakım casus taslakları lngiliz para-
sile harvurup harman savuruyorlardı 

Maamafih, papaz Fru, ıroru.feCegı a• kendisini Asıar efendiden daha zeki ve tihbara~ merkezine aksehniJti 
damların hepsini bu odaya kabul etme:ı· daha kudre:li gördüğü için onun maiyetin- (Kurnaz Hintli, aleyhinde basd olan ce
di. Bu odaya girebilmek ıerefini ihraz e- de çalıpnak iatememif; ayni zamanda bin- reyaru hisseder etmez, bu teşebbüsten der
denler, mahdut bir zümreye inhisar eder• batı Gordon'un büroıundaki dolsun maaJ- hal vazgeçmitti.) 
di. O da; (Şeyhülislim ve Müftiyü)enam o- lı ıefliğini feda edememiıti. Lakin huna Yine 337 senesi ıubat ayı esnalarında, 
lan boca Sabri), en büyük elin alemasın· mukabil kendi muavinlerinden olan A- İstanbulda (Hint ordusu erkarllharplerin
dan addedilen Zeynelabidin efendi; yine I masyalı Mirtad'ı, Asıar efendiye takdim den binb8f1 Abdürrahim Han) isminde bi
mürn~az ulemadan sayılan Va.ti boca eı'bi} etmiıti. ti türemi,ti. Bu adamın da, rahip Frudan 
hürriyet ve itilafın bir partisine mensup li- Amasyalı Mirtad, bir zamanlar Apra· aldığı talimat ile hareke: etliği hissedilmek
drlere; muhalifler arasmda temayüz etmi~ nosyan biraderlerin mağazalarmda çalışa- leydi. 

"azan: Bürhan Cahid 

mühim f&haiyetlerden ve büyük ~uslar- rak, tahsilat vesaire için mmı zamanlar A· Abdürrahim Han, aldığı talimat muci
dan ibwetti. nadoluda ıez:rn.İfti. Muhtelif yerlerde bir bince, Anadolunun askeri vuiyetini anJa-

Diier ziyaretcilere ıelince; Papu. Fru, çok yerlerde muhtelif kimseler . tanıyor; mak için İstanbuldaki muhalif partilerden _ 2 _ J y üz elli liraya üstümde kalmasın ~~· 
banlan daima .Holde ve ayak üzerinde ka· Tokad, Amasya, Zile, Samsun. Eğin, Div- ve bilhassa Niaebbancılardan bir ıebeke -• 

• Leçen. kıştı. . . . I Anketçi arkadaşla beraber te~ 
bul eclenti. Kendisi, arkaamı pencereye çe· rik, Kangal, Sivu ve bunlara civar mm~a- tesu etmişti. Edebıyat anketı yapan bıı ınuhar- ettik: 
virir, muhatabım pencereden siiziilen meb- kalarda da muhtelif derecede hllllll, akra- ( Arkaaı var ) 
zul ıt•ia ıretirir.. Kul-.mıt bapm dimdik ba ve dos!lan bulunuyordu. Açık görütme rir arkadaşımla eski, yeni edipleri çe- Şansınız varmış r Doğrusu kttl-
tutu .. Sakalsn, bıyık.ıs, kuplmra çehresin· Mirtadm bu vaziyeti, Asgar efendinin (Mehmet Zorlu) imzalı mektub ıahi - kiştiriyorduk. Bu i~in tak.tiki ~udur: pid 
delli keskin, nafi:& nu.arJan. kODUttuiu a- iıine gelmiıti. Kuvvetli dostlan ve akraba- bine: - Eskileri İskartaya çıkarmak.. Y c-
damm ıcnlerine temerküz ederdi.. Oradan lan bulunan yerlerde bir caras tebekesi Elimizdeki resmi ltayidlere nazaran o nileri de inkar etmek. 
da kalbine ve vicdanma kadar nüfuz ey- teıkilini ona havale ~':mi.tti. Ayni zamanda tarihte (Arab Mehmed) 20 - 22 yaşla - Yenilerden lakırdı açılmca: 
ler .. Gayat kısa ıuaDerle kutıamdakini bol öteden beri muhaliflerle dü1üp kallıan ve rında orta boylu, çaku gözlü, kumral bir - Kimdir onlar? diye sormak 1 
bol aö1letir, kendisi derin bir sükôt içinde Nigehban grubuna mensup olan topçuŞe- adamdır. Sizin saydığınız üç (Arab Meh- Edebiyat anketinin bu püf nok-
dialerdi. rif Rıza namında biriyle b.irlqmqti ,med) den biri olmasa gerek. İhtjmaJ ki tasını belledikten sonra bütün gazete * Şerif Rıza, umumi harp içinde i;tihatçı vaktile Suriyeden Edirneye geçmesi ve bir m arrirleri gelsinler. Soracak1arı var-

Papaz Fru, buraya yerlettikten sonra zabitlerle hof geç.inem~ti. ~un~ binaen müd~~t ora~~ ikamet etmeşİ dolayısile sa öğrenecekleri de vardır. 
artık peık esasb bir ıekilde İfe ıiripniıti. onlara kartı kalbınde denn hır km besle- ,kendısıne o ıııım verilmiştir. 8 . d d d.. k··ı . k' .. 
D mlan ( Arka.' 

"ar ) ız oya oya un u erı çe ıştırır-
eruhte ettiği vazife; büyük maka mekteydi. Milli mücadele b&§ladığı zaman "' 

qgal eden yerli casuslarla, hariçten getiri· bu zabitlerden çoğu, Anadoludaki milli .............................................................. kcn kapı açıldı. Bir kaç yıl evvel kibar 
len caswları idare etmekti. teıkilita iltihak ettiklerinden, Şerif Rıza bir hanım efendinin salonunda tanıs-

Hariq~en ıelen casusların hepsi de, bunlara kartı hareket teklifini büyük bir 1 B A D Y O 1 t~ğım ~s~i pasalardau birinin oğlu iç~-
Hintlerden, Mısırlılardan, Kıbrıs ve Iraklı· memnuniyetle kabul etmiFi. . nye gırdı. 
lardan mürekkepti ... Papaz Fnmun idare Damad Ferid pqa hükfunetinin İstan· Bu Ak,amkl Program Ayakta karsıladım: 
ettiii itlere tamamiyle nüfuz imkin ve ih· buldaki icra vasıtalarından birini teıkil e- - Buyursunlar efendim. Bu ne lu-
limali olmadığı için bunların hakiki adet· den merkez kumandanı Emin pap. zama· İSTANBUL tuf, ne saadet. 
lerini ve tam olarak hepsinin de hüviyet· nında inzibat bölüğünde bulunan Süleyma· l l,30: Muhtelif plaklar ve halk musi • Pa~a zade beni bir yabancı ile gö-
l • · '" nmek bilmek "-'-.. d "') kisi. 18: Operet parçalan (plak). 19: Ha-
ennı ogre ve mwnaun egı • niyeli Mevlut isminde biri de, Şerif Rıza- · d d · · J •· •• d.. T 

e eliyorsunuz! Sevinçten çıdua
cağım. Hemen parayı verip tabloyu 
kaldıracaktım, aksiliğe bakın ki üstümıo 
de şu yüz füaclan IJaeka para yok. Çelı! 
te kabul etmiyorlar. Şiıtliye eve kadar: 
gideceğime şuradan bir dosta uğrar 

üst tarafını eklerim dedim. İlk hatırıma 
siz geldiniz ... 

Devam etmesine lüzum yoktu: 
- Değil mi ya efendim, emrcdersi .. 

niz. Bizim idare müdürü burada ola• 
cak. 

Seslendim: 

- Kamil Bey. Kamil bey! 
Para verirken hiç yüzü gülmeye~ 

idare müdürü göründü. 
Boynumu büktüm: 

- Kamil Bey. Bana elli lira getirir 

idare müdü • 

di Fak uh lif l la ·· t herler. 19, 15: Muhtelif plaklar. 20: Kon- rimce e ırgın o muş gorun u. a -
. at m te vası a ra muracaa e- nm deialetiyle, Aıııar efendinin grubu ile 

d •- · ed · .. .:r. ......... tahkikata ferans: Ziraat Bakanhgı" namına (Pendik nıttım: misin? 
ere. mc en mceye yap........... birleımiıti. r-

rıazaran bunJann belli baıb olanları ıun· İ . • A • Bakterioloji enstitüsü şeflerinden Ekrem - Muharrir 
lard ibare•·. ( stıtrat olarak fUDU da ilave edelim Vardar tarafından (Davar ve Merinos ko- arkadaşlarım 

H:li Abd~h(As ar) - aslen Hintli O• iri, ilk teıe~~ül eltiii zaman münhasıran yunlan hakk.ında) 20,30: Stüdyo orkestra- d B YARIN: rünün gözü pa.şı( 

zadenin elinde 
• 1 t casuslukla qtigal eden bu arup, aonralan lan. 2 1 : Eminönü Halkcvi göatcrit kolu. an ·· ·.. ey· 

lan bu adam, amumı harpten çok evvel •· ik t ilerd ..... ıu. b. t h r S 1 A 1 t 
lm

• 1 · • s· ·iki ın· il. ıu 81 ç en mu~~ep ı:r çe e a ıne Saat 22 den sonra Anadolu ajansının e anı aş ı -
tanbu18 ıe lf, yer eımııta. u ı 12 imi t• Ad ti · L.-- a...:. • • bul • 1 . I · hb' ge ~ ı.. e en Onu• .. ~ays an ve ıç· gazetelere mahsus havadis servisi verile • ar·· 
ıazeteaiyle bazı Hint ıazele erme mu ır- l . d • f d ·ı · d b' •-- ah erın e ennem e aı erm en ır -ç f ıs cektir. - Bir kahve, 
lik ederdi. İttihadcılardan ve ordu men- t b 1 b t uht lif ......... }arda BOKRF.Ş 

Kavak yeli 
Yazan : Kadircan Kafh 

oynadığı onar " 
lık liralma ta• 

kıldı. Bu para• 
lar ona da emni .. . . . a u unan u çe e; m e ~ çay! 

auplanndan hır hayla dostlar tedarik. et· Anadoloya g,...mek cür'etini ıöstermiıler; 
• • • ) -T 12,45: Orkestra. 18: Rumen halk mu-

bllf ve bunların tam. ~anasıy e emmyet ve bazıları ele geçerek liyık olduklan cezayı sikisi. 19: Konferans 19,20: Radyo salon 
itimadlarmı celbetmittı. .. ·· 1 d' ) 19 gormuf er ı. orkestrası. 20, 15: Konferans ,20 ! Rad· 

Mensup olduğu gazetelere ara sıra Os- Papas frunun emrinde çabfan casus- yo salon orkestrası. 20, 15: Konserin de • 
manlı hükiımeti ve hükumet erkim lehin- fardan biri de, Hintli Nizamdtin idi. Bu vamı. 2 l : Tiyatro. 22: Koro konseri. 2 3: 
de yazılar yazıyor; böylece hakkındaki te- adam; umumi harp içinde, elinde (Hint Konser. 
\>ec:cüh ve muhabbeti arttırıyordu. hilafet cemiyeti) nin bir tavaiyenameaile 

Umumi harp baıladığı zaman sansür İstanbula 1ıelmİJ; Enver ve Cemal paf&lar
hey'etinde lisan bilir adamlara ihtiyaç his- la münasebete ıiriflDİflİ· 
ıedilmitti. Bu meyanda bir kaç liaana i!i· 
ııa olan ve büklime: ricalinden bir çokları· 
hin da emniyet ve teveccühünü kazanmıı 
olan (Türk dostu) Asgar efendi de ihmal 
edilmemİftİ. Kendisine sansür bey' etinde 
bir bat memurluk verilmitti. 

As1ıar efendi, büyük bir ( sı~u sada· 
kat) le iıe girİşm.İJti. Harp hitam bulunca· 
ya kadar, harekatından hiç kimseyi ~phe
lendirmeden vazife ifa eylemitti. Halbuki 
bu müddet zarfında; türlü vasıtalara mlira· 
caat ederek mükemmelen İngilizlere casus· 
luk etmi,ti. 

Asgar efendi, İzmirdeki (Atkenson) 
casus ıebekesinin İstanbul ajansı vazifesi· 
ili ifa eylemekteydi. Bu tetkilit o kadar 
harikulade vesaite malikti ki, Asgar efen
dinin verdiği herhangi bir maliımat, yıldı· 

Bu adamın rivayetine nazaran, (Hint 
hilafet cemiyeti) nin münhasıran Türkler
le alakadar olarak gizil bir ıubesi mevcut 
idi. Bu şube, harbin Türkler lehinde kua
mlması için el al:ından bir çok fedakarlık· 
)ar ııöstermekte ve ezcümle Hintli askeJ>· 
lere, Türklere kartı kat'İyyen kurfun atıl
mamasını tavsiye eylemekteydi.. Bu gizli 
ıubenin en nafiz erkanından biri de, yük
sek Hint münevverlerinden (Mustafa Sa
gir) idi. Mustafa Sagir, Türklerin lehine 
İngilizler nezdinde daiına teıebbüsata giriı
mekte ve giinün birinde büyük muvaffa· 
kiyetler elde edeceğini ümit eylemekte idi. 
Hatta, İngilizlerin takibat ve tarauudatın
dan kurtulursa, günün birinde gizlice ge
lerek Osmanlı hüklımet ricali ve ittiha • te
rakki fırkası erkinı ile de göriifmek arzu-

rım süratiyle İzmire gitmekte ve oradan ıunu göstermekte idi. 
dııı (Meis) adasındaki casusluk merkezi ve ... Kendlşini, (Mus~afa Sagir) İn hususi 
vasıtasiyle yan:rn saa: zarfında İngiliz ami- katibi gibi gösteren ve Cemal paıaya onun 
ral gemisine bildirilmekteydi. tarafından bir mektup getiren Nizamettin, 

Umumi harp bitip te İstanbul tam ma- yukanda arzettiğimiz sözlerle bir çok 03· 
nuiyle İngilizlerin nüfuz ve tahakkümü al- manlı bükômet erkanını kandmnlf; ve bü· 
tına ıirer girmez, Hintli Asgar efendi de yük bir emniyet kazanmıfb. Hatt.i bu mü· 
--diier bir çokları gibi- yüzündeki mas- him casusu, Cemal pata uzun müddet ka· 
•eyi abnıt; artık serbest bir tekilde casus- rargabından ayırmamııtı. 
luğa baılamı,h. 

Ancak, ıimdi casusluğun proğranu de
iİtmitti. İngiliz is:.ihbarat servisinin bütün 
nazarı dikkati, Anadoluya çevrilmiıti. 

Hintli Asgar efendi de bittabi ayni proğ
:ram1 takip edecekti. Yalnız ıu var ki; Ana· 
clo!uda bulunan zabitJen\ .. n ekserisi ken
disini tamdJğı için bizzat Anadoluya ge
t;:enıudi. Onun için emn1yct et;iği adam• 
lardan hususi bir casus 4ebekesi teşkil et· 
nlfıti. 

Bu ıebekeyi tetkil ederken kendisine 
~ardımcı olarak meıhur ( Pandikyan) ı 

Yanına almak istemİJtİ. Fakat Pandikyan 

Umumi harp bitip te mütareke devri 
başlar başlamaz; Hintli Nizamettin de yü
zündeki maskeyi atımı; papas Fnmun em· 
ri altında casusluk e~meğe baılamqh. 

Orta boylu, koyu esmer renkli, cüret
kar bir ruha malik olan bu adam, uzunca 
müddet Türkler arasında yap.dığı halde, 
pek u Türkçe öğrenebilmiıti. Öğrendikle
rini de pek bozuk bir İngiliz ıivesiyle söy
lerdi. 

337 senesi haziranında, papu Fnı bu 
adar41fl( Hintli, tacir Y ahıi zade) namı 
müsteariyle Anadoluya göndermek iste
miıti. Fakat bu teıebbüs, derhal Türk is-

BtJDAPEŞTE 

1 7,45: Avusturya - Macar futbol maçı• 
ru Viyanadan nakil. 18,45: Koro. 20: R. 
Salon orkestrası. 21,20: Müsamere. 22, 
1 O: Li!<t' in e<ıerlerinden konser. 2 3: Ha -
her. 23,20: Çingene musikisi. 

VARŞOVA 

2 0, 15: Dini musiki. 2 1 : Solist konseri. 
22: Şen neşriyat. 2 3: Askeri konser. 23, 
45: Plak. 

MOSKOVA 
18, 30: Koro tarafından ve solo şarkı -

lar. 19,30: Radyo fe.<ıtivali. 22: Muhtelif 
dillerle neşriyat. 

BERLlN 
Piyano - keman triyosu (Haydn, Bossi) 

20,40: Spor. 21: Akşam mu~kisi (Opera 
ve operetlerden). 23: Haberler. 23,30: 
Boks reportajı. 24: Gece musikisi. 1 : Dans. 

PRAG 
1 7: Paskalya musikisi. 17,30: Yaylı ve 

bando mızıka. 18,45: Plak. 18,50: Al • 
manca musikili neşriyat. 19,50: Muhtelif. 
20,40: Hafif musiki. 22: Karışık ne§riyat. 
2 3, 3 5 : Konser nakli. 

ViYANA 
18,20: Avusturya • Macaristan futbol 

maçını nakif(Budapqteden) 19, IO: Radyo 
popurisi. 20, 15: Piyano - şarkı. 22: Skeç. 
«Saat kaçı vuruyor». 23,20: Nakil. 24: 
Plak (Josef Şmid). 2-4,30: Orkestra. 

6 Nisan Pazartesi 
İSTANBUL 

1 7: Üniversiteden nakil. inkılap dersi 
Esat Bozkurt. 18: Dans musikisi. 19: Ha
berler. 19.15: Oda musikisi (plak). 19, 
45: Konferans Halkevi tetkiklerinin kül
tür bakımından ehemmiyeti İstanbul kon • 
servatuvarı Direktörü Yusuf Ziya Demir
ci oğlu. 20,30: Studyo orkestraları 21,30: 
Son haberler. 

Saat 22 den ıonra Anadolu ajansımn 
gazetelere mahsus havadis aen•isi verile • 
cektir. 

- Teşekkür ederim. Zahmet etme
yin, zaten oturacak değilim, sizi acele 
bir iş için rahatsız etmiştim. 

- Emredin! 
Elinde bir tomar para vardı. 
Onları gösterdi: 

- Kapalı çarşıya çıkmıştım. Ara 
sıra sandal bedestenine giderim, antika 
şeyler düşer. Merak işte.. Bugün de 
uğramıştım. Nefis bir tablo gördüm. 

Bellininin bir tablosu. Kimbilir kimin 

terekesinden çıkmış, satılıyor. Herhal
de ' 'arisleri tablonun kıymetini bilmi

yorlar. Mezad idaresinde yüz elli lira 
kıymet koymuşlar. Bu gün bin beş yüz 
lira eder. Belki daha fazla! Böyle ~ey
ler malum ya bilgi ister. imzayı görün
ce aklım başımdan gitti. Hemen pey 
sürdüm. Düşünün Bellini'nin koca bir 

tablosu, yüz elli liraya .. Bir san'atten 
anlayan çıkar da artırır diye. korkuyor
dum. Hoş arttırsa da dediğim gibi bin 

beş yüz liraya kadar vermeyi göze al
dım. Bereket kimse farkında değil Ko
ca san'at eserini takdir edecP.k tek a

dam çıkrnadı. Bir iki sorgudan sonra 

lngiliz 
!+Yinema muharriri 
Pireye gitti 

Memleketimize ait bir film çevır -

mek üzere, bir haftadanberi şehrimiz

de tetkiklerde bulunan lngiliz Yon ~ 
vayt film kumpanyası sahibi ile mu -

harrir Hil dün akşam Pireye gitmiş -
lerdir. 

İngiliz filmciler, Atina ve Selanik

te bir müddet kaldıktan sonra Londra

ye gidecekler, icap eden hazırlıkları ik

mal ettikten sonra film çevirmek üzere 
~ehrimize aeleceklerdir. 

yet vermişti: 

- Başüstüne ! dedi. 
Bir tek elli liralık göründü. Ayağa 

kalkıp uzattım. 

- Buyurun beyim efendimiz. 
Elliliği ehertımiyetsiz bir biiküsle 

elindeki onar liralıkların arasına kettı. 
- T eşckkür ederim. Ak~ama tak

dim ederim. Kaça kadar burndasınız ?J 
- Acele etmeyin beyim. S izin isiniz 

olsun da ! ' 

Paşa zade elimi sıktı. Anketçi arka

daşı da başıyla selamladı. Bin beş yüz 
J;ralık tabloyu almak için çıktı. 

Biz yine biribirimizi çekiştirmeğe, 
incir çekirdeği doldurmayan edebiyat 
dedikodusuna daldık. 

* Bu gün üç yıl oluyor. Antika me• 
raklısı pasa zade elli lirayı vermedi. 
Ara sıra rast geliyorum. O l <"nİ gör~ 
memezlikten geliyor. Ben onu gördük
çe elli lira i]e beraber mahut bin be~ 
yüz liralık antika tabloyu hatırlıyorum. 
Zaman geçtikçe bu hatıra da antika o

lacak galiba 1 
Bürhan Cahid 
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Lik Şampiyonası 
Maçları 

Nisaıı 5 

Geçenki 
Bilmecem izde 
Kazananlar 

(Dünkü nüahadan kalan iman) 
LOSYON 

İstanbul 44 üncü mektep 4 Nebahat. 
Çapa kız muallim mektebi 1 1 / A dan Cemil, San'a kalesi içinde kendini pek yalnız hissediyor, 

eski hareketli yaş~yışını düşünerek yeisleniyordu 

İstanbul lik şampiyonası maçları -
nın on beşinci haftası oyunlarına bu· 
gün, Kadıköy, Taksim, Şeref stad 
yomlarında devam edilecektir. 

• Fahriinnisa Onat, lstanbul 44 üncü mektep 
271 Saliha. 

dü. Tekrar Cemilin koluna girdi. Ku· 
Jağına eğildi: 

maaş ve tayınınızı kumandanlık daire
sinden alacaksınız. 

Galatasaray - lstanbulpor 
Birinci devre maçlarında sıfır sıfır 

berabere kalan bu iki takımın oyunu 
bugün ya]nız haftanın değil, belki de 

Başında, upuzun kalıpszı bir fes, 
•ırtmda sadakor bir ceket, ayağında 
kurşuni renkte pamuk bezinden pan
talon, ayaklarında ancak parmaklarına 
tutturulmuş sandal, belinde de -kı
nı - bir kaç yerinden teneke ile ya
manmış kılıç olan bir iki kişi; yüzbaşı 
Sadık efendi ile Cemilin etrafını almış
lar; konuşmaya başlamışlardı... Bun
lardan, bıyıkları bembeyaz olan esmer 
~ehreli birisi, Cemilin önüne gelir gel
mez temennah etmiş: 

- Bunu, bizden ne soruyorsunuz; 
a, beyim? .. San'aya gittiğiniz zaman, 
Müşir paşa hazretlerinden sual edin. 

Bu sözler, Cemili sersemletmişti. 
Yiyecek .. içecek .. Sırtüstü yatacak .. 

Tam maaşla tekaüd .. Ve sonra, her ay mevsimin sayılı oyunlarından biri o
lacaktır. 

- Yaveranı hazreti p,ehriyariden 
miilazım Cemil bey, zatınızsınız, değil 
miL. efendim, ben de, Hudeyde iske
le kumandanı kolağası Süleyman ağa
)'ım. Efendiler de arkadaşlarımızdan 
>'ü:r.başı Nuri efendi. mülazım Cemal 
efendi. İbrahim efendi. Sevk memuru 
)'Üzbaşı Ferhad efendi. Kanun zabiti 
tnülazım Lutfi efendi. 

Dedi. maaş ... 
Cemilin kafası, bu işittiği sözleri de Bunlar ona; onun cevval ve hare-

bir türlü kabul edememişti. ketli ruhuna daha şimdiden bir azap 
- Fakat azizim.. Buraya ecnebiler ve istırap vermwti. 

gelmez mi?.. İçine yuvarlandığı uçurumun de-
-Çooook .. Her zaman gelirler. rinliğini ancak şimdi anlayabiliyor; 

- Karaya çıkıp gezdikleri zaman - Aman yarabbi!.. Ben, bu hayata 
bunları görmezler mi?.. nasıl dayanabileceğim? .. 

- Her zaman görürler ... Hatta ba- Diye düşünüyordu. 
zan resimlerini bile almak ~sterler. O geceyi, dairenin bir boş odasında 

- Siz ne yaparsınız?.. geçirmi;iti. Vakit vakit çalınan boru 
- Yalvarır, yakarır, vazgeçiririz. sesleri, üzüntü ile sızlayan kalbine bi-
- Nasıl yalvarır, yakanrsınız? .. raz teselli vermişti ... O gece sabaha 

Ellerindeki makineleri alıp parçalaya· kadar düşündükten sonra; ertesi gün 
maz mısınız?.. bir istida yazmış, kumandana vermiş

- Ne haddimize .. Sonra adamı ne ti. Bu istidada; eşkiya takibindeki tec-
Cemil; içinden büyük bir memnu- yaparlar?.. rübelerinden bahsederek kendisinin en 

niyet hissetmişti. Çünkü; buralarda ne - Ne yaparlar, ne demek azizim~ .. mühim bir yerdeki takip müfrezelerin-
kadar çile çektikleri yüzlerinden belli Burası, Yemen .. Sürgün edilmek için den birine tayinini istemişti. 
olan şu zavallı zabitler, onu basit fa. buradan daha uzak bir yer yok ki, in- ( Arka•ı var) 

kat temiz kalpliliklerini gösteren bir sanı oraya göndersinler. lngilteredeki kaVik .. y' ~~;şim 
tekilde istikbal etmişlerdi. Kolağası Süleyman ağa, telaş etmİf· 1 " 

Kızgın güneş, Cemilin koyu laci- ti. Zavallı basit adam: ihtimal l<l, Ce- kem briç kazandı 
~ert ceketine şiddetle aksediyor; altın milin ağzını aramak istediğine hük· Londra, 4 (A.A.) - Kembriç ve 

Geçen hafta F enerbah__çe karşısın -
da muvaffakıyet gösteren fstanbul-

spor takımı bugün yapacağı maçta o· 
na yakın bir oyun oynamağa çall§a -
cak ve bu suretle likteki vaziyetini 
düzeltmeğe uğraşacaktır. 

Galatasaray takımı da son haftaların 
en zorlu bir takımı karşısında uakiki 
kıymetini göstermeğe çalışacak bir o· 
yun yapmağa uğraşacaktır. 

İki tarafın kazanmak için sarf ede -
ceği kuvvet maçın zevkli olmasına bü· 
yük bir tesir yapacaktır. 

Vefa - Güneş 
Cezalı oyuncularının yava~ yavaş 

nizami vaziyetlerini almalan dolayı -

siyle her gün bir parça daha kuvvet -
lenen Güneş takımı Vefa ile yapacagi 
bu maç için dikkatli davranmak zorun
dadır. 

Zaman zaman düzgün oyunlar gös
teren Vefa takımı hiç bir zaman ihmal 
edilir bir kuvvet değildir. 

Beşiktaş - Topkapı 

)'aldızlı düğmeleri, sırmalı kordonu meylemişti. Derin derin içini çekerek: Oksfort üniversiteleri arasında her 
parıl parıl parlıyordu. Bu panltı -·ve- - Elimizden ne gelir, a beyim. iş- sene yapılan kayık yanşı Taymis 
lev şu felaket zamanında bile olsun- te aiz, ıözlerinizle gördünüz ya.. El· nehrinin kıyılarına yığılan büyük bir 
a>na karşı mecburi bir hürmet uyandın- bette, icap eden yere yazarsınız. kalabalık önünde yapılmıftır. Şeref stadında yapılacak Beşiktaş, 
tordu. Demiftİ. Oksford üniversitesi istediği kıyıyı Topkapı arasındaki müsabaka, günü-

' Cemil, ne de olsa, henüz paCl;şahın Cemil, kaşlannı çatarak omuzları- takip etmek hakkını kazanmış ve ne tesadüf ederse üzerinde durulma -
lcordonunu ta~nyordu. Bugün onu bu- nı silkm~ti. Ve sonra, sert bir sesle Kembriçe kartı kendisine bir faikiyet ğa değer bir mahiyet alır. 
raya sürgün eden padifDhın, yarın da cevap vermitti: veren cenup kıyısını seçmiştir • Müsavi kuvvette takımlar karfısın-
telCrar geri aldırma81 pek muhtemeldi. _ Ben üçüncü ordu zab"t" • Kembriç bet kayık boyu mesafe ile da bocalayan T opkapı, büyük takım -

• 1 ıyım. · • 1 k d · b ff k 
Pnun için arada sırada böylece buraya Yazıcılık bilmem. Yapıcılık bairim. yarışı kazanmıştır. Bununla on ü - ar arşısın a o nıs ette muva a ıyet 
gelen saray mensuplarına daima hof Hele benim bir kıt'am olsun.. Gorür- çüncü senedir ki Kembriç bu yarışı göstermekle maruftur • 
görünmek ve eyi muamele etmek a· sün kolağası efendi. Alimallah, onları kazanmaktadır. Yarı' 21 dakika 21 Topkapı bu mevsim belli haflı mü-
aetti. çiçek gibi giydiririm. Bıçak gibi bile- saniye ıürmüftür. him oyunlar yapmış bir takımdır. 

...... aııcaacca-.e••-M ......... a .... _wea-ecaHaccan 

Cemil de, yanında duran Sadık e- r~m. Bir bölüğü, bir Jılay haline getiri· SUleymaniye - Anadolu 
fcndiyi göstermiş: rım. • 8 o. • o 1 ta • ikinci devrede, ilk devreye nazaran 

- Muhafızım .. Yüzbaşı SaClık efen- Kolağası Süleyman ağa; mülazım daha düzgün oynamağa ı. .... Jayan Sü-
a B · b k 1" Cc ·1· b .. l · k d d latanbul Gelir n Para l.IGf i. enı, uraya sev ve tes ıme me - mı ın u soz erme artı erin erin leymaniye ,Anadolu ile yapacağı maçı 
tnur. içini çekmek ve yutkunmakla cevap B O R S A $ 1 kazanabilmek için çok çalıpcaktır. 

Demişti .•. Epeyce gün görmüş olan vermişti. H.I 1 E 
"olağası Süleyman ağa, derhC\l cevap Cemile gelince .. Birdenbire ıçıne 4 

• 
4 

• 
1938 

l A • yUp 
rermiş: düştüğü bu hayat, ona büyük bir hay- Türk DeYı.t Borçlan Kadıköy sahasında yapılacak olan 

- Estağfurullah, efendi evladım. Biz- ret vermişti. Gözlerinin önüne birden- Lira Lira Hilal - Eyüp birinci lik maçı müsavi 
ler, sizi bir misafir biliyoruz. Hocı gel- bire üçüncü ordunun·, o kıvrak, çevik, -ro 7

•
5 

T. B. 
1 23

'
275 % 15 Hazlne B. 68•75 bir kuvvette olan bu takımlar için son • o/o 7,5 T. B. ll 21,90 Dabllt l.stikru 95,00 

Cliniz, safa geldiniz. Buyurun, daireye atılgan, hareketli hayatı gelmişti. Ve o/o 7,5 T. B. m22,40 dakikalara kadar heyecanla geçecek 
gidelim. şimdi burada gözlerinin önünde canla- Devlet Demiryollan Borçlan bir oyun olacaktır. 

Diye mukabele etmişti. Ve sonra nan atıl, mütevekkil, her şeye karşı Lira Lira Birinci lik sonunda olan Hilalin bu 
Cemilin koluna girerek, ileri doğru sahur ve mütevekkil yaşayışla Ergani 99,25 1\ Anadolu Iveıı 42,45 maçta bir sürpriz yapması da beklene-
ıevketmişti. o hayatı mukayese edince; 0 Blvu Erzurum

95
•
00 

Anadolu M. 49,0S bilir. 

Daire, uzak değildi. Etrafı frenk in- da kolağası Süleyman ağa gibi derin Soıyeteler Eahanu Ankarada Toplanacak Spor 
cirleri ve hurma ağaçlarıyla çevrilmiş derin içini çekmişti. Lira Lira Kongreıi 

d ft. B. Mt1. 90.00 tat. Tramvay 22,so 
blan bir bahçe için eydi. Hudeyde ile San'anın arasındaki • • Hl. 10,80 Bomontı 7,65 T. 1. C. 1. lstanbul Bölgesi Ba~anh -

Kapıdaki, üç basamaklı medivenin sarp, dikenli, çetin yolları &eçerken • • Name 10,80 Terkos 14,75 ğından: 
iki tarafında, rengi solmuş nöbetçi ku· Cemil hep bunları düşünmüş; hele Merkez B. D. 64•25 A. Çimento 10•30 13/ 4/ 1936 da Ankarada toplanacak 
lübelerinin önünde, bireı· adam duru· (San'a) kalesinin kapısından içeri gi- ÇEKLER olan Genel Kongrenin saat 17,30 yerine 
yordu. Başlarına birer bez parçası sa- terken kalbinde zaptolunamayan bir sabahleyin saat 11 de yapılacağı bölgemi-
vılmır"?; sırtlarındaki bez elbiseler, ka- isyan hissetmİf: ze bağlı bütün birleşik kulüplere önemle 

dit gibi vücutlarına yapışmış, cıplak a· - Ömrüm .. Hayatım .. Gençliğim.. bildirilir. 

şokları kösele rengini almış olan bu iki Askerliğim, hep burada .. Bu yalçın ka-
adam; ellerindeki simsiyah rnartin ya gibi duvarlar arasında mı geçecek? .. 
!tüfeklerine dayanmışdı. lstanbuldan aldıkları emir mucibin-

Cemil bunları, bir iş için oraya gel- ce, (Hudeyde) den yanına katılan mu-
miş olan iki köylü sanmıştı. Fakat hafızlar, onu doğruca merkez kuman· 
hunlardan biri, derhal bağırnııştı: dan lığı dairesine götürmüşlerdi. 

- Haaaaas .. Dur!.. Merkez kumandanı, çöllerin istı-

Borsa D11mda 
L.K. L.K. 

Fener Ankarada 
ilk maçını dün yaptı 

3 - 1 galip geldi 
ve 

Ankara, 4 (Özel) - Fenerbahçe 

takımı Ankaraya geldi. istasyonda 

BOYOK SULU BOYA 
Küçük Ayasofya Kasap sokak No. .f de 

H. Şenal, Antalya cezaevi bao gardiyanı 

Hilmi Bilgin oğlu Alaeddin, Tokat orta 
mektep 39 Mehmet, lstanbul 2 nci mek
tep 4 / B den 1 2 Basri, lzmit lnönü mek· 
tehi 5 ten 243 Seniha. 

LAsTİK TOP 
İstanbul Mahmut Şeref efendi .oltak 

22 de C. Gökalp, Vefa lisesi 77 Faruk Kı· 
nmlı, Fatih tramvay durak yeri Mahmut 
Nedim apar. 4 te Biricik. 

ALBÜM 
Kayseri Kor. B. Ec. Yb. H. K oilu As

lan Kaplan, Çumra merkez ilk mektebi 
5 inci sınıf 5 ten 119 Necat Kula. Ankara 
Kurtuluı mahallesi berber Fahri vuıtaaile 
Kenan Günay, Samatya Sulu manastır 
Marmara cad. Sahagyan mektebi 3 te Ma• 
risa, Büyükada Ada nevruz mevkü 17 de 
Mihri, Kadıköy lnönü aokak 28 de Ö. 
Faruk Zelci, Çanakkale Ayvacık meclis a
zası Halis oğlu Mesut Önen, İstanbul 13 Ün· 
cü mektep 801 Kadir. 

KOÇOK SULU BOYA 
Tekirdağ Namık Kemal okulu 4 ten 

349 Seniha, Galatasaray lisesi 769 Raçhan 
Erhan, Gebze bakkal Hafız İsmail mahtu• 
mu Mustafa Kadıköy Leylek aokak l.S te 
Hilda Bayda, Erenköy Fınn ao. No. 8 de 
Doğan. 

KART 
Samsun Dumlupınar okulu S inci 11111f 

38 7 Cemil Mutu~ Merzifon irfan mektebi 
4 ten 8 Yaşar Bingöl, Çorum İatik.W mek
tebi 5 ten 39 Osman, lzmir Ka~ 0.
man zade mahallesi Tahir aokak 20 de 
Baha Moralı, Buraa Muradiye Ftrlll ~ 
8 de Turan Doğan, Malatya te(sraf memu• 
ru Osman vasıtasiyle Uğur. Yalvaç orta 
mektep son aınıf 9 3 Ahmet Vural. Adana 
Namık Kemal mektebi 5 ten 650 Necdet 
Süzen, İzmir Karpyaka Tabir Tek • 
aöz. Diyanbekir Gazi cad. 225 de tüccar 
Lutfü H. Durak, Uzunköprü Boyaca eobk 
4 de Cemal, Fatih 1 1 inci mektep A/S 
250 ismet, Samsun Dumlupınar ilk okulu 
3 ten 86 Hüdai, Samsun ÇarflllDba merkez 
ilk okul 4 ten Nadire Ayael. Buna im mu• 
allim mektebi A/ 2 den 551 Kayabaa Pek
kal, İzmir Dumlupınar mektebi 5 ten 441 
Ö. Öztürk, Lüleburgaz ilk mektebi S teni 
Kudret, Beykoz Yalı köy ekmekçi baym 
19 da Aziz oğlu M. Sadettin. T obt orta 1 

mektep C/ 1 den 191 Şevki Keakln. Mui• 
la Dö. T o. Karargahı yazıcı Hi.mi oilu S. 
Sünay, Uzunköprü Sakarya mektebi 2 nci 
sınıf 1 31 Hikmet, Rumelikavak 41 inci 
mektep 5 ten 64 Hamdi. Kurtulut Rum kız 
mektebi 4 üncü sınıf 12 de E. T •• Arbaa 
inhisarlar idaresinde Cemal Kılıç. Edime 
İstanbul yolu inhisarlar baı mlldiirlüğü 
karşısında 5 6 da Suna, Ankara Necati bey 
mektebi 990 Madlen, Kay.eri latiklll mek
tebi A/ 5 ten 474 Cabir, Güner. Sökede 
bakkal Doyranlı Süleyman oğlu Mehmet. 
Amasya Y eniyolda Kürd Bekir zade Ah· 
met vasıtasiyle Arif Erdilck, Balıkesir mil• 
li kuvvetler cad. Bapran aokak 8 de Mü· 
terref, Ankara Cebecide No. 2 7 de Bürhan 
Tartan, Upk Gazi mektebi 5 den Veysi, 
Ankara İsmet pa~ mahallesi Ulucan çık· 
mazı 9 da Mütcrref, Ankara Necati ilk o· 
kulu A/ 4 den 789 Nazmiye, SiTU kısım 
şefi Aydaş kızı Sabahat, Samsun lnönü 
mektebi 162 Kamüran, Samsun Çarpmba 
Merkez mektebi 4 den 288 lsmail. Sunsun 
lise 2/ 1 den 188 Muzaffer, Eak.itehv O· 
dunpazan Kemal Bey apartımanı altında 
M. Ç Kalfası, Kastamoni P. T. T kontro
lörü Vecihi oğlu Cengiz. Samsun li.eden 
15 3 Cemile Cengiz, Ankara Cebeci Sakar· 
ya mahallesi Eriç sokak 26 da Rıdvan Naz• 

0 zaman, Cemil şaşırmıştı. En bü- raplı hayatları içinde, saçları ve byık
yük rütbeli zabit olmak itibariyle, ko· lan bembeyaz kesilmiş, bir binbaşı idi. 
lağası; Süleyman ağa selam verip ~eçer Bu binbaşı, Cemile kahve ve sigara ik-

Kredl Fonslye lj Mübadil BQn. 73,00 
ısa .. senesl ıoı .oo Gayrı • • 16.25 
1903 • 91.5011 Altın 973 
1911 g 84,50 Mecldlye 

ken; hayretten şaşırmış olaıı Cemil, ram ettikten sonra, vaziyetini şu üç ............................................................ " 

büyük bir kalabalık tarafından karşı- mi, Adapazarı Kuyudibi cad. Bakkal Halil 
landı. İlk maçını bugün Ankaragü • oğlu İsa ruhi, Samsun itfaiye efradındım 
cü ile yaptı. Maç saat :l,30 da başla· S. Pak, Elaziz orta mektep 259 F. Şendil. 
dı. Lüleburgaz 2 inci ilk mektep 3 ten Neba· 

k l. '1 b"ld' · İstanbul 2 nci icra Memurlug· undan: Süleyman ağaya sormağa mecbur kal- e ıme ı e ı ırmış: 
_ Kale dahilinde serbestsiniz. Paray çevrilmesine karar verilen Beşik-

mıştı: 

- Ay, bunlar asker mi, kolağası e-
fendi?. 

- Evet .. Asker .. Beyim. 
- Hem de, nöbetçi, öyle ır.i? .. 
- Evet , beyim .. Hem de nöbetçi. 
- Nasıl olur, kolağası efeııdi? .. Bu 

kıyafette nöbetçi?. Aman yaraQl:ıi ! .. 
Gözlerime İnanamıyorum. Hiç böyle 
yah-ıa. ak nöbetçi olur mu, canım?. 

h:olağası Süleyman ağa, acı acı gül-

tnşta Dere içinde Türk Değirmencilik şİr· 
Demişti. ketine ait bir adet Reno markalı kamyon 
Cemil. bu sözlerden hiç bir şey an- Nisanın 17 nci cuma günü saat 13 ten itiba. 

lamamıştı. Sormaya mecbur kalmı~tı: ıcn sözü geçen fabrika önünde hazır bu -
- Vazifem ne olacak?. . lunacak memuru tarafından satılacağı ilan 
- ikamete memursunuz. Sayei şa· olunur. (596) 

hanede .. yiyecek, içecek, sırtüstü ya- ·Dr. A. KATI EL 
tacaksınız. Yani .. Tam maaşla tekaüd-
sünüz, demektir. Filhakika, burada üç 
dört ayda bir maaş alırız amma, sizin 
hakkınızda hususi emir var. Her ay, 

(A. KUTIEL) 
Karaköy Topçulaı cadde1i No. 33 

Stadyonmda büyük bir seyirci kit
lesi vardı. ilk devrede bir bire berabe· 
re kalındı. ikinci devrede Fener iki 
gol daha atarak 3 - 1 galip geldi. 

F ene.r yarın Gençlerbirliği ile karşı
laşacaktır. Bugünkü maçta Fenerin 
gollerin i Naci, Cevat, Ali Rıza attı -
lar. Galip gelmesine rağmen Fener· 
li1er muvaffak bir oyun oynaya!ıl!..a .. 
dılar. Sahada acemilik gösteriyornft -
dı. Bilhassa yorgunluk Üzerlerinden 
akıyordu. Fenerliler bu vaziyetin Fik-

hat, Mersin idhalat gümrüğü mUhaaebe 
birinci katibi Esad kızı Tuna, Fatih Tetüm· 
meler so. No. 1 4 te Mehmet Ali oilu Ce
lal, İstanbul lisesi A 2 den 828 Yusuf, la
tanbul 49 uncu mektep 1 SO Mustafa Ke• 
malcddin. 

l'etten mahrum oldukları için ileri gel· 
diğini söylüyorlardı. 

Fenerliler sahadaki vaziyetlerini asıl 
yarın (bugün) gösterecekler, Anka -
ra sporcuları Fener hakkında yarın 
daha esaslı bir fikir edineceklerdir. 
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Italyanlar Tana gölüne vardılar 

dikleri teyid olunmaktadır. 
çaklar, hava meydanından 
mukabele görmemiılerdir. 

Bu u ~ 

hiçbir Askeri muharririmizin· mütaleaları 

Almanya Rende tahkimat 
yapmaktan vazgeçmiyor 

günü Reisicumhurun riyaseti altın· 

da yapacağı toplantıdan evvel tet
kik etmek İstemektedir. 

C. Dincer Samsun itfaiyesinin yaphğı hizmetler 

İstanbulda saldıran kuduz Şim~ige kadar 
, · 3 mı/yon 

vak aları artıyor Soyadı bulundu 
çok Hıristiyan vatandaşlar da . (Baf taralı 1 inci yüzd~) r te?.li~eli ~.e .. sirayet ~oktasından 

teşhıs neticesi beklenmekteymış. Hal- muhırn gorulmektedır. 
buki kuduzun hazan - çok kuvvetli Bir mütehevvir kuduz köpek bir 
rnikl'Obu vücudu çabuk istila ettiğin - mahalden kalkarak kilometrelerce me
den seri teşhis koyarak ona göre te - safelere gitmekte, önüne rasgelen hay
daviyi tanzim etmek çok ehemmiyet- vana ve insana saldırarak hastalık cwı-

taşıdıklan soyadlannı 
tescil ettirecekler 
[Devamı 11 inci yüz.de] .Samsun itfaiye ıırupu 

li görülmektedir . lamaktadır. 
1 1 d d k d manda. Son senelerde kediler de eskisine na-nsan ar a o uz gün e, 

•ığır aibi büyük hayvanlarda bile 12 zaran fazla kuduz olmaktadır. 
aün aibi kısa bir zamanda kuduzun Hastalık farelerden kedilere, ora -
haşladığı görüldüğü için çabuk teşhis dan köpeklere sirayet etmektedir. 
koyarak hastalık başlamadan tedaviye Kurt, çakal gibi vah~ hayvanlar da 
ha~larnak zarureti vardır. şehir hayvanlarına soku1arak köpekleri 

Müddetin bitmesine az bir zaman 
kaldığı için tehrimizdeki mevcut nü -
fos şubelerine müracaat edenler ço
ğalmıştır. 

Türkiye nüfusu 16 milyon küsur 
olduğu halde halihazırda ancak üç 
milyon Türkçe soyadı tesbit edihniş -
tir. Bunun neticesi olarak ırubelere 

Sameun (Özel) - Geçen gün burada bir yangın çıkmıw, di,çi Siretle. 
ailesi aletten güçlükle kurtanlabilmişlerdi. Olduğu yerde bastırılan bu yan• 
am çok tehlikeli idi. Büyümesi ve Samsunda uzun zaman ıinlinemivece~ 
bir iz bırakması mümkündü. Fakat Samsun itfaiyesi difini hmağın; ta • 
karak ça]ıştı. Bu büyük t~hlikenin ön ünü aldı , bütün Samsunun da takdir 
ve sevgiıini kazandı. 

Diğer mühim bir nokta da son sene- kuduza aşılıyorlar. Bu suretle bir ku-
l d · h k f } duz devri daimi olmaktadır. er e rnüte evvir kuduzun ço az a 
0 ö ü]' 'd' M d d b" Dün kuduz hastanesinde stajiyer -e r ınesı ır. üessese e sene e ı-

ne yakın rnüsahede altına alınan hay- ]ere verilen konferansa nazaran bir 
"Vanlarda görÜlen kuduz hep mütehev- yerde kuduz vak'ası olunca oraya la~ 
"Vir ~ekildeki kuduzdur. Bu mütehev- akal iki ay karantine konu1mazsa bu 
"Vİr , ekil kuduz, sakin kuduzdan çok işin önüne geçmek mü~kül olur. ..' 

Hauptman idam edildi, 
fakat dava bitmedi 

• 
müracaat eden halktan bir kısmı inti -
hap ettikleri kelimelerin evvelce haf . 
kalarına verildiğini görünce bafka bir 
soyadı bulmakta müfkül6ta dütmek.tc· 
diri er. 

Urfa Halkevinin Faaliyeti 
Urfa (Özel) - Halk.evi tesis etti

ği kitap sarayını mükemmel bir hale 
gctirmittir. 

Bütün halkın istifade edebileceği 

bu kütüphanede, eski ve yeni harfla ba
eılmıt 3 binden fazla kitap vardır. 

Bundan başka, son zamanlarda 
meydana çıkan, üç yüz cild kadar tari-

Hıristiyanlann ekserisinin doğduk
ları gündenberi aoyadları bulunduğu 
için bu vatand8flar 10yaclı bulmakta 
hiç zorluk çcluncmektedirlcr. Yalnız 
hıristiyanlann oturdukları mahallin hi yazma kitap ta kütüphaneye ilave e-
nüfus memurluklanna nıüracaatla diimittir. 
soyadlarını tescil ettirmeleri lizımdır. Türkiyede çıkan bütün mecmualar
Hıristiyan vatand-.Jardan pek çokla .. la, yevmi gazeteler muntazaman kü
rı öz ve soyadlarını değiştirmekte, tUphaneye getirilmekte, yüzlerce va
Türkçe isimler ve soyadları almakta- tandaş bunlardan istifade etmektedir. 

(Bat taralı 1 inci yiizde) , iıte~it~erd:r. Fakat Lindberıi bul- dırlar. . . . . Bir Japon vapuru battı, 14 
lcri toplamaia muvaffak oldu» de· ,maga ımkan hası! olm~mı~br. -!' · . Hazıran nıhayetme kadar kendmc k" . bov ld 
ınektedirler. Gazetelere göre bugün merikalı tayyarecı vazıye~~ ~m • ~ır soya~~ ~·Y~~a o memJeke _ iŞi gu U 
"a.ı·ı· · 'd zet olanların den anlıyarak çoluk çocugıle irim • tın en buyuk mulkiye memuru tara- Naıasaki 4 (A.A.) - Taiko-Ma-

ı ıgc yenı en nam . • v • • • • • f d b" d ak 1 --'- N·· ·· · · ... k 
1
. · d Halk ((Ha- senin bılmedıgı bır yere •ıbnıttır. ın an ır a t ı ac;;aa.tır. ufuıı mu- na adh Japon vapuru, Na.aıakı cı-

.... n uvvet ısı gene o ur. in d .. 1 .. v .. • d'd k h lıkl • k Lindbergin bir müddet daha • ur ugu flm 1 en ayıt azır arma varında ıiddetli bir fırtına cınaıın-
Uptman» 1 haksızhga kar§ı gelme v b ] tı ' · t " • 

1
. b" h . k gilterede kalacagı anlatılıyor. aş amış r. da batmııtır. Vapurda bulunan 14 

ıa ıyen dcger ı ır p ııyet sayma - · . ... . . ... 
tadır. . Vali Hofman 1::in~ber1rın ~OC:ug~- ,teıe?büıler yapı~maıw iıtemittir. kıtı bogulmu§tur. 

P ütün Amerika gazetecileri İn - pu kaçırmak ve oldurmek hadıı~·~- ' Bır heyet bu .,ıe me,ıul olacak- Stratosferde rekor kırıldı 
... ilt d "k d L" dberai a- nin batından sonuna kadar tahkıkı, tar. V 4 (A A ) 29 • ere c ı amet e en ın • UfOVa, • . - martta 
rayarak son hadiseler hakkında ne hadise ile uzaktan yakından alika· , Bundan da Lindberıin çocuğu • bir Stratosfer uçuıuna çıkan Vanova 
düşündüğünü ve Hauptmanın ida • dar olan bütün ıeraitin teıbiti, hi- ,nu kaçırmak ve o1dürmek bldi1e • 2. balonu 10.853 'metreye yükaehnek 

ınını naııl karfıladığını, Amerika • dise ili alakadar başka mücrimle.r ,ıinin henüz kapanmadıiı anlatıl • ıuretiyle 40000 metre mikibı balonlar 
JB. dönüp dönmiyeceğini anlamak vana bunların tevkifi için ıuiden ~akladır. relmnmu 1400 metre kırmıttır. 

Son Posta 
Yevmi, Siyası, Havadis ve Hallı: gaı.et~ 

Eski Zabtiye. Çatalçqme aokağı, 25 

lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 

reaimlerin bütün haklara 
m-.hfuz ve aazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 

Sene Ay Ay 

Kr. Jtr. Kr 
TORKtYE 1400 75Q ı4oo. 
YUNANiSTAN ia4Q 1220 7JO 
ECNEBi 2700 t400 800 

1 -

Ay 

Kr. -

- -

Abon ~ bedeli peşindir. Adru 

değiştirmek 25 kuruıtur • 

Gelen eoraJr Beri omlmez. 

tlanlaTdan mes'uliyet alınmaz. 

150 
~70 

300 

Cevap için mektuplara 1 O kuruo;luk 
pul ilavesi lazımdır . 

Posta kutusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
T e)efon : 20203 . 
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~RADYOLiN 
En büyük sergilerde 18 diplo
ma, 48 madalya kazanmışbr. 

"Böyle güzel dişler yalnız 

RADYOLİN 
kullananlann di.şleridir.,, 

oı, tablblerf diyor kir 

"Dişlerin ve ağzın sıhhati 
sabah ve akşam günde 2 defa 
dişleri temizlemekle kabildir.,, 

RADYOLİN bilkimya saf kalaylı tüplerdedir. 

Kastamoni İlçe Jandarma 

SON POSTA 

~ ................... ,~ 
K~ 

Komutanlığından: k ı 
1 - Kastamoni iç İlçesi Köyleri için 4 adet onluk santral, 80 ~a;'1i olaylaştmr. inkıbazı iza e 1 

adet duvar telefon makine ve santralları Erikson İstokholm tarto İNGlUZ KANZUK ECZANESl 
Beyoğlu - lstanbul 

veya Siemens marka olacakır. ' , 
2 - 80 adet kuru pil, 16414 kilo 3 milimetre kutrunda ve 

galvanizli Alman malı yumuşak tel ile 7 santim uzunluğunda ve 11 
milimetre kutrunda deve boynu maa fincan ve 80 adet tekli paratüner 
20/Maı·t/936 günlemecinden itibaren kapalı zarf usuliyle 20 gün 
müddetle eksiltmeye konulm~tur. 

3 - İsteklilerin Kastamoni İl. Jandarma Komutanlığında müte
şekkil komisyona teminata aid makbuz ve teklif mektuplariyle müra

caatları ve bu baptaki şeraiti komisyondan istemeleri ilan olunur. "1567,, 

= 
Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

&. ncı Keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 2 00 •O O O Liradır. 
Bazı kimseler tarafından Piyango bilet numaralarım havi cetveller 

tertip edilerek ihtiva ettiği bütün numaralarda iştiraki tazammun etmek 
o.zere satış yapıldığı ve alakadarlara bilet verilmeyüp yalnız bu cetveller 
verildiği işitilmektedir. 

Bu suretle yapılan satışlarda direktörlllğümtlZUn alAk8Sl olmadığını 

sayın halkımıza bildiririz ... 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
450 kilo Göz taşı 
2 Ton Arap sabunu 
2 ,, Soda. 

Yukarıda cins ve mıktarlan yazıh malzeme fartnameai mucibin-• 
ce pazarlıkla salın alınacaktır. Vermek isteyenlerin % 7,5 güven
me paralarile birlikte 9/IV /936 Perşenbe günü saat 15 de Kaba
taşta levazım ve mübayaat şub~ndeki alım komisyonuna müra-
caatları ilıin olunur. "~ 556,, 

2583 Adet Bayi Levhui 
22 kalem kimyabane aleti 

* * 
11 Adet yİrmİfel' metre uzunluğunda 
Hortum. 

13/IV /936 pazartesi 
ff ,, 
,, 

14 
ıs 

16 

~ame ve nümuneleri mucibince yukarda cinı ve miktarlari yazılı ma). 
~eme pazarlıkla sabn alınacaktır. Vermek isteyenlerin hizalannda yazıh gÜn 

ve saatlerde % 7~ gÜvenme paralan ile birlikte Kabataft& Levazım ve Mü
Layaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Satım komiayonuna müracaatlan 
Hin olunur. (1704) 

ADEMİ 
İKTİDAR 

~ 

iHT iYARLIÔI 
YOK_EDl:R 

Tafsilat: Galata P. K. 1255 Hormobin 

VENÜS RiMELi · 
ile tuvalet gören kirpikler kalblere ok 
gibi saplanır. 

VENOS RUJU 
Gayet cazib renklerile kullananlan 

hayretlere dUşnrO.r. 24 saat dudakta 
sabit kalır, bozulmaz ve yakmaz. 

VENÜS PUDRASI 
Terkibe Venüs Gold kremi karıştı

rılmak sayesinde narin ve nazik 
cildleri teshir eden her tene uygun 
renklerde yüksek evsaflı eşsiz bir 
pudradır. 

VENÜS KREMi 
Terkibindeki husust maddei ha

yatiye dolayısile insam şayanı hayret 
bir surette gençleştirir, gllzelleştirir 
ve ismi gibi bir Venüs yapar ve hay
retlere düşürür. 

Evlfya Zede Nureddin Eren 
Eczai kimyeviye ve ıtrıyat deposu, 

İstanbul. 

----·-----...---------------------.._------------------------...... ~-------------------=-
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KASADA 
SAKLADIÔfN'2 

DAR.A 
KURU 
SİQ 

([$M[ 
VAZİY ~TİNOEDİQ 

ONU rAİZL~ 
OAN k'AYA-VE:l2İNl2 

.. 
~ususı SARTLAQIMIZI 

SOQUNUZ 

ŞARK. MALT 
HOLASASI 

Nekahette bulunanlar, kanaızlar, iştihaaızlar, sayıflar, emıikll kaduılar, 
dit çıkaran ve kemikleri zayıf olan çocuklar için emıalaiz dH·adır. 

HER ECZANEDE BULUNU~ 

Bir mütehassıs diyor ki : 

Fazla Makiyaj 
Cild için zararlıdır. 

Fen, senelerle sık sık yaptıran 

makyajdan yüzde yaşın ilerlediği 
izler belirir. Bu ise bir genç kız 
teninin güzelliği için tehlikelidir. 
Fakat bu gibi hallerde cild, Biocel 
tabir edilen gençleştirici ve ihya 
edici unsurlarla beslendiği tak
dirde derhal tazeliği, güzelliği ve 
yumuşaklığı iktisap eder. Bu kıy
metli cevher, Viyana üniversitesi 
prof esörll doktor K. Stejskal ta
rafından hususi bir usul daire
sinde genç hayvanlardan istihsale 
muvaffak olmuştur. Bu cevher, pem
be rengindeki Tokalon kremi terki
binde mevcuttur. Akşamlan yatmaz
dan evvel kullanıldıkta siz uyurken 

cildin zayıflamış ye sol
muş adalelerini aıklaşb· 
nr ve beşereyl beİller ve 
gençleştirir. Sabahleyin 
beyaz rengindeki (yat

sız) Tokalon kremi tatbik edin.il.: 
Çnnk.ü beyazlatıcı ve mukamdir. 
İşte bu suretle makyaj ve solmuş 
bir ten yeni ve cazip bir gbe)lik 
tabakasile kuşanır. 

~-------------------------------------------------· 1 lstenbul Vaklflar DlrektörlUğU llAnlan 

İstanbul Tapu ve Kadutro Bqmemurluğundan: 
lstanbulda Şehremininde odabllfı cıvarında vaki Seyit Ömer camii Ma.. 

tağni anha olarak latanhal Evkaf Batmüdürlüğünden temdidi ve lapu,a 
raptı talep olunmut ifbu mahallin tapuda kaydı olmadığından aenebis ta .. 
sarruf muamelesi yapılacağmdan hu mahal hakkında taYet tau.rruf iddia-

sında bulunan var ise vesaiki tasarrufiyeaile tarihi ilandan itibaren on bet 
gün zarfında İstanbul Tapu Kadastro 88.fmemurluğuna müracaatJan ilin. 
olunur. (1740) 1 

- ··-- ·-----~----------------
Gölmarmara Belediyesinden: 

Manisa - Akhisar -Gölmarmara yatı mektebi menfaatma 23/Niun/936 
Pertenbe günü Marmarada pehlivan gilreti vardır. Bap 100 ortaya 50 
ayağa 20 lira diğer bütün güretenlere bahtiflerden batka laymetli muh· 
telif hediyeler verilecektir. «1787» 

temin, r•§lanmarı .... •d.., 
va hartktllRIH l•llOlliı •tl'fP, 

·v.ıını• ı 

' "· ROUSSaL el• •atılır • ... 
ISTAICBUL : TG•ıl M1Jd•nı ICo. ıt, 

8 Numırolu kllalogumımı 

lllertn lı, bedava aendarlllr. 

Kadınların adet bezleri 
Kadın ve kızların seve seve kulla
nacağı gayet sıhhi, temiz, ~muşak, 
ekonomik aybaşı bezlerıdır. Her 
eczane ve parfümeri mağaztt.lann-

~ııiıiıiı.,ı. da kutusu 60 kuruştur. 4m_.,. 

---~-----~~----
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Son Posta Matbaası 
Neşriyat Müdürü: Selim Raıtıp 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Raıııp, H. l..ilt~ 


