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Dun Ge unan Par 1 d rler 
Parti liderlerinin dünkü toplantılarında Y unanistanın Balkan 
paktından mütevellit taahhütlerine bağlı olduğu tekrar teyit edildi 

Çaldaris, Sofulis ve Papanastasyunun 1 Küçük ltllAf deıletlerl sllAhlanan 
"Son Posta,, ya. beyanatlan Avusturyayı protestı ettiler 

••• 
ltalganın Yıınanistan&n Yagulavga ile Bulgaristan A vusturyanın cevab 
IU'asında ,ılcaccılı harbe lcarııınamannı istediği 

l 
lui6•rİ Biilır.,t• ~ılcmq, orado'll Atinaga •ksetmiıtir. "Silihlanma İşi benim dahili 

Lltlerl•r "Bögl• ı•g olamaz,, diyorlar. işimdir; kimse karışamaz!,, 
Vlfaaa, 8 (H__.) - Kflslk aataat cleYletl.min Vi,.ana e~• 

Atim, 6 (o..ı) - ........ Ymanjetaa Wr nota .......... teııWı&I ile uinfUI Mitin ,._..._ ri huıfln Anataa1• ... khama Wr nota .__. Avuatmyada DMM> 

•••elt y........,_ • Ba1priltlıa .....- _.... ede- y.......;.... • ..n.a. idameii Ye BallmalanWd llasinldl huri .-.uım tetw.i IW•telto ebaiflerclir. 
Nıcek Wr ....... v...-.. .. ......,.__ itteclili YUi,.etia taNrW icin......, plen ._ teJi ,,.......- Belsrad, 8 (T.wo.la) - K'lçfik itilaf de•letleri tarafmdaa ft-

pJ'i olmattur. EfDn ......... 11e7ec:aa ~ ._ mubaldmk olcluim• )umalmdafu. • 
...... a.n,...ı-m sulliia tehP=ı•ı oldala mcltel iai Liderler mıeclill ....... top1ea....-. Liderlımia lluicl rilea :J'& A..-.,. hlldbneti pce yanamdaa az eTYel cefthlDI 
c1aı......... ... .......... salı miiWm ........... ~ .... ,.,... ..... • 

• ._ • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • ••• • • .-• • • •• A-vae ... tar-1-a cınabmda, ortada muahedeleri ihlil eden bir nziJet 
D--U-ento reisi ve böeral 1 r:ıa._: fta...:.; olmadıinu, IOD TWilen all•h•nma karanma doiıudaa doiruJ'a dalai-
.-...... ~y ,-.- b bir wltt tetkil ettiiiai n ~ ltir dwletia AYaaturJ'aam tleMU 

_. ... ••• liclerl diyor ki : Hderi eliyor ki itlerine bntamı,.ac:aima ~. 

JıL Oddall - Elbniı. 
ele A....,_ ıel• Wr telpaf 
ftl': ltaıp Wr nota Yererek Bal
priataala YaplnJa ......
çwk•hilecek Wr llarpte v ...... 
tam v........,.,. Jardua et-
........ iltemif. .. 

... Çalclmü teacklet .... ............. : -

Ha lmp· aratoru " Mağ- M'!lı~lf.;,,;cı .. 
1 4 

A d k d Dulckanında 
up o ma ık, sonuna a ar Patlayan sililıllU' 

v• ' di ~~- egız • ,, yor 
. .._ıt.ı,... 6 (A. 
A.) - Havu ajanaı muhabiri bildiri
yor: 

ltalyan ileri ~ aür' atla ele -
Yam etmektalir. Din öğleden- ecmnr 
Eritre kOlonlu• Kuorimaa gümif, baf
ka bir ietibmetten selen birinci kol -
ordu da onu takiben~ dahil ol
m~. 

ltalyan}ara esir <lüten imparator 
Hassa alayından müteaddit zabit. 
düfJIUln kuvvetlerinin kıymeti hak -
kında hataya düıftijldf!rini IÖyiemi, • 

lerdir. 
~ ............. öre 

Londra, 6 (A.A.) - Deyli T......, 
.. -~ki: 
~ 11 İDcİ Jbllel 

~un kenann 
bulundu, fakat cesedi havuzda yok 

Genç km kaçınmf ve zabıta11 f811rhnak için bu 
biyleyi difiiamüt olmaları ihtiinalile yedi e~ 

isticvap edileli • _,. 



Hergün ' Resimli Makale il !lan il Sözün Kısası --
B.,luıları 

N• 
Digorlar? 

._ _____ v ... a ı p. a. Atq --•• 

,, l/ıqatı 

C ...._riJ'et Halk Partisinin ıınıfçı· 

a lıaUınciaki c...la prensipleri ne 

olduğunµ tekrar etmeie bile lüzum yok

tur. Bu memlekete ne kadar siy un

euru var-. hepli bizimdir; bizdendir: 

Hepsi halkçt devletin yüksek adalet ve 

mürakabelİ altında .korunmaktadır. 

D~Jet labriblannı dola~lar, bura • 

larda işçi hayatının, rahat ve tcrefli bi 

ftT vatandat hayatı aizamına ııakulmak 

'9n hiç bir gayretin esiraenmediğiai gör • 

mektedirler. Kendilerine meekenler yapıl

maktadır. Çocuklarının terbiyesine. eğlen· 

ce ve ııporlarıra kaclar her §ey düfiniil -
1r1ektedir. Bu müCW1eiderde sadece bir va-

tandaşlık havası teneffüs olunur: Say 
Ye değerin vücut Yerdiği tabii iyerlll'fİ dı

pnda, hiç •ir hak farb gö:a:tibnez. Hüklı· 

1netin doğrudan doğruya idare ettiği, veya 

•ükiimete palcın müesseııelerimizle ilgili 

elan lıiiiyülı: küçük fabrikalarda vaziyet 

'böyledir. Ancak diğer hususi teşebbüsler

de bir takını lcayıtaızlıklar olduğunu ıös

teren havacliale.re gazetelerimizde mk te • 
•düf etmeğe başladık. Grev mahiyeti ve 

tahrik eseri olmalumn. hük.Gmet makam

larına itçi müracaatları oluyor. Biz en kü

~ük atelycnin itlcmeğeı başladığı yerde. 

.Me,IMar llÖzdür: «Bir adam ötekilerden daha iyi iare ka
pul ,.,_, beik• huna ~ w: ltuaa 1apan Ol'IB&Dda hile 
olsa onu arayıp buhlrlar» derler. 

Bu söz iyi mal yapanın mutlalla er.,ec; tanınacaiını anlat· 
mak için .öyl~ aöuliir. En İ7İ reldina iyi mal yapmaktır. 

Falaıl bu buit n uti ~tlur. Malla siizelliii aiadan aima 
dot.pcak •emahmz anaılc bu taretle tanmacakbr. 

Halbuki bqüQ inıanm malım berk.- tanıtmak için ilin 

vau.talari YU"dır. S. v•ıtalara müraeaat ~- ma1ınıtin 
üıtlaliillnil lııe111 daha aiinıUe, hem tllilaa ko~ tanat.ı.~-
sanız. 

Bizde müesseıelerin çoğu bi.li birinci yolu tercih ederler. 
İlinm ~etini ve ehemmiyetft. anlayanmuz pek u:ihr. Hiç 
•imM panıas; .mallİllMIS lııir hıbrilıılıl ıwr..u,.caima bilr de, 
iWıaaz İJİnİ yürütebileceğia zanneder. HalbUki ilin, buıün 
aennayedar, makine kadar lüzumlu bir umur olmuttur. 

-
Eczacılar 
S•ndilcan 
Marra~betil•-

...... T .... 

N~endir 'bilmem~ Ş. İilailbuluJ 
ötedmbdri m-.. 1'r şibrtl 

varclh: Cömert vo zengin bit tehirc:Iİfı 
dltrler. 

B.; belki bir zaJMnlar döjru imİf' 
Diı;er yerlere llİebetle, lataııbalJular il 

çok refah içinde yatarlarmı~. Ve 
«İetanbulu• kaldBımlan bile altııwllrlf 
deyip buraya alem ed•let, '° fiist:ffl' 
kir' madde ile bdki de pek istinas 't!İ 
miyor idi iseler de, her balde geçini 

yor ve bundan bafka da bir mik .. 
dünyalık arttırıyorlarmış. 

Z..man, bu töhreti de -.ltüst ettİo 
Ve bugün, itibar dtişkünü latanlııuL 
geçim bakımından en pahalı, en barı 
~ılmaz şehirlerden biri oldu. 

Bu da elvenniyormu' gibi, pek gÜf 

( S A z A A A s 1 N D 'A ) kazanılan azıcık paraya mukabil, hal~ :!U esnafın hileai, hüdasiyle de mücaddlt' 

~------------------..-----------------------·------------..;;;;;;;...;.. .. ______ .;;;;_.;;;;;;;;;;;_...;;;,;....;;;;;.;._ ye mecburdur. Sütünden, yağında~ 
lngiliz Meb' usları 
Bi~ neferin 
Bıgt.kları ile meşgul 

Londrada dünya meseleleri müzakere 
edilirken yepyeni bir hidi.e. muhalizaku 
mcb' usl•ı ikiye ayırmıt. 

·------------------------· HEHGütı Blll AKRA 
iyi Bir Usul 

Diı tabibi, hoca Halit Şaz.i 

Bilardo ogurıa 

300,000 filin 

Hayatına malolda 

..hunundan, etinden tulun da, auyu 

na kadar, Jstanbullular zaruri havayi· 
c!in halisini, safım buhııalda zahmet 

~kerler. Pahalılıkla mücadele etn1esİ 
lazım gelen belediye bilakis bunu yap

Cumhuriyet Halk Partisinin halkçı telak-
Bir nefer, zabitin kat•İ emirlerine kar

lilerinin derhal yerleşip köklqtiiini aör - 11, bıyıklannı kesmiyeceiini ve isterlerse 

merhum yalnız eana&incle mahir de • 
ğil, ayni zamanda nükteperver, hoı -
sohbet ve hazır cevap bir :aat idi. 

Fillerin dünya yüzünden azalması bilar- marnaktadır: Seyyar esnafı kovalayıp. 
do oyununun inkifafı ile mebsuten ırıtite - dolayısiy~ diildrtmcıyı himaye. eder· 
nasiptir. Filhakika 1830 1encııinııdenberi U .. . · ak · 
d .. ·· ·· d ı1 b"l"-d b"J 1 . cuz; mUften tafıyoraun, diye, l tı unya yuzun e yap an ı - o ı e en 
iki milyon adediai buLnuıtur. Bir filin.dif., r>förüne ceza keeer. 1nek uzu ederiz. Endüstri hayatı henüz bu• yüzden de divaruhubc eidcceiini bü

lnki,af batlangıcında iken, İtçİ hayatının, dirmi~. 

Bir süıı. kendisine bir takım sun·i 
dit .11marlamıı olan nisbcten genç ve 
güzel bir hanım, yan ciddi, yan tak11: 

- Doktor 1 Şimdi ben bu dişlerin 
parasını vermiyecek ..olsam, ne yapar
ıınız) 

leriuden ancak yctli tane bilye yapılabil • H lb k" J t b 1 ___ r_ bıtt" -LI 
•w• • • a u ı san u un ~ - aP 

ae taraftan ~lirıe selsin. bahsettiğimiz te

lü.lülıere aykırı ~iller almaııına dikkat et· 

1nek lazımdır; tahriklere olduiu kadar, 

•akıızlıklara da müsaade edemexiz. 

Sqrettilı 

Neticede hefcrin hakla eldaiu Ye kim
ıcnin Qnan bıyıklarına karıp.m1yacaiı te
beyyün etmiJ, faka emri veren zabitin de 
izzeti nefıiru muhafaza etmek için nefe • 
rin aerketlik etmiı o)maıı ıebeot ileri .ö
rülerek, kendiıia.ıe bir ay h.apia cezaıı ve • 

Iİlmİ.f. 

* Llt1clttef'8 Na•tl Ewlencll ? 
UndDeqr tayyare ile ilk tlda aittiii Av· 

rupadan Amerik.aya dönünce propagan
da olawı diye. kendi.ini Mduikaya gön • 
dermişlerdi. Mebikanm Amerika elçisi 
Dwight Morraw isminde bir mil
yarderdi n evlenecek çaida, cüzellikle • 
ıile mcthur o:ilr.i kın vardı. 

O zamanki Amerika reiıicwnhuru, 

Lindbers için böyle biT izdivacın aiyaai 
noktai nazardan da çok müfit o:lacAjını 

ileri ıürüyordu. Nihayet Meluikacla kah
ramanm tcrdine bir ~et verdiler ve 
karpana da ıenç kız.lan oturttular. Biri 
Lindbeqi çolr. laejendi Ye karJWnda mü

temadiyen sülclü. Diieri M>iU ve Llnd • 
herse bisiae dmuyordu. 

Diye •rmuotu. Halit Şazi Bey: 
- Merak buyurmayın, hanımef en· 

di 1 dedi. Ben almanın kolayım bili • 
rim. 

- Nasıl, ba1tayJJD} 
- Gazetelere ıöyle bir ilin veririm: 

«Kullaıiilmıt bir takim IUBİ dit acele 
aanlıktıt. Filin ~rde 61Ucamn köt • 
künde. filana hanıma müna?aL.:. Bu 
ilin bir kaç ırüo de'YllJD eder, bütiin ta• 
nıdı.IJannız da onu okurlana mahvol.. 
cağınızclan, elbet te huna meydan ver• 
mezsinizl 

O takımın paraıı-. doktor, pqin ve 
e\sikaiz almifh. 

BULMACA 

dıgıne göre, bılardo bir aıır zarfında tam 
.300,000 filin bayabna malolmuıtur. 

* Karda• Pot: 

Belçika nazırlanndan Miaye jupu • 
biren Avrupmıın bugünkü hali hak
k.,aa bir koiaf-.09 •mmif. ~ ee
,beplerini anlatırken,; Japon tchlikCIİllİn 
./\vrupa için mevcut oldujunu IÖylediii m
racia. bir de bakm119~a aralarm birinde Ja. 
pon ıeEiri otun.Q'er. Zeki :ve kibar bir a -

dam olan sefir, böırle bir sözü ifitmek 
tehliketrine maruz ......... _ terbiyaeiz 
bir adam mfatilc, ..ak! konferansı elinle -
miyonnuı gibi, bapga önüne iyerck, uyku 
taklidi yapmağı terciila etmit Ye Ya~ te 
bu ,ekilde laurtulm~ 

........... -..............·------------
1 J - Y a'taiın mütemmimabndan, üçüncü 
ş,ıua. 

Yakarm.. •ı1';a: 

bu ıözümü hepsine birden tCfmil et· 

mek aklımdan geçmiyor - rekabetsis 

kaldıkça ihtikara eapmak hususunde 

yektadır. Belediyemiz İ!e ne hikmet~ 

tir). Rekabeti sistem d.hilinde kör -

le~e. öldürmeje taraftar gibidir. 

Bumuı:nuzun dibinde, gene ~ 

bir Deledi)reniu. bia.baytarın kontrolün· 
den g~ fakat, yan yanya ucuz olan 
etJıer, ,ehre girince müsadere edilir. Al· 
labtan ~ ~miz bu haluazhğa aed 
çekti de, fakir, fıkara bu yüzden ~ 
çok aebeplenmekte devam ediyorlar. 

Diğer taraftan l.tanbul. pne Türk 
fehirlerinin içipclc en çok h..._. o

landır; çünkü nüfusu hepsinden kala· 

balıktır. Bu hastaların çoğu da fıkara 
aımfındandır. Onun içindir ki hüku , 

1 - Bir rüzear, · toy. 2 - Yıkık, mina- m~t bedava hastaneler açmış, diıpan· 
re.d~ okuna~.. 3 -. Kaplı~n eti. 4 - aerler kurmUf, Kızılay ve belediye 
Lakı., veaaıti naklıyedee biri . .S - Yiy~ bcda ·ıa d w t k · · b-t~-1 · e 

yaa l>ir tchirde. Fener gibi tekniğini 90.-ız Okyanualan fetheden l:tir adam l>ir ka
cluun kalhini elbet te fethecl.Oilirdi. Lind

Y abancı illerde yalnız bir apar ve 

Mıtta eilence cliya aeyrettiiim fut

bol maçını Ankarada bir enerji imtihanı 

ıibi .-,rettim; Ankanıı, bu maçla zamanı 

nasıl yener olduğunu. nasıl zamanın üatün
de •anılmaz bqanJar eöaterebileceğini 

belirtti. Sahada bir maç havasından başka 

hatta ~r maç hava11 yerine Ankaranın at

mosferi vardı. Ankaranın gücünü yalnız 

Anlıara Gücünde deiil Fener"de de 1eyre

di..,onluk... Dün bize Türk sporculan An

ka1UUn sücünü bir Ankara ahumU söz 

önıine koydular.. Büyüle mektep Ankara. 

gemç.liii spor balnnbndan, yetiftirmekte 

de ..-iz oldujunu söeterdi. Daha on bq yıl 

önce belki bir tek spor kımıldanıp olma- ce1', hal1'. 6 - yapma. gözcü. 7 - Bir ~a ı ç 1 ~ma ıçın u ~erın 
Ş iliveaile ağzımızda olur, av köpeji. 8 _ para oymuf a r. 

ve uzun çabpnal.ra borçlu töbretli ve 118-

ta Wr takanın lr.al'fl8lna bucalanuyarak bir 

takım çıkbğım gönlük. uMÜlaviye yakın 

bir netice almam bir tan• İfİ olabilirdi» 

dedirtecek kadar enerji gMteren bu takı

mı böyle bir kaç Yıl içinde yetqtirmelt yal. 

nı& Ankarada yapılabilecek bir iftir. 

iki Çaplmll EwUlllde .,._ .......... 
l 9 3 3 aeneeinde Kalifomiyada iki çıp• 

lalı: büyük merasimle evlenmqlerdi. Ara· 
dan -iki 9ene geçtikten ıonra bopnrnak 

için mahkemeye milracaat etmiflerdir. Ka

c:haın nukah mahkemede fiyle .öylemif-
.ıir: 

bers diier kaza inat olmn diye. kendiaine 
likayt davranan -ile evlenmcie mUYaffak 

oldu. Şimdiki kan• İft• bu o zamanki ..,. 
iuk kızdır. 

NeYYorklu bir kitapçı bir ziyafette ne 
yapıp yaparak Bernar Şo'nlll yanına otur· 
mut. muharrir yamndald ..nan biç hot • 
1-mamıf. Tek bir kelime .öylemeden .Ü· 

kat edip dÜfÜDceye varmlf... Kitapçı: 

Soldan aaia: 

1 - Sıhlaati koruma. 2 - Cuma eza-

Savmaktan emri hazar, yapma, maç tekli. Fakat h.ltm ki, Eczacılar Cemiyeti, 
9 - Büyük göeteıme,; bereket. 1 O ~ K.11- idare tarzı her hangi bir türlü acndika· 
k~. ~~a. 11 - Atlarla hücum. ..... yı. tecviz. etmiyen bu memlekette, ilaç 
saı, uçuncu phı.a.. fi · J d"led"kl · "b" b" 

Dünkü BulıiıaC&JUD H.11: 
~t arını ı ı erı gı ı arttırıp, ır· 

teviye tutmak üzere, fİmdi aendikarn· 

ıı bir te~kilat yapmışlar. 

l - Sırp. ıİr·ca.; 2 _ Aıı, Saip aı.. 3_ Artık bund~ sonra, ilaçsızhkt., 
RaYiyan. alt. 4 - Riaya. s _ imi. 6 _ ölenlerin iatatiatiğine dikkat edial 
Et, Attila. 7 - Atf, kllıt. 8 - Fil, tiz. Ve doktorların boyuna apartıman 
9 - Atııla, sap. te - U. inhitat. ı 1 - yaptırdık.l.rına itiraz edenler, bwMlall 
Masa, naku.. böyle. yangın yerlerinde yib.lecek nında verilir, Kınında bir yer. 3 - Su 

- Üstat dcmif... Ne cl{itıündüiünüzü yolu. &enİf. 4 _ Bir orta ATIVpab, ya -
anlamak için timdi eiza bir tlolar veririm. ealc.. 5 - Gürültü. 6 - Cılız. 7 - Bebe- Yukandan qaiıya: 

ecucı akaretlerine ibretle oobınlarl 

Bernar Şov cülmüı. leri güldürmek için aarfettiiimia biR keli • 1 - Sanaf, al 2 - İtae. akeıune 3 -
- Düfincem bir dolar deimcz demit- me. çarpma, b&iıılamL 8 - &s~e. bey- Rivayet. 4 - Jy,Tııflit. S - Aiya, ian-. 
_ Öyle iee lütfen ne olduiunu aöyle - ,air, C91Delrten emri hamı. 9 - Sa, Ak • 6 - Aa. akL 7 - İnldta, in. 8 - İp, -yin? deniz ;ela.irlerimiz.den biri. 1 O - Maiara, miat; tl. 9 - IW.k. 1 O - CaliJ 

- Evlendikten iki ay aonra eiyinmeie Canımı ııktığuıızı dii,tinüyorum. bir C ilavaile haraç olur, bir Rum ismi. ati. 11 - Al>t.., İP! 

baıladılar, evlilik rabıtaıının tesettürün aJ. 
tıada daha ıılu olduğunu anladıklan sün· r 
ele artık boşanıyorlar. İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

* 
Haupt111•nın C•H8dl 

Hauptmanın celladı Elliot 7 2 yapnda 

bir ihtiyardır ve l}imdiye kadar 300 kifiyi 

idam etmiştir. Elliot son zamanlarda bu • 

nadığı için 298 ve 299 uncu idam mah • 

k6mlannın cezalannı vereceği aırada, e• 

lelctriği yanlı§ açmıı ve adamlar ölmeden 
çok ızbrap çek.mitlerdir. Bu eefer de böyle 
yllf'llışhk olmaaın cliye Elliot bir iki müte-
h., sıa elektrikç; terfik edilmiıtir. 

Bir yuıcı arkadq yuıyor: 
«- Taluileri nmaye .. etmitler, bir çoldlınma bllai ...a-

leriacle hile bulnwflu. 
- Belediye terazi n ölçüleri adıı 1'ir raua.,eneclea pçİmlİt 

tiir çoli terazi ve Hlçilne hilfıl• old..P aaleplmlf-

- Kaaapl.r ~ etini lamı diye sahJ'orlanD"t-
- Sade yallan karJfbnlllar laaklnnda takiW yapd17U111111fO 

- Y oiurtçular yap .ıınm11 ıütlarle ycııiwt yapıp ucuz •-

hyorlarlftlf. 

- Hilia Mit tBJe yarı yarıya su kantmat ldleli alt .. tanlar 

:rak••-.ı.m,.~ 
- K ... il ı ı ıl,~ri ıuya abp tifirdildea 10ma tue bezelye 

diye aatanJar VUllHf. 

- Bam kapalı titt membaısulannm Mldki ka,..Jdannclan 
el ... mhplmııı 

- Buı helvaların teker yerine ılilioda ,..pddllt .m.,.hmf. 
uDaha •ar, fakat 1.-,i mttnao1a ~ 1olm.• 

iSTER iSTER iNANMA! 

Biliyor Mııaanıız? 

1 - Falldaacl adalan &iminclir> 

2 - Tokyo ıehrinin nüfusu ne kadar· 

dır? 
Cevaplan yann 

* ( Diinlrü •allerin cevapları) 

1 - Mogoliatan ~ekilinin adı Cuen· 

don'dür. 

2 - J\4ogoliıtanda lcul1anılao paranın 

adı İeugrik'tir. 

3 - M<Hıolistanm nüfuıu 900.000 dtı. 
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TELGRAF HABERLERi 
Fransa, bir Milletler Cemiyeti 

ordusu teşkilini istiyor 

Fransa geni 
Bir ordu 
Teşkil ediyor 

Metternihle Geçmiş 
Bir Muhavere 

E 

B ir Jngiliz gazetesinde gözüme iliş~n 
bir istatistiğe göre. büyük harbın 

Bu orduda efrat 12 sonundan şimdiye kadar tngiıterenin, or-
.1 k b A Ih seneden fazla silah du, donanma ve hava kuvvetleri için sıu-Kabine Almanyaya verı ece ceva 1 ve vrupada su u fettiği para miktarı iki milyar İngiliz lira -

altında bulunacak sını bulmuştur. Çok defa on Türk lirasını sagv lamlamak için hazırlanan pro1· eyi tasvip etti bulan lngiliz sterlinini, bugünkü fiyatı olan 
Londra, 6 (A.A.) - uPeople» (620) kuruş üzerinden kabul edersek, ln-

• gazetesinin yazdığına göre, Fransız gilterenin sarfiyatı ( 1,240,000,000,000) Pariı, 6 (Hususi) - M. Flanden 1 tün milletlerin emniyetıni aağlamla- Resmi Tebliğ erkinıharbiyesi uzun müddet servis Türk lirasını bulmaktadır. Bu İngiliz ga -
tarafından Alman tekliflerine kar~ı mağa ve Milletler cemiyeti iıtatüaün Pariı, 6 (A.A.) - Kabine bugün yapan ve askerliği meslek ittihaz zetesi, bu rakkamı verdikten sonra soru • 
hazırlanan muhtıra dört saat süren ı deki 16 ncı maddeyi müeaair bir saat 15 te Reisi cümhurun riyaseti etmif bulunan efrattan mürekkep hu- yor: • 
bir içtima neticesinde kabine tara- surette tatbik etmeğe imkan bulun- altında toplanmıt ve saat 19.15 e susi bir ordu kurmaya karar vermİf • İş başında bulunan büyüklerimizin id-
fından tasvip olundu. Bundan ba§· duğu söyleniyor. kadar müzakerede bulunmu§tur. tir. dia ettikleri gibi, bugünkü vaziyette, ha 

~ ı l k Tekl.fle •unu ihtiva tm kt K b' • · d b I vacılıgvı ve donanması ikinci derecede bu-ka Avrupada sulhu sag am ayaca ı r :s- e e e- a me ıçtımaın an sonra fU 300 bin ki•ilik bir kadrosu u una-
T lunan İtalya gibi bir devletle boy ölçüşe-amel"'ı bı"r plan da içtimada tasvip e- dir: tebliğ netredilmiıttir: cak olan bu ordu istihkamlar mınta • 

1 :s- miyccek halde isek, şu sua i sormamız• dilmittir. 1 - Lokarno muahedesinin ihlali- Dıt bakanı Flanden arkadatları- kasında yerleştirilecektir. Bu orduya müsaade edilmelidir: 
Israr ile dönen haberlere göre ni muhik göstermek iÇ°in Almanya- na evveli 31 mart tarihli Alman girecek olanlar, mecburi askeri hiz - Sarfedilen bu iki milyar lngiliz lirası ıt• 

Fransa bir Milletler Cemiyeti ordu- nın ileri sürdüğü hukuki delillerin muhtırasına Fransanın cevabını ve metlerinden sonra 12 sene için teahhüt işe yaradı} 
sunun teıkilini yeniden ileri sür- cerhi. sonra da sulh için kurucu bir hare· albna gireceklerdir. * 
mekte ve bunun ıilahları azaltmak 2 - Ren mıntakaıı vaziyetini kette bulunulması yolundaki planı Bugün için verimi en kuvvetli aksiyC1n• 

tk'k d. b b ta b' k d . Lokarno lar, çelik sanayii aksiyonlandır. Hele son mukabl"lı"nde kabulünü münasip te ı e JF u ap ır arar vere- okumu•tur. Her iki vesika a tasvıp 
:s- zamanda bunların kıymeti pek yükselmiı· &örmektedir. Ancak bu sayede bü- ceklere mahsus muhtıra, edilmi§tir. Devletleri tir. İngiliz başvekili M. Baldvin de, çel~ 

....... i3"i~;····~~hi;if '''g;; .. •••••••j•·~;Ô~i;;;i··ı~t~~b~İ· Ceneyrede 3 vesika üze- E?i:;;n::~:~:~.:~~;;;:::~:;!:~:: 
.. ki meb'usuyum,, rinde müzakereler olacak çelik şirketi hisseleri yüzde iki buçuk te. 1 • • • • mettü verirlerken 19 3 5 te, bu nisbeti yüz• mese esını goruşece er Ankaraya gı·den bı·r hasta Londra, 6 <Hususi)_ Lokarno de yedi buÇuğa çıkarmışlardır. Bu yük • 

seliıı, dünya silahlanma yan§ının hızını gö .. 
ı d devletleri, Almanya hariç olmak Ü· termektedir. Komite yarın toplanıyor. Komite talya üzerinde geri gönderil i zere 13 ıer komitesinin içtimaından * 

manevi bir tazyik yapmıya çalışacakmış Ankara 6 (Husuıi) _ lstanbul- istifade ederek ayrıca toplanacak- Eski mecmuaları karıştırırken aöze ilito 

Londra, 6 (Hususi) - İtalya ile 
Habe, araıında aulbu temine çalı
ıan 13 ler komitesi çarıamba günü 
toplanacak ve ilci mevzu ile mefgul 
olacaktır. Birincisi ıulh müzakere-
leri, ikinciai zehirli gaz. 

lar Lokamo devletleri üç vesika ile miş olan şu fıkra, bugünkü zor vaziyeti. l · .. d hal · 0 ht' li dan her intihap devresinde meb'uı ' b 
it erıne mu a eıı 1 ıma n~ ve ..... . b'I- me§&ul olacaklardır. Bunların i- müşkülatı arasında çırpınanlar için hazi~ 
ltalyanın yardıma muhtaç olacaıına namzetlıgını koyan doktor ve ı . • . L karno devletlerinin hazır· bir muhtıra vazifesini görse gerektir. Fılr.~ 
isaret ediyor Pariı ıazetelerinden cümle meılekler münteıibi olduğunu rıncısı 0

.lk kl"fl !'-' • • buna ra, Fransa Revüsünden alınmıatır. 
:s- , •• 1 Al' R b .. b ladıkları ı te ı er, mıncıaı v· f" . M al M . E lıior 13 Jer komitesi müzakere- soy eyen ı ıza ugun uraya . l . kl'fl • .. .. ccFransanın ıyana se ırı arcı « aı· 
• x~e h l' 1 "" M d · gelmit, meb'uıluk ta:hsisatımı ala~ kartı Her Hıt erın te 1 erı, uçun- ıon», meşhur Metternih ile görüotülctea 

sının araret 
1 0 acagını, a rıaga. ,,,. d" b' k l b vu cüsü Fransa tarafından hazırlanan sonra 1831 yıhmn 2 t inci martında Viya• ı~~-ı t f d vukubul&n cagım ıye ır ço yer ere af r- . . . . nın Ul ya ara ın an t nadan Fransız harıcıye nazın Sebutıaıuy• d • dd .... • ünk' .. l mııtır cevap ır. z h" I" b ha" r it l avetı re ettıımı, ç u netro u- • M' t r Eden yarın Cenevreye ıu satırları yazıyordu: 

e ır ı ıaz a ıne ge ınce a. nan raporunun İtalyan matbuatın- Ali Rızanın aklen malul olduğu ıı e • 'ı ·ı . F ccBc~ büyük devletin murahhaslarından. 
yanın bunu kullandıiına dair lnıil· d "dd ti" t -'-"ti ı le ı d .. anlaıılmıı ve kendisi polise teılim hareket edıyor. ngı terenın ~~- mürekkep olmak ve umumi menfaatler et· h .... _..,_ • L. k 1 a tı e ı e11.11:1 er e artı an ısı- .._ •- ile müzakereye aırıı· 
tere Üaumetıne uır ço rapor ar h b Lt d' edilmiıtir. Ali Rıza akpm treniyle sayı 1UD1anya rafında müzakerede bulunup devamlı ve 

im • nı a er verme~ e ır r .. 'k alı•aca._ muhakkak wı b. Ih · · · ı~ b" se iıtır. ı ·ı h•'kA- • ı 1 lıtanbula sönderilmiı~r. Kendisi: mege ı naa ç 3' •• ıag am ır au vazıyetının p anını teı ., 
Deyli TeJ.arafa göre 13 ler komi

tesi evvelce Betler tarafından hazır-

lanan umumi eıaıların kabulü için 
ltalya üzerinde manevi tazyik yap

maia çalıtacaktır. Deyli Telgraf bu 
münasebetle Almanyanın Avusturya 

Amerikada kasırga 
bir şehri mahvetti 
Yangınlar çıkb, yüzlerce 

yaralı ve ölü var 

Tulepo. 6 (A.A.) (Misisipi) 
Şehrin büyük bir kısmını harap eden 
kasırga neticesinde yüzlerce kişinin 
ö]müş olmasından korkuluyor. İmdat 
heyetleri, kasırga kurbanlarını meşale 
aydınlığı altında ankaz arasından çı
karmaktadır]ar. Bardakta11 boşanır -
casına yağan yağmurlar imdat işlerine 
engel olmaktadır: 

Yüzlerce yaralı, kırk kadar ölü var
dır. 

T ennessee, Misisipi ve Abbama 
mıntakaları üzerinden daha az şiddet
li hortumlar geçmi~tir. 

Bu mıntakalardaki şehirlerden bir 
çoğunda bir kaç ölü ve müteaddit ya-
ralı vardır. · 

Suriyede kanlı 
çarpışmalar oldu 
Kudüs, 6 (A.A.) - Lübnamn Su

riyeye iltihakı için yapılan bir imza 
toplama gezisinde Lübnanın cenubun
da kiin Cereir köyünde halle ile polis 
arasında kanla çarpıfmalar olmuştur. 

Fransız kumandası altında bulunan 
400 ki,ilik bir askeri kuvvet müdahale 
etmek mecburiyetinde kalmı, ve &Ü

kUıı nihayet tesis edilebilmiştir. Bir 
Fransız zabiti ve bir kaç nefer taşla 
yaralanmıştır. Bir çok kimseler yaka -
lannuttır. 

D.I tere U IUUeta, ta Y&DID ) k ·• b' } im f•k ·nı 
H b h• l' 1 kull ccBen daimi lıtanbu] meb'uıuyum» ıayı ıyor. etme uzere ır top antı yapı uı ı n 

h~~::;.:.i• ~'; -;e,ebbü:"'ı:='. demektedir. Tren biletinin üatüne bu Müdafaa kara bütçesine Bir '.:nh:;;:~!:· ;ı~·k:::~:,~~ö~:~:'."m •ha· 
ünvanı yazmııtır. 1 A fi b M ih il lunmamaia karar vermittir. milyon lira ık munzam yni se ·r. eı gün sonra ettern .• 

1 tekrar görüşmüş, Avusturyanın silahlan • ngiltere, •u•h müzakerelerinden Baldvı·n tahs·ısat kondu 
masının büyük enditeler doğurduiunu be-

evvel muhaaematın durdurulması Ankara, 6 (A.A.) _ Kamutayın yan etmiş ve şu cevabı almııtı 
için tarar edecektir. Ba~bakanlıktan bugün Nuri Conkerin ba,kanlığında - «Fakat bütün dünya silahlanmak -

Macar başbakanı 
düello ediyor 

~ d adli rzıh 1 d tadır. Bittabi herkese bakarak bizim d•: Ç k• ı• M ? yaptığı toplantı a ye 8 a ' •· ıilahlanmamız tabiidir.» 
e ) JYOf U • hiliy.e, hariciye,. ~sat, ~aliye, .~afia, Ve bunun üzerine, sefirin ilk fikrini telt-

eıhhiye ve te.tkilatı eauıye encumen- rarlıyaralc, bir konferansın toplanınaaı lü
Londra 6 (Huıusi) - Daily Ma- lerindenki açıklara Üyeler aeçilmif ve zumunu bu sefer kendisi ileri aürmü§tür. 

il gazeteıinin istihbarına göre İn- ~illi müdafaa vekaleti 1936 yılı kara * Çiftçi partisi reisile 
arasında şiddetli bir 

hadise oldu 

ıiltere baıvekili Mister Baldvin ya. bütçesine 1.000.000 liralık tahsisat Öt d b 'd t ı ld.., b' 
e en erı en op ayıp a ıgım ıu ır kında ııbhi ıebeplerden dolayı isti- konulmasına, askeri ve mülki tekaüt kaç fıkra gösteriyor ki« alem gene ol a • 

Pqte, 6 (A.A.) - Havas a-
jan11ından: Geçen perıembe 

fa edecek ve yerini timdiki kabine· kanununun bazı maddelerinin deiitti- lem' devran gene ol devrandır.» Gafil 

de maliye nazırhjı yapan (Neville rilmeıine ve bazı maddelerine fıkra avlanmak istcmiyen de, tedbirini evveldea. 
Chamberlain) e bırakarak kendisi eklenmesine dair kanun layihaları mü- almak gerektir. Şimdilik yapılabilecek ca. 

baıv k'I · i'"'" · k zakere ve kabul edilmiatir. doğru şey bundan ibaret gibi görünüyor. e ı muavm ıgmı yapaca tır. -r 
5 

r Ra 
Y ' k b. d ki h ' · e on l'JP enı a ıne e es arıcıye nazırı F d · b 1 d ıinin bir toplantısında, baıvekil B. Sir Samuel H 1. l .., ransa a S8Çlm aş a 1 

günü, milli müdafaa komite-

. . . . . oare ma ıye nazır ıgı- ) B 
Gömböt ile Çiftçi partııı lıderı Tıbor na getirilecek. L d H l'f k h . Paris, 6 (Huıuıi - ugün umu -
Eckkardt arasında tiddetli bir ha- · M'. or Ed a ıHa' •d. arı- mi seçim aavatı ba,ladı. Parlamento -

cıye nazırı, ııter en ın ıatan al ... · · 2500 ki · t dise cereyan ebnittir. Gömböı, l ak nun 615 az ıgı ıçm t• namze: 
nazırı o ac tır. 1 ..... _ . k t Sa .. ln bir haylı Eckkardt'ı düelloya çaiırmııtır. R"yt . .. .. ıgmı oymUf ur. var 

. ..... .. o er aJansına gore resmı mah- etin olaca ""ı anlatılmaktadır. Zannedıldıgıne gore muhasımlar feller bu haber hakkında mütalea ç _ g ______ _ 

kılıçla d~vüıeceklerdir. yürütmekten çekinmekte, yalnız ar- Mısırda askerin terhisi 
Reımı mahfeller bu mesele hak- ııuluıal vaziyetin böyle bir ihtimale • 

kında sükUtu muhafaza etmekte- yer vermemeğe kafi olduğu söylen- gerı bır~kıldı 
dirler. Gazeteler de bu hadiseler- mektedir. Kahire, 6 (A.A.) -Mıaır hükUmeti 
den bahsetmemek üzere talimat al- haziramn otuzunda terhisi icap eden 

mıılardır. Hindenburg balonu Af manyaya efradı altı ay daha silih altında tut -

dönüyor 
Rio De Janeiro, 6 (A.A.) - ((Hin. 

denburg)) kabili sevk balonu bu sabah 
6 da Santacruz tayyare meydanından 

Londra 6 (Hususi) - Onited Almanyaya doğru hareket etmektedir. 
Pren11 bildiriyor: 

Hauptman 
Gömüldü 

Lindbergin çocuiunu kaçırıp öl- Ortamektep. muallimlikleri 
dürmek yü2Jiinden elektrikle öldü- Ankara, 6 (A.A.) _ Kültür Ba _ 
rülen Hauptmanın ceıedi bugün gö- kanlığı 5 ve 6 sınıflı ilk öğretmen o· 
müldü. Cenazede zabita memurları, kulları mezunları arasından orta okul
Hauptmanın karısı ve bir çok Al- larda Türkçe, tarih ve coğrafya, riya
manlar bulundular. Hauptman U· ziye, fenbilgisi ve biy9loji öğretmen4 
mumi harpte Almanyada askerlik liği yapmak istiyenler için haziran ayı 
yapmı§ ve mitralyöz kıt' alarmda ça- içinde yazılı ve sözlü bir ıınav açacak-
lıımııtır •• tır. 

mağa karar verıni,tir. 

Ankara yapı kooperatifi 
Ankara 6 (Hususi) - Ankara 

bahçeler evler yapı kooperatifi esas 
nizamnamesi vekiller hey' elince ka
bul edilmiıtir. Kooperatif bu yaz in 
§aata baılayacaktır. 

Kızılcahamamda ber~ket 
Kızılcahamam (Özel) - Bu sene 

ekim işleri çok iyidir. Tohum vaktinde 
ekilmiş, havalar da hiç bir yıl ile kıyas 
edilemiyecek kadar eyi gittiği için fev
kalade iyi yetişmeğe başlamıştır. Çift
çi şimdiden sevinmektedir. 

Diyarıbekirde Atatürk günü 
Diyarıbekir, 6 ( A.A.) - Uluaal ön

derimiz Atatürkün Diyarıbelririn fah
ri hemteriliğine kabul buyurduk .. 
lan 5 nisan gÜnünün yıldönümi 
çok büyük bir ölçüde kutlandı.. 

' ....... _____ , ............. --.. ....... .__ 

Ot•k ile sulh havast çalan Avrupa 
(Amerikan lcarikatürii) 
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Soruyoruz 
Menedllen blalklet yara,ıarı 

l•lanbul limanı 
Islah ediliyor 

•• 
Usküdar tramvay 
şirketinin hesapları 

Belediye meclisinin dünkü toplanhsında şirketin 
neden ziyan ettiği izah olundu 

Ar$ıulusal 
Ticaret odasi 
Türkiye komitesi 

Dün lstanbul t~caret 
odasında toplandı 

Türkiye İdman CemiyetleTi ittifakı 
lstanbul mıntalum bııildet kolu, bısilc- Limanda en yakın zamanda . Belediye meclisi dün uzun . süren 1 mazbatanın müzakeresine geçildi. 
let teşvik yarışı tertip ediyor. Fakat bu asri tesi t J ak hır toplantı yaptı. Geçen celsenın zap- Bu arada söz alan lsrnail Sıtkı : 
yanş Seyrü seferin gösterdiği müşkülat sa yapı ac tı okunduktan sonra Üsküdar T ram - - Bugün, dedi, 936 yılında bulu 
karşısında yapılamıyor. Ekonomi Bakan C l"'I Ba h . vay Şirketinin uzun bir izahnameai nuyoruz. Bu itibarla, ] 933 senesine af 

M ı k il ı e a yar şe rı- al l . d' l di h em e ette sporun · erlemesi iste- mize son geli~inde İst b l }' ve t ep en m en . · eaapların tetkiki üç yıl gecikmif dt 
·ı· B . . h"L• d T an u ımanının E 1" . k . . d l k . 1. «Beynelmilel Ticaret odası Türki - nı ıyor. unun ıçın wrnmet yar ım e- ıslahı için tetkikle I vve a şır etın zıyan a o uşunun me tir. Bu ihmalin, başka islerde <1 

diyor. Mesele böyleyken İstanbul Sey• r yapmış, YaP-1 ması b I · J ıl d ş· ı: .. 'lm . · J;ı 
ye milli komitesi» dün lstanbul Tica - icap eden yenilikler alın H se epen an aş ıy<>r u: ır&.et taşıya- gosterı esinden kotktuğum içinor 

rü sefer idaresinin bir bısiklet yarı~na • ması ıazun ak J '} l b l b J k 
ret odasında bir toplantı yapmuıtır. gelen tedbirler h kkı J_ H'--d la c atı mı yon yo cu u a i eceğini ki, bu no taya işaret lüzumunu duyıı • mani olacak kadar müşkülat gösterme· a na.a a~ ar r - h · · y filh kik w 

Bu toplantıda, ticaretimizi alak..-dar si hayret edilecek bir hadisedir. la !Sörüşmüş ve fikirlerini almıştır. ta l mı~ etmışk .... e b aaka a, taşıdıgı yorum. 
eden bir çok hususat hakkında müza - Bısiklet yanşlan dünyanın her tara- Istanbu) limanının ısJahmın kat'i ~o cu arın ye unu u r ma çok ya.. Bu sözlere cevap veren İsmail Şe' 
kereler yapılmıf ve bazt mühim karar- fmda sokaklar ve caddelerde yapılır. bir ihtiyaç olduğu tamamiyle anlasıl- ınmrş. ket: 
lar verilmiştir. Ve yanş yapıldığı zaman bu gibi teşki- mış ve bunun için derhal faal' ' Fakat mevki ücretlerinin tenzi] e- - Bunun vebali, tetkik ve hesc:.blf 

Bu cümleden olmak üzere, dıt1 lata azami yardımı eaircemezler. Fakat !geçilmesi tekarrür etmistir. rJ:te diliışi bütün tahminleri altüst etmiş, encümeninde değildir. ArkadaşJsr 
memleketlerle temasta b'.ılunan tüc - bizde aksine.. idaresi müdürlerinden bir 'zat b h ru: sonra şirkete yeniden 1.66i.OOO liralık cJlerinden geldiği kadar çalııpnışlardJJ 
c:arlarımızın bir ihtilaf vuku unda bu Spor bir yandan tqvik ve himaye susta demwtir ki : u u tesisat yapılmış. Fakat buna rağmen dedi, ve ilave etti: 

la ı görüyor, diier taraftan da lakaydi, ve · h"'l" b• '} ı· n:.. hu · bir bal an şamamız ıklan hal için yapacakla- - Liman ücretlerinden. o''ted b . sermayesı, a a ır mı yon ıra imi,. - oencc, 1'te ve varff/J 
yersiz müdahalelerle bupalanıyor. Bu en erı B 500 ()()() b bel ka JA. 

rı teşebbüslerin ve mahkemele.re ib- nasıl iştir~ diye alakadarlardan: memnun değiliz. Komşu limanlarla unun için ~e . liralık tezyidi unu ediye nununda ariunak • 
ıaz olunacak vC8ika şekil1erinin daha rekabet yapacak vaziyette değiliz. Li- se~ye .kara.rı ~lf. N~ticede zımdır. 
basitleştirilmesi hakkında tetkikat ya- Soragoruz manm inkişafını istiyoruz. Diğer li _ bel~dıyenın (280) hın lil'alık hısae ae- Çünkü hu kanun encümene; hesaF 
pılnıası kararlaştırılmıştır.. manlarla rekabet edebilmek İçin, hiç nedı a~ması isteni~or. .. . . lann tetkiki için yalnız on be~ gün 1'I 

Bu hususta icap ederse hükumet Haliç şirketinin olmazsa onlardaki gibi asri tesisat ve Tediye ve tak.aıt mucldetlermın de man verir. Bu kadar zamanda da, (20) 
nezdinde de te~bbüsatta bulunula - in~tm, kendi ihtiyacımız nisbetin _ ~zabl~aaı için malc.a~ selahiyet v~- milyon liralık bir bütçeyi olanca te 
caktır. Borçtan kurtulma de bizde de yapılması laztmdır. Bu bir rılm~s.ı bekleniyor .. ~ihayet tal.ebın ferrüatiyle gözden geçirmek inıall 

Toplantıda beynelmilel ticaret oda - ihtiyaçtır. Mesela komsu Yuna 1 J tetkikine karar verilclL Bunu tetkik e- kudretinin dı~undaclır! 
emın sanayi mıntakalanmızdaki nü- Davası bizden aldıkları kömürÜ Pire Ilın n ı a: decek heyete bütün encürnenlerden Bu cevap üzerine, akar sular dur 

, anın b. .1.-'! 
fuı kesafeti ve saire hakkında malu - da bizden daha ucuza satıyorlar. Bu.. ırer aza seçı w. m~, ve mazbatanın okunu~mndan son· 
mat a~ak ~ze~e va~i ol~n. müracaatı Mefsuh Haliç Şirketi İstanbul Tica- na ~ırf aad techizat ve tesisatları sa _ .. B~ndan sonra lat~nbul .umumi mec- ra muhasibi mes'ulün «beraeti zİJ11 
da tetkik edılmı'I ve ıstatıstik umum ret mahkemesine müracaat ederek be- yesınde muvaffak oluyorlar. Tabii bu lısının 933 yılındakı varidatının ve met» ine karar verilmiştir. 
müdürlüğünden gelen istatistiklere is- lediye hissesine dü~en 90 bin lira bor şerait içinde rekabet etmemize imkan masrafının kafi hesabı hakkındaki S. T. 
~aden icap eden malumat verilmi' - için, bir (alacağın ıukutu) davaaı aç~ !°o~tur. Bunun için Jimanımızda kat'i ---.------..----------
tır. . . . Inl§tır. ıslahat yapmak zarureti vardır. Faali- ilk tahsıl Rumen devlet 
Aynı zamanda, beynelmılel Tıca - Şirket davasında, borçlar kanunu • yete haşlamış bulunuyoruz. Yakında • 

ret odasının bunda~ e:veı a~tığı bir nun «esbabı mücbircden dolayı ve- ~~ emelimizin tahakkukunu görece _ M eselesı Koro heyeti 
ankette, memleketımıze ait bazı rilemiyen borçların sukutw> hakkın • gız.» 
malumatın yanlış olduğu nazarı iti~ daki fıkrasına istinat etmektedir. Liman umum müdürü Raufi Man- Kültür direktörü yapılan 
bare alınmıt ve bunlar tashih edilmiş- Ticaret mahkemesi, davada ileri •Ü- yas bu linıan i~yle meşgul olmak Ve neşriyab tavzih ediyor 
tir. rülen sebepleri kafi bulmam ... -e ~- hükumetle temas etmek üzere dün Ö .. "zd-L' · · d l tanbul 

T 1 L • • • __.,. •' aa- numu e&l sene ıçın e ı -

Ayın 25 inde şehrimize 
gelecek Kızılay menf aa

tine 2 konser verecek oplanb aonunda mem eKctımızın vayı reddetmi~tir. Arıkaraya gitmiştir. d b l i1k kt y d ı~ . ... t . . hakk d T a u unan ve me ep çagm a o 
ticarı v~ sına .. vazıyetı ın a ~~ - duğu halde mektebe devam etmeyen A vrupada büyük bir turna)"' 
faasal hır br_oso~ çıkanlması, butun Kumar ognıgan iki yangın çocukların tescil edileceği, büyük bir çıkmış olan Rumen devlet koro hey, 
~vrup_a ~ehırlerınde n~r ve tevzi e- yekfuı tutmakta olan çocuklar için ye- eti bu ayın 25 inde fstanbula gelece1'· 
dılmem kararlattınlmıştır. ListJ la/ebe/eri Ü ni mektepler açılacağı ve bütün mas - burada da iki konser verecektir. Btı 

sküdarda iki ev, Beyog,_ - ,,ı__ 
O k .. d d S ı· · K rafları, maarif idaresi tarafından temin heyet meyanında Bii.ıuef operall 

T fik R .. ru·· A s u ar a e ımıyenin avak İ•- ı d b. bakkal d.::l;..1-~-- t eV UŞ raS kelesinde Hasan isminde birisine ait un a ır ~ edilerek okutulacakları hakkındaki san'atkarları da vardır. Heyet, staJI' 
kahve içinde kumar oynatıldığı için yandı neşriyat maarif mahafilinde hayretle buldan sonra Yunanistan ve Mısıre 

Dün Perapalasta ltalya 
elçisini kabul etti 

ka tim ka da "h·· 1 · · karı::ılanmıı::tır da gidecek, avdetinde bütün Avrupa' pa ı lf• pısı mu ur cnm.Lftir. T T • ak 
Geçen gece polisler bu civarda devri- Evvelki gece Üsküdarda Muratbey Kültür direktöril Tevfik bu huaus - yı dolcwac tır. w• • 

1 k kah . ka k mahalleainde Tul"lllncu sokagm" d s·· ta demiı::tir ki: Heyet burada verecegı konserletı ye gezer er en venm ar apısı • -T- 8 u- T k ahs' edec ktir 
A d eh . . 1 D • - nın açık olduğunu aörmüı::ler ir--ri leymanın evinden yangın çıkını,, bu - Bunlar, n~riyab yapan gazete- Kızılay urumuna . ~ ıs e 

:vrupa an Ş rımıze ge en 1f!Ş • T • ~ l d-L· 9 h · h · · d ·L--- • D h da Bu konserlerden biri ayın 26 8lll~ 
leri Bakanı Tevfik Rü. tü Araa dün girmişler, orada Y akup ve İhsan adlı eve yanın v cutl numara ev tama - nm. ta . ~ en la..Rttır. a a orta . . . _ . . .. 
.. w ? · 1 !L! l' t ı be · · b' ı..~nka d l men yanclıgı halde söndürülm:iid" verılmış bır karar yoktur. Bundan diierlerı de ayın 28 inde ~erılccektır oglcden sonra Perapalas otelınde tal- uu ıse a e sının ır LIC1.f a am a · -ır·ur. 

ya elçisini kabul etıni~. kendisiyle u- kumar oynamak.ta olduklarını gör- Yangın çamafır yıkanırken baca- dört aeky evvel biz nülmfu~ idareskinlarden lstanbulda ne kadar esnaf var 
müslerdir. Üçü de yakalanm1Atır. Hak- nın tutufD1Uı ile zühur etmiştir. Ev- ilk m tep çağına ae ıf çocu ın 

%un müddet görüşmüştür. • -r • lıclı Tah ld k B 1 · · d k k.a 1 1 buldB Iarında takibat yapılmaktadır. sıgorta r. kikat yapılmaktadır. sayısını a ı . un arın ıçın e me te- Resmi yıt ara göre atan 
Dıtişleri Bakanı dün akşamki tren- *Evvelki gece saat 2 de Beyoğlun- be gibniyenleri tesbit ettik. Bunlar e- 85.000 esnaf ve seyyar satıcı varclır· 

Je Ankaraya gitmİftir. Rüsumall bahriye veznedarmm da İstiklal caddesinde Parmakkapı kö- peyce bir yekun tutmakla beraber şim- Bunun 45 bini esnaf cemiyetlerine 
. şesindeki bakkal dükkanından yangın dilik yeni ilk mektepler açılması hak- kayıtlıdır. 40 bini seyyar vaziyette ' 

Kadıköyle Haydarpaşa arasında muhakemesi çıkmış, dükkan kısmen yandıktan kında bir karar veremedik. Çünkü he- dir ve esnaf cemiyetlerine kaydedil· 

bir adam denize yuvarlandı İki ay evvel rüsumatı bahriye vez- sonra söndürülmüştür. Bu yangın nüz bütçe vekaletçe tasdik edilmif. de- memiştir. Bunların da te~cili için ted· 
.. .. . . nedarı Remzinin zimmetine 1588 lira hakkında da tahkikat yapılmaktadır. ğildir. Tabii bu çocukların okutulma- bir alınacaktır. 

Dün sabah 8 de Kad.ıkoy ıskelesı~- geçirerek ortadan kaybolduğunu, üç • sı için icap eden bütün tedbirler alına- -···--·······--· ........ _ ........ .-..... -·····-···"' 
elen kalkan vapur Haydarpaşaya gelır- gün sonra da müddeiumumiliğe gele.. Ekmek narhı ıbka edildi caktır. Fakat fakir çocukların bütün Beyoğlu Fransız 
ken bir şahsın denize düştüğii görül - rek kendi kendisini teslinı ettiğini yaz- Belediyede ekmek nal'hı komi masraflarının maarif idareleri tarafın- Tiyatrosunda 
m~. vapur durdurularak sandal indi- mıştık. Veznedarın du?Ufma.sma dün dün toplanmıştır. Komisyon bir 

5

~:~~ da~ deruhte edilmesine imkan yok - Halk Opereti 

rilmif, dü~en adam boğulmak · üzere ağır cezada başlanmıştır. talık borsa fiyatlannda mühim bir ta- !...'!!:..... .... .... - 4 ....,,*_ .. Bu akşam 20,46 te 
iken kurtarılmıştır. ~u adamın Kadı - Remzi mahkemede: havvül görmemif, bunun için narh · · · Tepebaşı Şehir Zozo D8lmasla 
k.. .. d F k w d 1... . k cdilm' . lılabul Belednını 

oyun e ırın so agın a v numara - «- Kaaa mevcudu olan 1588 lira- ıp a lfhr. ~ehir1Y atrosa Tiyatrosunda 
h evde oturan ve Perşembe pazarın - yı alarak Cümhuriyet ~~erkcz Banka- r 1 y Bu FLORYA 
~a hll'd~vatçılık e~en Davit oğl~ ~~~~ sına yatırın~ üzere dair:cie~ _çı~ı~. 1'T0••befçi fjllfUllllllll akşam saat 20 de 
aıs oldugu ve denıze kazaen duştugu Tramvaya bınerek evvela bır ış ıçın l Y ~ ı 
anlaşılmıştır. Şişlide oturan anneme gittim. _T~am - Eczane/er ~l I~ TOSUN 

Şehzade başı 
TURAN tiyatrosu 
Na,lt - Hallde T ersis vapurun arkadaki demirleri- vayd.:ı .parayı çaldırdım.» demıştır. 

ne dayandı;.., Mrada müvazencsini Hakım sormuş: Bu ıece nöbetçi eczaneler ıunlardll': il Tnrkçeye çeviren 
l!I~ İstanbul cihetindekiler: 

Bu gece saat 20,30 da 
HABiBE MOLLA 

Vodvil 3 perde kaybetmif, denize yuvarlanmıştır. <<- Ne için derhal polise müracaat Aksaray: (Eşref). Alemdar: (Eşref 

1

. Fazla su yuttuğu için tedavi edilmek ıetmedinizh> Neşet). Bakırköy: (Merkez). Beya -
üzere Haydarpafa Nümune hastane - «-Polise rp.üracaat etseydim, ha- zıtta: (Asador Vahram). Eminönün • 
sine ka1dırılmı\ltır . na inanmazlardı. Üç gün ne yapayım de: (A. Minasyan). Fenerde: (Hiisa -

. • diye düşündüm ve nihayet müddeiu _ me'ddin). Kara&iimrükteo: (Kemal). 
Mektep kıtaplarmı kım satacak? mumiliğe kendim müracaat ederek Küçükpazarda: (Ne<:ati). Saınatyada: 

Bütün Türkiyede mektep kitapları vaziyeti bildirdim.» demişti?. (Rıdvan). Şehremininde: (Nazım). 
Şehzadebaşında: (Asaf). 

ubşı İfİni bir gazete müessesesi üze - Muhakeme, maznunun şahit olarak Beyoğlu cib.etindekiler: 
rine almı,tı. Bu i'lin bu müesseseden gösterdiği malmüdürü Mehmet Alinin Calatada: (Hidayet). Hasköydf!: 
alınıp Devlet matbaasına verileceğine istinabe suretiyle Ankaradan ifadesi - (Halk). Kaıımpaşada: (Merkez). Sa
dair n~riyat yapılmaktadır. işin aslı nin almması ve polis Faiğin de şahit rıyerde: (Osman). "'$Şlide: (Necdet 
'udur. Bu müessesenin kitap satışı olarak dinlenmesi için başka güne bı- Ekrem). Taksimde: (Kanzuk), (Ka · 
yapmak için yaptığı mukavele eylulde rakılmıştır. rakin Kürkçiyan), (Güneş). 
bitmektedir. Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

Devlet matbaası eylulde bu işi yeni Bahk hırsızı mahkOm oldu (Büyük.adada: (Merkez). Heybelide: 
baştan müzayedeye koyacaktır. Eğer Balıkhane önünden 7f> çift palamut (Yusuf). Kadıköyde Muvakkithane: 

müzayedede bir grupun veya müesse- balığı çalan Dursunun duruşması hi - (Saadet). Söğütlüçeşmede: (Osman 

d b. · b Jik h Hulusi}. Üıtküdarda İsk.eleba~ında: senin. üzerinde kalmazsa bu ~i Devlet rinci sulh ceza a ıtmı\l ve a ır-
~ıatbaası yapacaktır. sızı bir ,ay hapse mahkum almuftur. :....(;..M_e_r_k_ez..;.)_. ---------~ 

IUlllll 
S Moray 

9 Nisan Önümüzdeki Perşembe akşamr ~----• 

SÜMER ve SARAY 
sinemalarında birden'; sinemanın zaferi, en büyük şaheseri 

JULES VERNE'in ölmez romanı 

STROGOFF MiŞEL 
filmin ilk ttaesi şerefine GALA MÜS.Al\fERELERl 

filmini• ihtişamı ve mevzuunun fevkalıldeliği ile senenin sinema 
ha.rikusını teşkil edecektir. 

Oynıyanlar: ADOLF WOHLBRUCK- COLETTE DARF~UIL • 
CHARLES VANEL • ARMAND BERNARD 

Biletler har iki sinema gişesinde şimdiden sablmaktadır. 
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• & • s.,r. 
Saint Germain muahedesinin askeri hükümleri kalktıktan sonra 

Avusturya ordusu dün ne 
idi, bugün ne oldu? 

Bir lngiliz gazetesi "Bugünkü ordu dünkü ordu 
değildir. Fakat ne de olsa Avrupada müessir 

bir rol oynıyamaz,, diyor 

Avuaturya Cumur Rei.i ve Bafvekili orduyu teftit ederlerken 

Son günlerin siyasi hadiseleri arasında 
Avusturyanın silahlanmağa karar vermesi 
de mühim bir yer aldı. Avusturya, bu ka
ran vermekle, Saint Germain muahedesi· 
nin hükümlerine karşı geliyor ve tek taraf• 
lı olarak muahedeyi bozuyor. 

Muahede, Avusturyanın ancak 30,000 
lı:işilik bir askeri kuvvet teşkil etmesini ka
bul etmekte ve bu kuvvetin ağır toplarla 
veya makineli silahlarla techizini menet
rnektcdir. 

İki yıldan önceye kadar Avusturya bu 
ıeraite riayet etti. Askeri kuvvetleri -42 pi
yade taburundan, 6 auvari kolundan ve 
32 bataryadan müteşekkildi. Ask.erlerin 
fili hizmeti 6 sene, ihtiyat müddeti de 6 
sene idi. 

1933 de Avusturyada dahili buhran• 
lar çıktı. Ve kendisi sulh muahedesini im
za eden devletlere müracaat ederek or· 
dusuna 8000 kişilik bir kuvvet illveaini İı· 
tedi. Bu kuvvet muvakkat bir zaman için 
çalışacak ve askeri hizmete alınacak asker· 
ler bir sene müddetle hizmet edeceklerdi. 
Bu kuvvete «askeri yardım» kuvveti deni
liyordu. Bundan baıka Avusturya, ealiba 
ayni devletlerle eizlice .ıörüşerek altı liva
•ını ıekiz fırkaya çevirmiş, bunLmn birini 
makineleştirıniş (yani motörlü vasıtalarla 

techiz etmiı) ve bütün ordusunu da yeni· 
den ıilahlamağa ve makineleştinneie baş
lamııtı. 

Avusturya ordusu altı ay önce Viyana· 
da yapılan bir geçit resminde bu yeni Ja. 
lıiı ile göründü ve zırhlı otomobiller, 
tanklar, ağır toplar, tayyareye karşı kulla
nılan toplar ve tayyarelerle mücehhez ol• 
duğıınu gösterdi. Halj.ulı:i muahede bütün 
bunları yasak ediyordu. Avusturya ordusu 
lı:üçük olmakla beraber, en son ıistem silah
larla cihazlanmış ve tam manasiyle modern 

28 Yaşında Bir 
Kız Evlenınekte 
Serbestir 

a28 yaşındayım. Az çok servetim var. 
Bu ıebeple taliplerim çok. Fakat aiahe· 
yime nazaran bunlann hepsi çoluk ço • 
cuk. Beni onlara vermek iıtemiyor. Baş· 
ka da istiyen yok. Yaşım 28 olduğunll 
8Öre bana bir yol gösteriniz.» 

Hayrebolu: H. S. T. 
28 yaıında bir kız kendiaine H• 

lıiptir. İıtediii aibi harekette aer
IM!ıttir. Ai•beyinizin ıozu &&dece 
ıizi ikaz mahiyetindedir. Evlenmek 

istiyorsanız; taliplerinizden bazısım 
beğeniyoraaruz, ajabeyinmn nza
ıma baknuyarak onunla evlenebi· 
lirsiniz. 

* o 15 •enedir eı. ]iyim. H~r evli kadın 

ıibi, benim de ltanm evlendikten "'onra 

bir ordu olmuştu. 
' Ordudaki hizmet müddeti uzun oıaulu 
~çin askerler yeni ai]ahluı kullanmakta 
tecrübe kazanmış bulunuyorlar, makineli 
vasıtaları kullanmakta meleke kazanan as• 
~erler, bu vasıbları kullanmayı nisbeten u 
öğrenen ask.erlerden kat kat üstündürler. 

Avusturya mecburi ask.er alma uıulünü 
kabul etmekle tecrübeli ve hünerli asker 
~erine, yan talim .ıörmüş ask.erlerden mü· 
teşt.kkil bir ordu vücuda getirmektedir. 

Avusturyaınn eldeki orduıu ve zabitle· 
ri iyi talim ve terbiye .ıörmüş olduiu için 
~eniden askere alacağı unsurlara aakeri 
terbiye verecek el' amanlara ıahiptir. 
' Fakat yeniden hizmete davet olunacak 
askerlere ıilah, techizat, kııla vesaire te• 
min etmek çok ıüçtür. Avuıturyanm malt 
'vaziyeti ve sanayi kudreti buna müsaid de· 

,iildfr. 
Avusturya orduıunun uzun bir tarihi 

vardır. Bu tarih «ıürekli bir mağllibiyet» 
kelimeleri ile hulasa olunabilir. 

Hak.ikatta Avuııturyahlar ıon 200 se· 
ne zarfında ancak ltalyanlara karşı bir lıaç 

0

muvaffakiyet kazanmakla kalmışlardır. 
Fakat yeni ordu, eaki ordunun bir cıok. 

aksaklıklarından uzak kalacaktn. Eıki or· 
du muhtelif ırklara mensup olan, muhte• 
lif dillerle konuşan milletlerden müteıek· 
kildi. 

Eaki Avusturya • Macaristan impara• 
torluğunun hükmü altında yaşayan blitün 
.uMurlar bu orduya iıtirak ediyorlardı. Son 
ra eski zabitler, tam bir aristokrasi teşkil 

etmekte idiler. 
Yeni Avusturya ordusu iıe, ıırf Avus

turyalılardan müteıekkil olacakt'ır. Fakat 
bu ordunun Avrupa hayatında teairll bir 
rol oynaması hiç bir vakit beklenmez. 

(Evnin& Standard • Londra) 

kendini oluruna bıraktı, ne üııtüne ba

tına, ne de eve bakar oldu. Adeta ihti· 

yarladı. Ben "40 ya~ındayım. Gönlüm 
hi.la taze. 25 yaıında bir kıza rastıel · 
dim. Gönlüm ona aktı, o da bana karıı 

lakayt görünmüyor. Fakat evliyim, ne 
yapabilirim~ Kızı aldatmak iatemiyo • 
rum. Fakat yüz venem o evliliğimi bil

diii halde benimle yaşamaia razı ola • 
cak. Bu münasebeti ileri götüreyim mi) 

İzmir: Cevat 

Bence dizsinler henüz elinizde 
iken İJİ bUl'ada bırakmağa çahtınız. 
Genç bir kıza gönül verirseniz bu. 

bun aizi nereye kadar aürükleyece
iini tahmin edemezainiz. Eviniz bo· 
2ulur, çocuklarınıza karıı fena va-

ziyete döterıiniz. fyi fena yuvanızı 
bozup yeni bir maceraya atılacak 
çağda da değilsiniz. Bir taraftan ka. 

'°mızı ve çocuklarınızı, öte tarafta 
kızı bedbaht e~ek clı.nıtbım itleme-

ı • • 
yınız. 

Teyze 

Aile hayatında 
Saadetin şartları 
Aşkı en iyi tanıyan san'at
kirlar evlenince neden 

mes'ut olamazlar? 

Amerikah bir doktorun 
iddiaları 

Dünya yüzünde evlenme ve boıanma 
hadiselerinin en 11k vuku bulduğu yer, Ho
livuttur. Burada sinema yıldızlan sünün 
birinde evlenir ve pek kısa bir zaman aon· 
ra yine günün birinde boşanıverirlcır. Her
ke! bu artistlerin ahlak kaidelerine peh ııkı 
baih kimseler olmadıklarım sanarak bu 
hareketlerine aldırmazlar. 

Arti.tlerin derdi 
Halbuki en büyük şöhreti kazanmış ve 

herkes tarahndan sevilmiş olan bu arti!t· 
lerin başı derttedir. Hayatta uiradıkları 

bedb•htlıkların birçok esaslı sebepleri var· 
dır. 

Mesela Rodolf Valantino, binlerce, yüz 
binlerce kadının tapındığı bir artistti. Bir 
kaç kere evlenmiı. fakat bir tek defasında 
bile bahtiyar olamamıştı. Halbuki ııörü • 
olişe göre bu adamm mes'ut olması lazım 
geliyordu ve onu uzaktan .ıörüp kendisine 
ııönül verenlerin hepsi bir insanın ancak 
onunla bahtiyar olabileceiini sanıyorlardı. 

Dört dela evlenmiı ve boıanmlf 
Meıhur Jon Jilbert de bedbaht insanla· 

rın biri idi. O da dört kere evlenmiş ve bo-

Niean 7 

Ay ışığının garip tesirleri 

MehtapAvrupa ve Asyayı 
uzatıp kısaltıyormuş! 
Kuraklık ve şiddetli soğuklar da ay yüzünden 
oluyormuş, hatta ay ışığının doğumlar üzerinde 

bile tesiri varmış 

Çin heyetşinaslan (c) bir Alman rasatnanesi (a) ve bir Fransız rasathanesi 
(b) ile birlikte çalışarak ay ışıklan yüzünden Asya ile Avrupanın 9 metre 

uzadığını kevtetmiştir. 

Ay ışığımn insanlar üzerinde tuhaf te• ,hatsı.z eden hadiselerden biridir. Kuraklı· 
ıirler yaptıiı öteden beri mevz.uubah•edi- ,iın da ay yüzünden hasıl olduğuna dair 
lirdi. Alimler fimdi ay ı11ğınm yer yüzün· ,bir takım kanaatler hasıl olmaktadır. 
deki kıt' alarm yerlerini deiiıtirttijini, hat-' !fondan birkaç haha önce vefat eden Her· 
ta arzın mihverini oynattığını .Oylemeğe beTt Brovn dünya denizlerinde ılık ve sıcak 
başlamışlardır. Ayın dünyadaki katılan ıulann ötede beride toplanmalarının da ay 
yelerinden oynattıiını Şanghayın Zi-Ka· ,yüzünden hasıl olduğunu anlatmıştı. 
Wei rasathanesinin yapılan tetkiklerle Ay, gökyüzünde daima ayni yo]u takip 
ıabit oldu. etmiyor. Bilakis, bu yol tedricen değiş· 

Bu tetkiklere Almanyanın Naucn ra· mektedir. Bunun sebebi, bir taraftan ken· 
sathaneıiyle Bordeaup rasathanesi de işti· di hareketleri, diğer taraf tan diğer semavi 
rak etmiş ve neticede Zi • Ka . Wei rasat· .eeramm ayı cezbetmeleridir. Bu değişiklik.· 
hanel!inde zamanm bir aaniye parçaaı mik· ler, Okyanusların sulan üzerinde tesir yap· 
tarınca tahavvüle uğradıiı anla11lmıştır. .makta ve böyl · b11":ı seneler kurak, bi>.ZJ 
Bunun sebebi, ay ışığının bütün Avrupa ve ,•eneler yağmı...::. l:. . :. meler sıcak, bıuı 
Asya kıt'alarmı uzatınuı. daha ıonra bu seneler de soi" ;, geçnıcktedir. 
kıt'aların lastik gibi eski hallerine dönme• . Mister Herbt.rı Brovn bu sayede hava 

}eridir. mütehassıslarının her senenin vaziyetini 
peşinden keşfedebileceklerini söylemiştir. Çin alimleri bu uzamanın 9 metH ka-

dar olduğunu hesap etmişlerdir. Y'llnİ ay Doktor Steton ay ışığının radyo üzerin· 
·ışığının en fazla kuvvetli olduğu ımalarda .deki tesirlerini keşfetmiş bulunuyor. 
Çin ile Avrupa arasındaki meıafe 9 Bu hadise ancak geçen yıl esnasında 

,metre uzamakta ve a;adaki zaman farkı ayın tutulduğu sırada keşfolunmuş ve ay 
hu yüzden haııı1 olmaktadır. ,ıııiının radyo nctriyatı üzerinde tesir yap• 

Bu.ıün bu hadisenin vuku 'bulduiuna ,biı anlaşılmıştır. Bunun sebebi, ayın ha• 
lıiç bir ıüphe kalmamıştır. ;va tabakalarında da meddücezirler yapma· 

. Arzın mihveri de hey' etginaalar tara- .-ıdır. Radyo mevceleri bu meddüeezirler· 
Jon Jilbertin elJlenip ayrddıfı fından dikkatle tetkik edilmiı ve an hat• den müteessir oldujiu için ona göre tedbir· 
lradınlartlan eüzel Virginia Bruce 

0

Iarırun 30 santim kadar yerlerini deiittiT· 'ıer ahnmııtır. 

tı Öld .. ~.. ·· k 38 d 'dikleri görülmüştür. Bunun da yine ay· Ayın insan do;;.,,mlan üzerinde de te· 
tanını~ . uııu gun anca yaşın a . .. ... . lm •-
"d" B" lık J J"lb rt G G b ·1 yiizunden haaıl olduııu kanaatıne van lf· •ı'n' oldum• anla11ılıyor Parisli bir doktorun ı ı. ır ara on ı e reta ar o ı e . ·- " · 
de evlenmek üzere idi. Bir gÜn ikiai nüfus ,tır. .tetkiklerine 1ıöre ay ışığı azaldığı &ıralarda 
kliıtlannı alarak evlenmek için belediye· Fakat ayın tesiri bu kadarla kalmamak· ,insan doğumları da azalır ve bu ıgık kuv·. 
ye gitmişler, fakat Greta Garbo belediye tadır. Ay ıtıiı balıklar üzerinde de teair ,vetlenince doğumlar çoğahrmıf. Fakat bu 

da.ire1inin kapısı önünde durarak: etmekte ve bunlar bu yüzden balıkçılann ~ddia başkaları tarafından henüz teyid O• 

- Bu.ıün evlenmek istemiyorum 1 De· ,eline düşmektedirler. İngiltere. balık cı~a~i- lunmamııtır. 
· · d"" ·· ı ·· tüaü, balık tutmak için en eyı mevsımın 

mıı ve evıne onmuı u. . 
Galiba Garbo, en büyük aşıkların en iyi ,mehtaplı geceler olduğuna dair yapılan 

koca olamadıklarını sezmiş ve bu yüzden fenni tetkikleri neşretmittir. Bu tetki1r.lere 
kararından vazgeçmişti. göre ay ıııiı doğrudan doiruya balıklar 

Yeni artiıtler böyle oldukları ıibi es • ,üzerinde deiil, fakat denizin içinde bir ta• 
kiler de bunlardan farklı değildirler. Meı· ,kım tesirler yapmakta, oradaki nebatla!la 

· bazı küçük mahluklardan mürekkep bulut-

lstanbulda bir yılhk inşaat 
letanbul belediye hudutları dahi-

linde 1935 yılı kanunusanisi içinde 
33. şubatta 37, martta 72, nisanda 90, 
mayısta 89, haziranda 106, temmuzda 
95, ağustosta108, eylulde 75, teşrini
evvelde 84, teşrinisanide 73, kanunu
cvvelde GO olmak üzere bir yılda 
942 bina yapılmıştır. 

Jon Jil6crtin evlenip ayrıldığı 

lradınlartlan ima Claire 

hur musiki üstadı Vagner de her kadının 
sevdiği bir adamdı. Fakat o da bed • 
bahttı. 

Meşhur İtalyan '!!&İri Danonçiyo da bir 
aşktan bir aşka sıçramış bir adamdır. O 
da kah prensesler;, kah alı:tirist1eri ,kah 
daneözlerj ııe' miş, fakat bunların hiç birile 
mes'ut olman;ııştn. 

Romantilı culamlar 
Hula~a ıomantik adamlamı hiç biri -

.lar ııık içinde yüzmekte ve bu manzaralar 
)>alıklar üzerinde tesir yapmaktadır. Ayın 
,tesiri ile huıule gelen meddücezirler de Ok
yanusların kimyevi terkiplerini değiştir• 

mekte ve bunlar balıklar üzerinde mÜe88ir 
olmaktadır. Bundan baıka ay ııığı, aünet 

,ıııimın bir in'ikası olduğu halde bazı de· 
,niz mahlukatını satha daha yakın bir yer· 
pe sezip dolaımaia ıevketmektedir. 

Kuraklık yer yüzü halkını en çok ra-

Bu yıl henüz in~aat mevsimi başla
mamı§tır. Maamafih yeni inşaatın ge
çen seneden fazla olmıyacağı tahmin 
edilmektedir. 

ainde bahtiyar bir hayat yaşamak kabili • anlayınca susuzluk.lanm içlerinde 58.klaya· 
yeti yoktur. rak yeni bir tecrübeye giriştiklerini anla -

Bu meıele ile çok meı1ıul olan Ameri· ,Ymca susuzluklarını içlerinde aa1r.1ayarak 
kalı doktor Reye'ye eöıe romantik tahııi - yeni bir tecrübeye eiriştiklerini anlatıyor. 
yetler hayatın hakikatlerile kartı karşıya . Jon Jilbert atkın bütün inceliklerine 
gelince ya bir daha dönmemek üzere bu vakıftı. Fakat bayat ile aşk arasındaki mü• 
yoldan aynhrlar, yahut yeni teorübeleTe paıe\;etten haberi yoktu "ve hayatı kendi 
giriıerek düşc kalka yilıürler ve bayatla • ,b.ulyaıına uydurmak istiyordu. 

nnı bin bir ıstırap içinde aeçirirler. · Kmıılılılı .aygı ve ymdım 
Mes'ut olmalı için Diier bütün büyük. aşıklar da hep böy· 

İnsanın hayatta bahtiyar olmaaı ıçm, ledir. Bunların hepsi de evlilerin yalnız 
atetli bir ltık olması delil, biraz feylesof kendile-ri i9ln yaşa.mad.klar*'1ı, evliliğin 
kafalı adam olması lbımdır. bir tcnnüt hayatı olduğunu ve karşılıklı 

Feyleııof Sokrat'ınkanaı huysuz aeçim· •ay.ıı ve yardıma istinat ettiğini, bu haya· 
ıiz bir kadındı. Fak.at kocası onu daima tın hem zevkleri, hem ıstırapları bulundu· 
meteder, onun huysuzluklarını Feyleııofa • iunu ve bunlann hepsini yaşamak lazım· 
ne bir tevekkül ile kargıladı. Sokrat ro· geldiğini unutuyorlar. 
mantik bir adam olııaydı muhakkak bu Doktor Reye bu mülahazalarını tamam· 
kadının kanına girerdi. layarak diyor ki: <cEvlilik hayatının hem 

Pansilvanya üniversiteıi profesörlerin- zevkleri, hem ıstırapları sayesinde hayat 
den doktor Jems Bossard boşanan kadın· daha güzel anlaşılır ve ahenk kazanır. in· 
]arın bet bini ile meşgul olarak tetkikat sanlar için ideal bu olmak gerektir. ı> 

yapmıt. neticede bunlardan yüzde dok.san Hayatı yüzde yüz aşktan ibaret sanan• 
dokuzunun aşka !!Usamıı kadınlaıdan ol - lar, hayatta aşkın ancak yuzde on niııbe • 
duklannı aşktan baıııka bir şey düıtinme· tinde bile yer bulmadığını anlamadıkları 

diklerini., hayatın aşktan ibaıct olmadığım için başlarını taştan ta~a çarpıyorlar. 
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Biı müthiş vasıta büyük harpte müthiş bir inkişafa 
m~zhar olmuştu. Evvela Almanlar İş«i giriştiler, 
1916 ya kadar buna mukabele edemiyen Fransızlar 

bilahara Almanları da geride bıraktılar 
( "Son Posta,, nm askeri muharriri yazıyor } 

BüyOk harpte menfl propaganda için basılan gazete, proşür 
ve beyannamelerden birkacı 

Yirminci asrın en ileri tekniğine iıtinad 
eden yeni yeni harp sillh ve vasıtaları İ· 
cat edilir; sayesi insanlan ve hayvanlan 
ancak muharebeden hariç kılmaktan ibaret 
olmak lanm gelen bu vasıtalar bcteriyet 
için hergün biraz daha tahripkar bir mahi
yet alırken propaganda ıili.bı da onlarla 
müvazi bir seyir takip ederek fikirleri ze• 
birlemek hedefini gütmektedir. Bugün de· 
iil, bundan 22 sene evvel bile bu sahada 
o kadar ileri gidilmiştir ki ıeneler geçip te 
vesikalar birer ikişer meydana çıktıkça 

düşmanını en can alacak tarafından yaka
layıp yere sermek için insan 2ekasının baş 
vurduğu vasıtaların ,eytani mahiyetine 
pşmamak mümkün olmuyor. 

Bu yazımızı bize ilham eden ıey bir 
Avrupa mecmuasında gözümüze çarpan 
«Düşman maneviyatını bozmak için» baş

lıklı yazıdır. 

Bu yazıya nazaran büyük harpte (menft 
propaganda silahı) na ilk önce Almanlar 
tarafından müracaat edilmiı ve 30 aius
tos, 91 4 de Paris üzerine atılan mülazım 
Fon Hiddesen imzalı yazı ile başlamıştır. 

Bu yazı aynen şöyle diyordu: «Alman 
ordusu Paris kapılanndadır: Teslim ol
maktan başka yapacaiınız bir ıey kalma-

mıştır.» 

BOyOk harbin mentt propaganda 
neşriyabndan bazıları 

Hansiyi bu işin başına geçirerek yanına <la 
mütehassıslar verdi. İşte bundan sonradır 
ki (propaganda) itinde Fransızlar Alman
lara karşı büyük bir üstünlük teminine mu-
vaffak olmuşlardır. O kadar ki bir zaman 
sonra Almanlar bu sahadaki mücadeleyi 
terketmiş ve ancak harbin son senesinde 
tekrar buna müracaata mecbur kalmışlar
dır. Fransızların vücuda getirdikleri propa-

En kuvvetli şair, romanca 
- ve hikayecimiz kim? 

Ahmet Refiğin 
verdiği cevap 

'' Bence en üstün şair 
Yahya Kemaldi. Fakat 
Nazım Hikmet onu 
tahhndan indiriyor ,, 

Ahmet Refik: 

. - Ben, diyor, en üstün şairimiz 
dıye çok sevdiğim Yahya Kemali bi
lirdim. Çünkü Yahya Kemal, bizde 
«şiir okuma)) ahengini yaratan üstad
dır: Gençliğe, inşad notasını, tıpkı bir 
orkestra şefi gibi meşkettirmiştir. 

Sonra o, ilhamını. sade hislerinden 
değil, zengin kültüründen alan bir şa
irdir. 

Tarihin ince noktalarını sezmekte 
öyle üstadane bir mehareti vardır ki, 
müverrihliğe kalkışsa, Michelefye 
rahmet okutabilir. 

Bence onun Nedime yazdığı nazi
reler. Nedimin 'iirlerinden çok yük
sektir. 

5a:rfa ı. 

Hauptman Nasıl Tanrndı? 
Haydutlardan mektup 
alan doktor anlatıyor 

lf •• 

" Geceyi çocuğun beşiğinin bulunduğu odada 
geçirdim. Elim beşikteki yashğa gitti. Yorgam 

k~ldırdım, iki, kancalı iğne •. " 

Dünkü lmmın hüliaaaı: ı 
Doktor Condon, Hauptmanın ka• 

til ve •uçlu olduğuna kanidir. Ve 
muhakeme ema61nda ıahacl•tiyle 

hülrme müe.,,ir olmuftur. Bu lıa· 
naata na•ıl vardığını anlatan dok
tor, fÖyle yazmaktadır: 

~ . (<Ben içli bir babayım. Bir 13.~ne
nın duyabileceii i•tıarbı gö~ önüne 
6efİrerek mütee•sir oldum. S~niyen 
milli bir kahramanımız olan Lind -
6erge reva görülen muameleye fa. 
hammül edemİyerelr çocuiun kurta
nlma•ı için, biriktirdiiim bin doları, 
haydutlara te•lim edeceğimi wıue -
lelerle ilfin ettim. O akıam bir mek· 
tap aklım. Bu melttupta ıöyle deni
yordu: 

Ve Onun Aı'ı'rlerı'nde ben, losyon ha- Saygı değer bay: k 1 1 k k T Lindberg arısıy a ngütereye çı ar en 
line sokulmuı;ı keskin bir lale ve sün- «Lindberg meselesinde mütavas-
bül kokusu duyarım. sıt rolünü oynamak istiyorsanız vere- ğerinin mavi olduğunu söyledim. Ve 

Z k ~ · · t ı· t h f · h fi b'k bilahare, Lindbergin aldığı mektupta ev i terennüm etmekte, onun cegımız atma ı ar ı 'ar ne tat ı e-
kabına erişmiş şair de hatırlayamıyo- diniz ve melfuf mektubu bi7.zat mös~ da bu itaretlerin mevcut olduğunu 
rum. yö Lindberg·e veriniz. O mektup vak- öğren<lim. 

Fakat beni, beynelmilel bir musiki anın çözülmesini temin edecektir. Ce- Lindbergin evinde 
gibi saran yepyeni ve gür bir ses var reyan eden meseleler aramızda kalma- Bu mülakattan sonra Lindberg be-
ki, Yahya Kemali yüreğimdeki tahtın- hdır. ni evine davet etti. Lindbergin samimi 
dan indiriyor: Nazım Hikmet... Matbuatın veya polisin t.aberdar bir arkadaşı olan Gaglio ile beraber 

Nazım Hikmetin sesi, zevkten, sün- olduğuna muttali olursak, evveJa iş is- bir sürü polisin arasından ve çeıŞİt c:e
bülden ve laleden büsbütün başka şey- tediğiniz surette olmaz, ve saniyen ye- şit parolalar vere vere evin yanına 
ler söylüyor. ni bir takım faciaların doğmasını intaç kadar sokulduk. 

Ve o, söyledikleriyle de, söyleyiş edebilir. Mösyö Lindberg'den parayı Mutfak kapısından içeri girdik. 
tarziyle de, kendisinden evvel gelen- bize vermek üzere alırsanız New - york Çocuğa muhafızlık eden kopek kuy -
leri silik bırakan bir çığır açıyor. Amerikan gazetesinde şu üç kelimeyi ruğunu sallıyarak yanımıza geldi. 

Bu yepyeni çığırın, ıstırapları bes- neşrediniz: ' «Para hazırdır.ı) Mutfakta kolonel Brcckinridg bizi 

teleyen kuvvetli marşı, kanatları kırıl- Bilahare size ha;?ka talimat verile- karşıladı . O da Lindb~:gin kaIJ! gün 
mış yürekleri, 150 voronof şınngası cektir. Bin dolarınız kendinizde kalsın. dostlanndan biri idi. Oniimüzden yÜ· 
gibi diriltiyor; sızlandırıyor. Sizin paranızı istemiyoruz. Ve böyle rüyerek bizi betbaht babanın yanına 

Aksini iddia edeceklerle konuıııahi- hayırlı bir işe delalet ettiğiniz için bil- kadar çıkardı. 
lirim : Fakat bir tartla: Nazım Hikme- hassa bizden bir fenalık gelebileceğini Betbaht babanın bir auali 

aklınızdan çıkarın ve korkmayın! Lindberg ile ~ahsan da tanıştıktan 
Her akşam saat 18 ile gece yarısı a~ sonra, betbaht baba, bana bir suru 

rasında evinizde bulununuz. Bizden sual ·sordu. Gösterdiğim mektuplan 
yeni bir haber gelecek .... » derin derin tetkik etti. Ve kendisine 

Aldığım mektubun içinde bir mek- gelenlere benzediğini tasdik etti. Bir 
tup daha vardı. Üzerinde - bu mektu- müddet sonra kolonel Breckinridge ile 
bu açmadan Lindberg'e veriniz - iba- uzun uzun müzakereler ettikten son-
resi yazılıydı. ra bana: 

Almanlar bu tarzdaki manevi taarruz
larına 191 6 senesi başına kadar ıerbestçe 
devam ettiler. Fransızlar o zamana kadar 
mukabele dahi etmemiflerdi. Lakin Vages 
mıntakasında muharebe eden bir Fransız 
hrkası kendi teşebbüsüyle düşmana muka
bele etmiş ve ondan sonra Fransızlar da 
bu silahtan istifadeye devam etmişler ve 
hatta Almanlan geride bile bırakmışlardır. 
O kadar ki büyük harbi kaybeden Alman
lar. cephedeki Fransız - İneiliz - Ameri
kan - Belçika ordularının tesirinden ziyade 
bu propaganda silahının tesiri altında 

ganda vasıtaları mecmua, kitap. eazete gi- \ 
bi muhtelif şekil ve hacimdeki ne§riyate. • 

Hadiseden Al Reich ile Lindberg'in - Azizim sana çok müteşekkirim .. 
samimi arkadaşı olan Rosenheinle ha· Bu işde bana yardım et ve namıma ha
berdar ettikten sonra Hopewll'de otu- reket et diye selahiyet verdi. 

mağlup olmuşlardı. Çünkü Alman ordu)a. 
n henüz muharebe meydanında sebat ve 
mukavemet ederken Alman cephesi mem
leket dahilinde yıkılmış ve Alman halkı 

bizzat kendi ordularına ve onları sevk ve 

idare edenlere .düşman kesilmişti. Bu key
fiyet (propaganda} silahının ne kadar ze· 
hir)i bir şey olduğunu pek gÜze) meydana 
koymaktadır. Bu noktaya böylece İşaret 

ettikten sonra büyük harpteki propagan
tla mücadelesinin seyrini sözden geçirme• 
ie devam edebiliriz: 

istinad etmi~; fakat bilhassa nazarı dikka 
te alınan şey, yazılan yazıların (propagan· 

da} o1duiu zannını vermem eğe çalıımak 
olmuştur. Esasen açık ve acemice yapılan 
(propaganda) muvaffak olmamağa mah-

kumdur. Asıl (propaganda) nın zehri sin· 
si oluşundadır. Fransızların büyük harpte 
vücuda getirdikleri (propaganda) eserle-

ri meyanında u Bir Alman esırının ar,ık 

mektubu,>, «vatandaş Bavyeralılar» gibi 
şaheserler vardır. Hele bunlardan ikincisi
nin şöyle harikulade bir macerası vardır: 

Fransızlar 1918 senesi başında (pro· 
paganda) neşriyatını top mermileriyle de 

düşman tarafına atmağa teşebbüs etmiş

ler ve bu maksadla hususi mermiler yap· 
tırmışlardı. Jlk tecrübede hususi merminin 
içine «Vata:ndaş Bavyeralılar» isimli risale 
doldurulmuştu. Tecrübe muvafak olClu ve 
kaiıtlar infilak tesiriyle parçalanmadılar. 

Almanlar bunlan • toplattılarsa da rüzgar 
bir kaç tanesini uzaklara sürükledi; bun

lardan birisi bir Almanın eline geçti. O da 
bunu bir Alman gazetesine gönderdi. Ga-

(Voj) !ardaki Franmz fırkası Alman 
cephesine atbiı yazılarda fÖy)e diyordu: 
•Harp başlayalıdan heri Almanlardan 
( 1,350,000) İnsan ölmüştür. Bu şartlar 
- 1t d h b d zete hunu tercüme ve neşretti. Gazetenin '" ın a mu are eye evam etmektense 
Alman ordulannm memleketlerine dön- yazışına nazaran. etrafta öyle bir zan ha-

) · d h · ) B sıl oldu ki bu yazı Bavyeralı bir Alman me erı a a eyı o ur!» u yazının acemice 
olduğu meydanda ve bundaki propagan- tayyarecisi tarafından yazılarak -kendi 
da kokusu ise a§ikirdır. Nitekim, Fransız- vatandaşlarının haleti ruhiyesini Fransızla

lar hesabına, lehte hiç bir tesiri görülme- ra bildirmek maksadiyle- Paris üzerine 
miş, bilakis fena netice vermi§tir. Esasen atılmış, fakat rüzgarın sürüklediği bu nüs
imla yanlışları ile dolu olan bu yazı Alman ha Alman cephesi gerisine kadar gelmiş

cephesine atıldığı sırada Fransanın onda tir. 

Ahmet Refik 

tin ışiirlerini, kendi ağzından dinlemek 
fırsatmı bulmağa çalışsınlar ı 

Çünkü on'un .şiirlerini başka ağızlar
dan duymak, faraza Koca İsmail de
denin eserlerini, hiç musiki terbiyesi 
görmemiş sokak şerbetçilerinden din
lemeğe benzer 1 

· - Ya romancılar"> 
- Bence, meşrutiyetten sonraki ro· 

maııcılarımızın ve hikayecilerimizin en 
kuvvetlisi, Reşad Nuridir. 

Çünkü o, duyuyor. ve duyurmasını 

biliyor! 
N. S. 

ran Lindberg' e telefon ettim. Zavallı anne 

Kendisiyle bu tarihe kadar tanıı;ı- Derhal karısına takdim etti. Zaval-
mamıştık. Telefonda görüşmek istediği lı kadın beni bugün de gözümün önü
mi söyleyince bir kaç kişi tarafından ne geldikçe müteessir eden bir halde 
sorgu suale maruz kaldım. Ve nihayet, idi. Hıçkırıklarını zaptedemiyerek: 
kendisine güçlükle muhatap oldum. - Ben de size minnettarım doktor, 

Bana yazılan mektubu telefonda o- diyordu. Dostluğunuza nasıl te~ckkür 
kudum. Hiç bir kelime söylemeden etmeli ... Bu gece her halde bizde ka-

dinledikr.en sonra kendi namımı yazılan lırsınız .. . 
mektubu da açıp telefonda kendisine o- Beni kocasiyle beraber, cenuba na· 
kumamı rica etti. O mektupta da şun~ zır bir odaya götürdüler. 

lar yazılıydı: Çocuğun odasında 

Lindberge gönderilen mektup içeride elektrik düğmesini çevmnce 

«Mösyö Condon hayırhane bir ta- boş bir beşik gözüme çarptı. 
vassutta bulunuyor. Kendisine 70 bin Lindbergin evindeki ilk gecemi, 
doları veriniz ve parayı aşağıda ~kli- çocuğun kaçırıldığı odada geçirecek .. 
ni çizdiğimiz gibi bir paket yapınız. · 

tım ... 
(Mektuptaki ~kli izah ettim.) Lindberg yanımızdan ayrıldı. iki 
<< Ne çeşit para istediğimizi size ev- dakika sonra battaniye ve portatif bir 

velce bildirmiştik. Tuzak kurma- karyola ile geldi. 
nızı. bilmeyiz ki hatırlatmağa tekrar y ... k d ' ı· ı h 1 
1
.. d p ı· · - atagınızı en ı e ım e azır a-
uzum var mı ır}.. arayı e ımıze a- d k d d' B · d·kı · 

lı ı ... ed 1d yayım o tor, e ı. u getır ı erım, 
___ r a maz, çocugunuzun ner e o u· N l 

" · b'ld' ~ · Ad · Idık kaba şeyler amma... e vapa ım, as· 
ger Post) isimli gazetelerin sahte nüshaJa- gunu sıze 1 ırecegız. resı a • k · · Ü · d · k' .h 

k. t beki' k er ısı.. mıt e erım ı ra "~ça u\ ur-
rını da basarak bunları da muntazaman Al. tan sonra se ız saa ıyece • on - . ~ 
man hatlarına ve cephe gerilerine sevk el· dan sonra göeterilen mahalle gidecek- sun uz.·· 

siniz. - Kolonel dedim. Şu dakikaJan 
mişlerdir. Ayrıca mizahi yazılar ve resim
lerle de hep ayni hedefe doğru yürüyen 
Fransızlar küçük bir cep mendili İçerisine 

saklanabilecek kitaplar bile bastırmıoı ve 

Lindberg telefonda: 
Ba~ka bir şey var mı, diye sor-

itibaren, yegane emelim. size yardım 
edebilmektir. Evladınızı kollarınız a-

hiri Alman orduları elinde bulunuyordu. Bu yazının bir Fransız propagandası o· düşman tarafına atmışlardır. 
du. 

Var, dedim. Biribirini kat'eden 

rasında tekrar görmek , ,e bu sa<>deti 
görmek için icap eders~. hayatımı fe

da edebilirim. Bu vesile iledir ki Fransızlar da ayni sila· labileceği hatıra gelmemişti, o kadar mu: cıhham ediyorum ıı isimli kitap 450 say
ha. bir usul tahtında müracaat etmek lü- vaffakiyetli bir tarzda yazılmıştı. Fransız- fa, 1 santimetre kalınlığında, 10,5 ııanti
zumunu duydular ve işi Fransız istihbarat lar aynca --daha sonraları (harp sayfa.;ı) metre boyunda, 7,2 santimetre eninde ve 
hürosu eline aldı. Bu büro bir (havai pro- ve (serbest Alman sözü) isimlerini alan- 'yalnız 50 gram ağırlığındadır. ) 
paganpa servisi) ihdas etti; bilhassa ihtisa- (harp postası) isimli bir gazete çıkaMrak• -Arkası yann-
u ehemmiyet verdi ve mO§hur ressam bundan maada (Ardennes) ve (Strasbur~ ' C. D. 

iki daire .. 
- lki daire mn. Acıklı baba. elimi sıktı tekrar te · 

Linclbergin sesine hiddet gelmisti. şekkür etti. Hayırlı gecel~r temPnnj 
Dairelerin şeklini anlatmağa baş _ ederek beni bırakıp gitti . 

ladım. Bun1arın birinin kırmızı ve di- (Arkası var) 
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Aralıksız 
diklilere, •• 

bombardımanlarla Vene -
gün hücum yapılmıştı. uç 

F enerbahçenin Ankarada 
yaptığı maçlar bunun 

canlı bir misalidir 

Satırının altına şu iki satm yazdı: sant, bu kahveye 'ramazandaki tıyatro 
«Hiç olmaz mı, ben gibi bir güver- arkadaşları alıştırmışlardı. 

cinin gamı?>' Ramazan geceleri bu kahveye arast-
11 Bak stğmıyor içine Hasanm içinin ra meddahlar, cura, bağlama gibi meş-

Elli yedi bin (1) ki•ilik Türk or-Jv... 16,000 asker, 32,000 gemici ve gamıl» hur saz çalanlar geliyor; orada genç -
T An karada iki maç yapan F enerbahçe- \ l l 

dusu temmuzun virmi ikisinde Lef- kürekçi ile 1300 top bulunuvordu. 'e on, on beş günde uydurabil- ere birlikte çocuktan da eg-lendiri -
J. - J nin aldığı şayanı dikkat neticeler uzennJe 

ko!c önünde göründü. Lala Musta- Müttefik kumandanlar burada durmak laz•mdır. Nasıl bit bilgi ve ne !libi diği bu iki satırı kq,ralar karalamaz için- yorlardt. 
fa Paşa, muhasara i11.ini. Yeniçeri • rtlar içinde maç yaptıklarını bilmedi~i- de öyle bil' ferahlık duydu, bu yazdığı Fakat Hasana bu kahvede meddah. 

- ~ · birbirlerine caka yapıyorlar, mera- ,şa k' I b d 1 I d · d I J likten yeti•me, gözü pek bir kuman- nıiz Ankara takımları, muvaffakiyetli bir ı ı satırı öy e eğen i, öy e beıfondi ki ar an zıya e az ça an arm çaldıkları 
:r 1.im kalabalı0ı içinde münaka•a ve ı f b h k d h t k b b"ld'~ · d d [ 1 t · d' d 7 -t 'k' • dan olan derya kaptanı Ali Paşaya • .,. o} un a ener a çe ar§ıı.nn a atırı ,,,ayı- ar ı unu yaza ı ıgın en o nyı se- şey er esır e ıyor u. L...a en rnusı ıyı 

ve11di. Kalenin yedi büyük tabyası 
gurur içinde vakit öldürüyorlardı. lır bir mevcudiyet gösterdiler.. vincinden ağzı kulaklarına varıyordu. çok seven Hasan bu azlarla çalınıp 

Mükemmel bir stada, banyoyu .emİ'l e- Hasan, güvercin kantosunu tekrar· söylenen aşikane ve çok hazin türku-
kar•111na yedi•er bin ki•i ile toplar Bu sırada Lefkoşe önündeki harp ' k 1 b 1 k 

... .,. :r ,den sıca su ara, on iki yaşından ~ıj ama Clan usanıp ta Manakyanm his~i piyes· leri dinledikçe adeta oturduğu yerde 
k d H f k m htell.f bey &on derece •iddetlenmi•ti. · ı k·ı d·ı f b ı k ı on u. er ır aya u • :r :r suretıy e teş 1 e ı en ut 0 ta "n arma, lerinin rüyasına daldığı zamanlar ba- ağlamalı oluyor ve sonra kahveden eve 
lerbeyilcr. valiler kumanda ediyor- Kalenı'n tabyaları kartısına kon- .llengilterenin birinci sınıf olmasa bile iŞ bi- ~ kalk k d" .. kt kad , zan ayaga ıp aynanın arşısma gc- onunce yata a uyuyuncıya ar 
lardı. n bir antrenörüne malik olan Fenerbııh· 

mut olan büyük Türk topları gece 'çenin, gelen haberlere nazaran Ankıır da çıyor, Binemiçyanın, Şahinyanın aşi- hazan hep o şarktları mırıldanıyordu. 
Bu sırada 1Piyale Paşa, Venedikli- gündüz korkunç gümbürtülerle gül- ·aldığı neticeler, futbolümüz hesabın bepi- kane rollerdeki taklitlerini, hem de on- Büyük mahalle kahvesinde Hasani 

lcrm adaya imdat göndermelerine le yağdırıyor, kalenin ıurasında bu- mizi düşündürecek mahiyettedir. larm kendi şivelerile yapmtya çalışı- meddahlardan da, azcılardan da çok 
engel olmak için donanma ile de - rasında gedikler açıyordu. fakat Ankaranın bayram maçlarınd..ı gördü- yordu: afsunluyan şeyler kahvenın duvarla· 
nize açıldı. Düşmanı açık denizde Venedikliler bu gedikleri hemen ve ğümüz Çankaya takımı burada derli toplu - Lakin şu kalbimin derununu bir rındaki levhalar, resimlerdi. Mesela 
kartılamak istiyordu. RodoG ile Gi- ,iki maç yaptıysa da bu bize memlekette diuliyecek olursanız görürsünüz ki o karşılıklı asılımş, birbirlerine çok ben-

:r canları pahasına kapatıyorlardı. 
rit adasında dolaşmağa başladı. futbolün yükseldiğini değil, büyük bir u- size karşı nasıl pürhelecan daraban et· ziyen iki tane kara kaflı, kara gözlü, 

Bir aralık Venediklilerle mütte - Aralıksız bombardımanlardan kut neticesinin her tarafta ayni dereceye in~ mektedirl süt gerdanlı, püskürme benli beyaz a· 
sonra üç hücum yapılınıfll. Fakat diğini Haha canlı bir şekilde anlatnm oldu. - Hey Allafüm, ben ne mü,şkülatlı rap kızı resmi vardı ki bunların o upu· 

fiklcrinin donanmalarının Ciridin . Spor işlerini en güzel ve en kuvvetli bir 

Sud"' lı'manından açıldtklarJnı, do • sarp bir sırt üzerinde çok sağlam bir 1 F bir mevkide kalmısım s. imdi ... Sevgili- zun kirpiklerile canlara i~liyen süzgün .... şekilde futbo üzerinde teksif eden ent:r~ · 
ğu tarafına geldiğini öğrendi. On • surette yapılan kaleye girilememit- ,bahçe, bugün yapılacak Türk milli futhol me karşı, ne kalbimin en ücra köşesin- bak~ları, adlarına (kadın - ana) de -
ların önlerini kesmek üzere Lefko· ti. takımına makul bir düıünce ile üç nihe.yet de sakladığım aşkımı ona itirafa cesa- nilen Havva kızlarını Hasana hayatın 

dört oyuncu verebilecek bir takımdır. retim, ne de bu aşkımı hüsnü suretle biricik can yolda§ları gibi gösteriyor -
!eye gidecek yardımcı kuvvetlerin Eylulün dokuzuncu günüydü. ıdamey-e meharetim var. Sen bana acı du. Fakat ayni kahvenin duvarlarında 
çıkacakları en uygun nokta olan Li- Güneşin ilk ışıklarile beraber her Her ne kadar Berlln olimpiyadmda Allahtm, sen bana acı Yarabbimf Mer- Hasanı kendinden geçiren baska tab # 

1 ·· " d f tutt f b' h b l d Türkiyeyi temsil hakkını F enerbahçeye '\'e· maso onun e sa u. tara tan yaman ır ücum af a ı. ha met, merhamet Allahım ! lolar ıda şunlardı: 
rebilecek kadar cömerd davrananlar var.sa *

5 
- Allah Allah! .. Allah Allah!.. da ömründe ıpor yapmamış, olimpiyatlar Ya Hasanın evde ha,lamış olduğu lsviçrenin karlı çamlı dağlan .. Kaz· 

- - vesilesiyle dünyanın dört kö~eıinden gelen canbazlığa ne dersiniz? it, ördekli gölleri.. Çok şirin, çok ,.aira· 
Müttefikler Arasmda Kavga... Sesleri top gürültülerinin yermı .takımların ne ayarını, ne de maçlarını s-ey• Asıl sevdiğine çok benziyen Ulah kı- ne İtalya. ispanya sahilleri .. Sonra A°V'· 

Bu sırada Girit adasının Suda li- tutmuştu. Tabyalara doğru yalın kı- retmemiş olanların bu mütalealarm ctrtık zının resmini avuçlarının içinde daki . aupanm daha başka pastoral manzara· 

manında yüz kırk kadar harp gemi
si yatıyordu. Bu, Jirolamo Zanne 
kumandasındaki Venedik filosu idi. 
Türklerin Kıbrısa hücumlarını güç
leştirecekleri yerde limanda demirli 
douruyorlardı. Yardıma gelecek o • 
lan İspanyol ve Papa donanmala -
rını bekliyorlardı. 

hç saldıran Türk yiğitlerinin önle • kolay kolay inanacak kimse yoktur kalarca süzdükten sonra kalkıyor.; oda- lı yerleri . .. 
rinde parlak üniformalı, iri yarı za- Muhakkak olan nokta şudur: Bugün nm ortasında türlü canbazlıklar yap - Hasan, hazan kış günleri, kış gece ~ 
bitler, pa§alar &"Örülüyordu. Şurada Tdürkiyede futbol on sene evvele rıazcmm mtya uğraşıyordu. leri bu kahveye çıktıkça gözlerini hep 

üşmüştür ve daha da düşecektir. İ l dik l dakik ( 
burada yüzlerce atlı, piyadenin i•i- şe önce, kızm küçük kardeşinin yap- bu Tesim ere · er; on arı a arca 

:r Şöhretli futbolcularımızın bugun An- h b 
ni kolaylaıtırıyor, barut dumanları, karada aldıkları netice, bu hakib~ı cney- tığı gibi çenesinde baston durdurtmak; ~yreder; bazan kahvenin ten a ir 
ateı ve gülle yağmuru altında göz • dana koydu. tek elle sandalye kaldırmak, ayaklarını masasına çekilip kalemini defterini çİ· 
lerini bile kırpmadan ileri atılıyor • yukarıya dikip eUerile yerde yürümeğe karır; bu tabloların o anda kendisine 

)ardı. Futbol hayatları iki şcneyi aımıı.yan, çalışmak gibi basit feylerlc baflıyor; on ıverdiği ilhamlarla defterine bir şeyler 
on sekiz yl:l§ını henüz ikmal etmiş yuncu- l b l d 
la 

beş, yirmi gün irinde kızm ablası gibi kara amıya ça a ar ı. 
Tın yaptıkları maçlara görüp te aldıklo.rı r 

Kıaa bir zamanda en büyük üç neticelerden bu hakikatı anlamak ietcme-
11 

boşlukta perende atmak, · sağ ayağım * 
tabya üzerinde Türk bayr,ğının za- yenler elbet te kanaatlerini deii~tirmiye:- sağ elile tutup sol topuğunun üzerinde 
ferle dalgalandığı görüldü. cekler, 'bin türlü tesirlerle muhiti ve fıldtr fıldır dönmek gibi zor h ~eketlere -6-

- Hücuuum! ..• Vuuuur!... hatta kendi kendilerini kandırmaktan vaz- kadar işi ilerletiyordu. Bahar geliyor; Hasana }eni günler 
geçmeyeceklerdir. d d K aJn k k l k'. 

barlarında tıklım tıklım Ve Pı's bı'r Ali 1 Ali h' Ali h Ali b' H O, simdi bir taraftan ta hani harıl o- oğuyor u. ışın Y ız ç.o ar'· ço - a ı a •••• a a ··· angi sebeplerden olursa olsun, Fener, • L 1 ok · T " 1 · den ba ka 
halde yaşayan askerler sararmıilar- Sesleri timdi daha çok yükseliyor, bahçenin Ankara seyahati mevsirnsız ve ıkuyup sayfalarında kendisini, kendi se- IJ.lora 

1
' ıç tıpı 1 

gun erın . ş 

Venedik gemilerinde korkunç bir 
hastalık her gün yüze yakın adamı 
yere seriyordu. Bu lekeli hümma idi. 
Teknelerin üstünde ve daracık am-

.. ı·· • .. .. "b 1d ... k.. k uünlerini günahı kadar evımyen ı 1a. 
dı. Gözleri çökmüş, kuvvetsiz bir askerler daha çok cofuyorlardı. yersiz oldu.. ven gon unu gorur gı ı 01 ugU uçu , c. • .. .. tık'. 

h T k d 
hissi romanlara benziyen romanlar da ısan baharın yaklaştııgını gorunee ar 

alde yerlere yuvarlananların vü • Ür or usu ıehre gİrmittL Milli butbol takımını teşkile memur o· ı. b - d Artlk k da ha yazmıya çahahyordu. Bunun için on ll\oa ına stgamıyor u. . ya m . -
Cutlarında kahve rengı. ku''çu'"k leke lanlar, bakalım hangi h .. •,.p ve esae r"' l·s· iL l k l l ille - Venedikliler hala karşı duruyor- d d ....... " paralık mektep defterlerinden bir kar ınar ge ece_ • çayır ar··' çımen er ye .. • 
1 .. ··t" d V d'k · 1 tina e erek bu İ§İn irinden ,..ıkacaklar, ve :ı- ll hülle ıl cak b l er goru uyor u. ene ı amıra ı l k ki d d" .. k T·· ki . ..,.. ,.. . b' kı il 'k l l , _ ınece'' ııau er eun r aç a u -
1 ar, so a ar a ovuşere ur erı ffkan umumiyeyi tatmin edebileeeklerd:r? tanesı ır ta m s' ı yazı ara çoıs.tnn ..... , o ' L-~'ı 
Kumanda ettiği askerin güneıe kon· kovmak için didiniyork.rdı. Fakat .dolmuştu bile I büller_. kutbağalar şıkımıyn L'°'i' ıya ... 
mua bir kar yıg-ını aibi erimekte ol- rtık . • . t . t' Omeı- Besim ak 

S' • a ı:r ıt en geçmıf ı. c · · · 
duğunu acı acı görüyordu. V r N'k l D d l .

1 
b En ziyade bahar, yaz, güz ay1annm ( A.rltası 'fJar J 

Piyale Paşa bunu haber almıs ve 
Venediklileri limanda a1kıttırarak 
bu donanmayı yakmak için teklifte 
bulunmuıtu. Fakat gözlerini Kıb -
rııa saplamıı olan Lala Mustafa Pa
ta hu çok güzel teklifi kabul etme -
mişti. 

Venedik donanması tamam üç ay 
orada kaldı. Askerler o kadar a2al
dı ki adadan yeni asker toplamak li
zım geldi. 

Ancak ağustosun otuz birinde 
Papa amiralı Mark Antuvan Kolona 
kumandasındaki on iki gali ile Is -
panyol donanması amiralı Jan An
dre Dorya kumandaıındaki elli ka
dirga Suda limanına demir attılar. 

Papa donanmasının g'emileri Ve • 
nedik tersanelerinde yaphrılmı,Ştı. 

Hapishanelerden çıkarılan mahpus
lar gemilerin kürekleri batına zin -
cirlenmişti. Gönüllii olarak Türkler 
üzeri.ne gitmek istiyenler o kadar 
çok idi ki kur'a çekmek lazım geldi. 
Bu arada meşhur Don Kişot romanı· 
nı henüz yazmamış bulunan Mişel 
Servantes te bu gönüllüler arasında 
bulunuyordu. 

Müttefik donanmada 206 gemi 

( l) Pol Şak kitabının bir yerinde Lef
koşc önüne evvela 59.500 daha sonra da 
100,000 asker getirdiğini yazıyor. Biraz 
clOnra ise kalenin on bir istihkamı karşısın
da Yedişer bin Türk bulunduğunu anlata
rak her cihetten tezada düsmektedir. 

a ı ı o o an o o ı e a§pa • Galatasaray • Haydarpaşa çok acemice tabiat tasvirlerile başlıya-
paz ve diğer kumandanlarla aıker- liseleri müsabakaları rak ya bir ağaç altında, ya bir su ha -
lerden çoğu bu dövüıte vurularak şmda, ya bir ekin tar:laeınm kenarın -

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarindan 

Salı 
ölm,üılerdi. Bir kısmı -da esir edil • Galataearay • Haydarpaşa liseleri ara- da benzi soluk, boynu bükük, mahzun 

(*) di. (2) ııındaki senelik müsabakalar 24 nıeanda bir kızcağız veya bir delikanlının pla-
ifaksim stadyomunda yapılacaktır. d 1 

Lala Mustafa Pata katede iki hin 
asker bıraktı. Kumandaaım da Av
lonya beyi Mustafa Pqaya \!'ererek 
eylulün yirmi ikinci gilnü adanın en 
zorlu kaleıi olan Maıosa önüne gel
di. 

Bu sırada Kıbrıaın diğer kale ve 
kasabalarından gelen elçiler Lala 
Mustafa Papya kalelerin anahtar
larını veriyorlar, Türklerin idaresi
ni kabul ettiklerini bildiriyorlardı. 

Eylülün yirmi ikinci cünüydü. 

Müsabakalar Atletizm, basketbo , vo• 

eybol ve futbol maçlanndan ibarettır. 

tonik aşk Ü,Şünc~ erini anlata.p bu kü
çük roman taslaklannın ona yalnız s, u 
faydası oluyordu ki, okuduğu hissii, 
edebi küçük romanlardan ahşıp kul -
lanın tarzlarını bir hayli öğrenmiş ol
duğu kelimeleri, terkipleri, tabirleri, 

' 'ıstılahları rüştüye mektebinde ki ka -
Birinci, ikinci ve üçüncü gelenlere miika- vait ve kitabet hocasının verdiği kita -

fat verilecektir. bet, tahrir vazifelerinde kullandıkça 

Atletizm 11 den 12,30 arasında. , bas• 
ketbol voleybol birden, ikiye kadar, fut
bol maçları da 2,30 dan 6,JO a kad.,.r de· 
vam edecektir. 

Beyoihı Halkevinde bu hal hocanın pek hoşuna gidiyor ve 

ÇQcaklarda devamlı 
Ateş tedavisi 

Dort aydan ıberi hergun sabah k· 
jarD hararet dcrecel!İ değİien ve ekse
riya yükselen bir çocuk rouayenesinı: 
çairıldım. Bu yavru; 

l - Sekiz .aylıktı. 
2 - Yedi buçuk kilo geliyordu. 
3 - Anne sütüyle lıesleniyordu. 
4 - Hazim yollarında bozu1du:k. 

yoktu. aptestrini muntazam yapıyı>rdu. 
5 - Ciğerlerinde ve kalbinde bir 

arıza bulmadım 

Dün akp.m Beyoğlu Halkevind~ :ı.por 

tekniğine aid bir film gösterilmiıtir. 300 
kişi tarafından seyredilen film büyük bir 
alaka uyandırmııtır. 

ona daima hu derslerden tam numara 
ve bol bol (aferin) ler veriyor; sonra 
hu yetİfmİyormuş gibi hoca efendi ken-. 
ıdisini daha iyi yazmıya, yazılannda 6 - Bademcikleri zaman zaman 

Müttefik filolar Kıbrıaa doğru yel
ken açmıtlar, Suda limanından ora
ya kadar olan yolun yarıaını almıt 
bulunuyorlardı. Fakat birdenbire 
rüzgar hızlandı ve deniz kabardı. 
Donanma Meyis adasının küçük Ji. , 

' ' .. ,_,.,_ ' ' ' _ ... ' · ' ·---·-·- daha çok edibane kelimeler ikullanmı- şi~j)·or ve iniyordu. 
ya teşvik ediyordu. 7 - Çocuk hcıstalıkhrından hiç bi-TAKViM 

NiSAN 
Hasanın bu roman okuyup yazma rine tutulmamıştı. 

Dı~lerini muay~ne eclıyordum. Van 
hevesinden bir de zararı oluyordu ki 

Rumt sene 
1352 7 

diş etlerinde hır şişıklik nazan dikkati-
Arabi 5ene o da hesap, hendese -ıgibi derslNden bo· mi celbetti. Bu noktaya ba mea çocu'tc· 

1355 yuna yaya kalıyor; gayet sert bir a - da ağlama arttığım gördüm. O zama
manına girdi. 

( A.rkaı cıar ) 

(2) Pol Şak Lefkoşedeki Venedik ku· 
mandam ile diğer büyüklerin saraya sıf:ı· 

narak teslim olmak -istediklerini, Lala Mus
tafa Paıa tarafından bu iddif hbul edil
diği halde, daha sonra öldürüldüklerini ya· 
zıyor. (Saray) dediği bir hükumet kona -
ğıdır. Hücum sırasında sokak harpleri o • 
lurken teslim şartlan ileri sürmek için ne 
vakit, ne de imkan bulunamıyacağı şüp -
lhesizdir. Nitekim son Bizans imparatoru da 
Jstanbula Türklerin giri~i sırasında bir ao
'.ka'k muharebesinde öldürülmiiıtür. 

Kasım 
11)2 

SABAH 

S. D. 
10 56 
5 34 

Öğle 
S. D. 

E. 5 37 
z. 12 16 

Resmt sene 
1936 

Mart 
25 

SALI 

Muharrem s. n. 

\ 

İMSAK 

15 9 18 

İkindi 

S. D. 
9 15 

16 54 

3 54 
Akşam Yatsı 

S. D. S. D. 
12 - ı ~4 
18 39 20 13 

dam olan sarıklı hesap ve hendese ho- na ka<lar verüen bir -ço'k te du'!Ürucu 
casından boyuna azar işitiyor, tokat ve kanı :kuvvetiendirici :ilaç1ar1a duşme-
yiyor, bu dersler için ikiden fazla nu- yen ateşi üç gün sonra ve henım ılü· 
mara alamtyordu. şünduğüm ıgibı ç.ıkardtğı di,,..ten ao r 

* 
düştü . Cocuğun ncıi esi çoğaidı ve o U· 

ne kadar ailedeki endi:;e de lbu ı•uet· 

le un ulmuş old::.ı . 
Ariz kanierim, çocuk mua1 enecıın· 

de d.iş meael nı de ihmal etmeyınır-

Hasanı bu karanltk, kasvetli kıı;; 

günlerinde oyalıyan, onun zaten çok 
incelmiş, yufkalaşmış olan yüregım 
biraz daha yakalanmış olduğu bu ,e - ( *) Bu notları kesip saklayınız, ya· 

şitli sevgi derdine bağlıyan şey, ma .. but bir .albüme yapışlmp kolleksiyon 
hall~e en çok gençlerin ,ılcmw oldu- yapınız. Sıkıntı nmanmtzda bu notlar 

ğu bahçeli büyük kahve oluyordu. Ha-ı,_..;b;;ir_d_ok_t_o_r_ıı_lh_i_im_d_a_d_ın_rz_•_Ye_liş_· _eb_illr_'_·..,. 



7 Niaan 

MIUi Mücadelede 
,.~_ .. CasUS ~·TiŞkilitı .... 

1"" ,- ' 1 Hikag• Uzatılan El 1 
L ____ ........,. ______ '!----.----------~--~----------~ 

Zotçenk~' dan: ~azan: Nazmi HalUk 

7-4-r86 Son Postanın Tefrikası ı 

Mustafa Sagirin küçük yaşta bile zevki, · 
arkadaşlarını hiribirine düşürmekti 
Mustafa Sqir; zeki, atılgan, fakat fe • 

satçı idi. Oynadıiı çocuk arkadqlannı 
birbirlerinin aleyhine diifürmek, oolan 
birbirlerile döviiftürerek seyretmek, en bü
yük zevki idi. Fakat arada sırada bu bile· 
kirhğı meydana çıktılı için hazan da her 

- O ihtiyar kadın kim? .• 
- Kim olduğunu bilmiyorum. 
- Sana bu parayı niçin verdi? •• 
- Efendim! ..• Bu kadının bizim mahal-

ledeki yerlilerden bir hizmetçisi vanruı. Gü
nün birinde bazı ıeylerini çalmıt, kaçmlf ... 
Ben bu kadına, bizim mahallede hizmet • iki taraftan dayak yerdi. 

Bir yu pü, Peıaverin dar ve dolam· çWn.i ararken, tesadüf ettim. Eier ıen bu 
haçlı sokaklarından birinde, gene müthit kızı aranan bulamazsın. 
bir çocuk kavıraaı bat 1rö.:ermifti. Bir kaç Eier İstersen, ben bulayım aana haber 
çocuk, iki tarafb olmutlar; silleler tokat - ver~yim; dedim. ~~ı~, bu teklifimi mem
larla hirbirı.ine ııiripnitlerdi. Bunlardan num~e~e ~ ~ iki saat zarfında biz • 
birinin burmmdan fena halde kan reLnek- metçuun yermı arayıp bularak kendisine ha
le idi. bü Hindli, bunları ayırmak için •· ber verdiğim zaman da, bana iç tilin bab
ralanna PmiPerdi. Bet on adnn makta fİf verdi. 
da beıps elbiseli, kolonyal ppkalı bir İn- - Peki, MuatafL Sen okumak bilir 
siliz, pipomnu içerek mütebeuiın çehre ile misin 1 .. 
bu kaYplllll neticesini beklemekte idi. - Nerede?.. Kim okutacak beni. Ba-

Onııdaki aokak. kapd.anndan birinin içine bamla anam a,_ ayıt ~lan halde, 
ıinmit olan bir çocuk simi hareketle fngili- karnmuzı bile IÜç doyurabiliyorlar. 
u tabrriip etmİf; bir kaç saniye durduk· - Okumak İster miairı? •• 
tan aonra elini aizma siper ederek: - Hem de o kadar iatiyonım ki. 

_ Mm!erL. Biliyor musunm, bu çocuk- - Niçin iatiyouun? .. Bir boca, bir me-
lar niçin dövifüyorlar?.. mur olmak için nıi? .. 

Demitti. - Hocalık.. Memurluk.. Henüz bun • 
fııriiz, bafmı çevinniy.. Renci Hindli - lar hakkında bir filaim yok. Fakat, bu sır· 

lere benzemiyen, esmerden ziyade sanya tınıdaki entariden nefret ediyorum. Ben de 
meyyal gÖrÜDen, açık renk gözlerinin için- İngilizler gibi, pantalon giymek, tık ve te
de tiddetli zekaya del.ilet eden kıvılcım - mİ% ceunek istiyormn. 
lar rörünen bu çocuğa cevap vermİ§tİ: - Ala·· · Şimdi, beni dinle Mustafa. 

_ Her halde, birbirlerinin bir §eylerini Bu alqam babanla annene sor. Beni; bir 

çalmıf olacaklar. İngiliz, ~~di hesab~ o~uttunnak, yaz • 
Çocuk, bqmı iki tarafa sallamıı; İn&i - dırmak utiyor. Hatta, evıne alacak. Ora -

lize biraz daha yaklafıtUJ; büvük bic ibti- da yatıracak. Karrumı da doyuracak; de. 
Jal ile k.onupmya haflazmth: Bakalım, ne cevap verecekler. Yann, bu 

_ fla)'ll". Bilemediniz. Onlar, büsbü • saattte gene bmada birlqelim. Olur mu? 
tün b.,ka bir feY için birbirlerini dövü - Mustafa. 
~lar: - Olrayt!.. 

- Pek iyi. Sen, niçin döviiftüklerini bi- - Vay çapkın. Demek ingilace de bili-
li.ror musun?.. yonun, baaaa. 

- Evet. Sebep, çok mühim. - Dedim ya, Mister. İngilizliğe pek me-
- Bana aöyliyebilir miain 7.. raldıyım. Elime hrsat .,epe, İnsi)İzceyİ çok 
- Yerli olmadıim için aöylerim. çabuk öğreneceğim ... Yarın ... Bu ıaatte .• 
- Eier doirusunu aöylenen, sana bir Burada ... Gatnayt Mister!. 

fİIİİı veririm. - Gutnayt, Ma•tafL 
- O halde, taslamam söylerim. Mustafa Sac1rin idamından sonra Mı • 
lqi1ii derhal yeleğinin. cebinden bir fİ· sırda çıkan bir Kazetenin, onun hayallna 

liıa pkarm1f, çocuğa uzabnlf: dair yazdıiı bir yazıdan naldettiğimiz fU 
- Al bakalun fU tilini. doğrusunu aöyle. muhavere, bayatta pek az rastgelinen te -
Demitti. aadüflerden birinin mabıulü idi. Çünkü 
Çocuk, filini avcunun içinde sıkarak ce- bqka bir zaman ve bafka bir yerde Mus· 

...., venniıti. lafa ba adama tesadüf ebeydi, onun na-
- Şu, buma kanayaıa çocuk yok mu 7. zarı dikkatini bu derecede celbebnek İm· 
- EVeL kin ve ihtimali mevcut değildi. 
- Şu siyah entariliye çok fena bir ıey Küçük Mustafa ile bu derecede alaka • 

aöyledi. dar olan bu adam, acaba kimdi? •• İti gücü 
- Ne, dedi. olmad.ıiı için sokaklarda dolqan, ~cuk 
- Hadi oradan. İnsilizlerin ufaiı; dedi. kavgalarından zevk duyan bir zenııin ser • 
- Y aaaL ıeri mi?. Yoksa, fakir çocuklart okutup 
- Evet. yazdırarak cemiyeti beteriyeye faydalı İn· 

den pek o kadar hotlanmıyor. Bu adam· 
lar, bae İnsan muamelesi etmiyorlar, eli -
yor. Babama ıorduin. Şimdiye kadar İn • 
cilizlerden biç babtiJ almamıf. 8en iıe, 
ÜÇ tilin o kadından, bir tilin de .izden al· 
dun. Buna binaen ben kendi belabmuı ln
ıilizleri ıeviyorunı... Gelelim; okuyup 
yuma meselesine. . . Bunun için babamla 
annem, evvel& kavsa ettiler. Sonra barıtb· 
lar; ve ... Hiç olmuaa batımısdan bir bo· 
ğaz eksilir dediler. Bana da bu sabahtan 
İtibaren ıomuz bir izin verdiler. Buna bj. 
naen fU da.kikadan i:ibaren eınrini:ıe ama· 

deyim. ' ~ "' D·-;·•i. f ~·-r Mesela ben, yurddaflar, kemali sa - « nkıla_p inkişaf ediyor, bir çok yeıı? 
Küçük Mustafanm; açılc, sarih, puruz • mimiyctlc iman ediyorum, ki üç yüz fikirler ilerliyor. Müsa'ftt meaeleei. 

ıüz ve bilhassa perv•ıaz bir ifade ile ıöyle- '-
diği tu sözler; yüzbatı Raybn hotuna git- yıl sonra el sıkarak selamlaşmak orta- Amma, işte karşınızda bir adam, xi 
mitti. dan kalkacaktır. Sadece, iki kişi birbir- hayatın bu akışını berbat etmekle ıncş-

- Pekala, Mustafa.. Haydi bakalım. lerile karşılapcaklar diyelim. gul.» 
Şimdi, doğruca benim evime cideceğiz. - Oo, diyecekler, elim elinizin için- Belki ben daha bunun gibi bazı kah-

Cevabsnı vennitti. de olaun. ramanca _,eyler dü~ündüm. Yalnız bu * Fakat eğer devir bir parça münev - zavallı adama şöyle bir küçük nümu 
Ertesi lrÜn küçük Mustafa 'bir Awupah verliğe doğru temayül e<lerse ~öyle bir nelik müsavat dersi vermeği karar al

çocuk gibi aiyirunif; bir lngi)iz mürebbisi- şey söylemeleri ihtimali vardır: «Ya- tına aldım. 
ne teslim edilmifti. Az bir zaman sonra da, şasın güneş», yahut c<işler nasıl?» Ona elimi uzattım ve dedim: 
bir İqiliz çocuğundan farkedi.lmİyecek ka· Amma, belki de hiç bir şey söylen- - Merhaba vatandaş, oturunuz, an· 
dar deiİfmİ§tİ. miyecek. Y a1nız muhakkak olan bir la tınız. 

Eıı:ellijan servis ıefi Mister Vinlcit te şey varsa, insanlar birbirlerinin elle • Boynu atkılı adam fena halde kork· 
arasıra yüzbatı Raytın evine gelmekte, kü- rine saldırmıyacaklar. Zaten doğrusu- tu. Omuzları titredi. Fakat elini bana 
çük Mustafayı ziyaret ve kontrol etmekte nu isterseniz bu kötü, gayri sıhhi bir vermedi. 
idi. Artık on iki yaıım ikmal eden Mus - ' 
tafaya sarfedilen emek mukabilinde alı • adettir. Bu vaziyet karşısında ne düşündü • 
nan netice, cidden ıayana memnuniyetti. Hem laf aramızda ben bu adet yü- gümü rŞimdi hatırlamıyorum. Her hal· 
Buna binaen Mus:afa, İngiltereye gönde • zünden hayatımın en korkunç, en teh- de nazlanıyor, diye düşünmüş olmalı• 
rilmiye karar verilmİ§tİ. likeli anını yaşadım. yım. Bu sefer daha kuvvetle fikirle -

(Arkan var) Size, bu hakiki hikayenin benim ta- rimden aldığım bütün ilhamla köylii· 

·---··-· .. ··-·--· .. ··-·-·- rafımdan, yani eski bir terzi, vatandaş ye saldırdım. 
R A D y O 1 muharebelerinde çarpışmış, köy fıka- Gittim, büyük bir merhametle onu 

raları 8 inci nümunelik alayının sabık omuzlarından tuttum. Ve yavaşçacık' -----------------J ~çavuşu tarafından anlatılmasına kanapenin üstüne oturttum. Sonra e-
Bu Akfemkl Program müsaade buyurun. Jini aldım, hürmetle sıktım. 

tsTANBUL Aklırnda kaldığına göre bu iş 919 Boynu atkılı adam korku ile bana 
18: Oııkeııtra eserleri (plik), 19: Ha

berler, 19, IS: Manon operası: Üçüncü ve 
dördüncü perdeler, 20,30: Stüdyo orke!I• 
tralan, 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsua haV'lldis eeıviıi verile -
cektir. 

BOKREŞ 
13,05 Orkestra. 13,40: Orkestra. 1,., 

30: Orkestra. 18, t 5: Plak. f 9, 15: Plak. 
20, l 5 Kilise musikisi. 21,25: Senfonik 
konser (Coldmark, Vidor, Frank, Strıı • 
uss). 23,25: Hafif musild. 

BUDAPEŞTE 

18,20: Plak. 19,30: Viyolonsel - Piya
no. 20,30: Piyano konseri. 21,30: Radyo 
salon orkeatrası. 23, l 5: «Parııifalı> ope -

yılında geçti idi. Ben o zamanlar deh- baktı. Ve derin bir nefes aldı. 
şetli gençtim, ve cesurdum. - E, bakalım, dedim, ne arzu buy 

O sene Narfsk cephesinde bulunu - ruluyor .. 
yorduk. Ric'at ettik. Yanburgdan çok - Şu, ki, dedi, cephe Allah göster
uzak olmıyan bir yerde tutunabi1dik. mesin geriliyor, biz ya sizinle beraber 
Alayın karargahı Y anburg şehrinde geri çekilmeliyiz. Yahut td burada, ye· 
idi. rimizde kalmalıyız. Yin.! yalnız geriye 

Ve ~te hatırlıyorum. Harikulade çekilmekliğimiz istenirse o zaman bize 
bir sabah. Şubatın sonu. Hafif bir ba- bir vesika vermelisiniz. Çi1nkü nöbet
har, kar çözülmüş. çiler bizi bırakmaz. Bizleri malum. 

Kumandan, komiserlerle beraber Surdaki cüzamlılar .. 

- Böyle aöylediğine emin misin?.: .. nlar yetiftirmek istiyen bir hayır sahibi 
_ Eminim. mi idi?.. rasırun üçüncü perdeai. 

gezmeie gitti. Ben kapalı pencerenin l:Şin bundan gerisini pek hatırlaya· 
önünde oturuyorum. Düşüncelere dal- mıyorum. Yalnız hala aklımda kalan 
mışım. Birdenbire ~öyle bir adamın, bir şey varsa cüzamlının boynundaki 
belki de bir köylü, nöbetçi ile çekişti • atkıyı çözdüğü ve telefoncu ile nöbet
ğini gördüm. Nöbetçi onu karargah- çiye yaralarını gösterdiğidir. 
tan içeri bırakmak istemiyor, ötekisi Ben uzun zaman iskemlede otura• 
inat ediyor, kırılıp dökülüyor. Amma kaldım. Ve korku ile elime b.aktım. 
gayet nazikane şapkasını çıkarıyor, Sonra sokağa çıktım ve porsumuş kar
yerlere kadar eğiliyor. Hemen cama la avuçlarımı oğuşturdum. 

- Pek iyi, öteki çocuk ne cevap ..erdi. Ne o •. Ne ne de, öteki idi?. BilüU da· 
- Cevap vermiye meydan kalmadı ki.. ki.kasını değil, aaniyesini bile israf edecek 

Derhal ötekinin üstüne abldı. Dövmiye kadar bot vakti olmıyan (Rayt) isminde 
bqladL bir fngiliz yüzbqısı idi. Fakat öyle bir yüz

- Peki amma, sen niçin bunlan ıöy- ,batı ki; onun iti kıtlalarla, askerlerle de -
lellien ba kadar ihtiyat gösteriyonun. ğil; yerliler arasında olup biten itleri, ko-

Yokaa, bunlardan korkuyormusun. nutulan ıeyleri, vaktinde ve saatinde haber 
- Ben mi? .• Ben, pek öyle olur olmaz alabilmek için bir çok insanları dinlemek, 

,eylerden korkmam, Mİiler. Ancak bir a- bir çok raporlan tetkik etmekten ibaretti. 
detim vardır. Söylediiim her likırdmm Küçük Mustafa, hiç akılda ve hayalde 
herkes tarafmdan ifitilmeaini istemem. olmadığı halde bir anda batına konan bu 

Hindliler, çocukları ayıfJJUflar; siyah en- devle~ kutunu haber vermek için yalın a
tarili çocuklar arkad.,&annı yumruklarla yaklarını parçalıya parçahya evine kof&l' • 
tMdit ederek kaçırmıtlar; artık bu kavsa ken yijzb&Jı Rayt ta oradan bir arabaya 
..lmeaini kapatm111arch. atlamtı; doğruca (Entellijan servis) mer· 

İDailiz. kavKaYJ unutuve~ti. Ve timdi, kezine gitmİf; servis tefi (Mister Vinkit) 
Ptıtikçe alüaamı arttıran çocukla konut - in ~auna 1rirerek: 
IDIY• devam etmifti. - Mühim bir ketifde bulundum, dos • 

- Sen kaç yqındasm? tum. Yerlilerden, bir çocuk yakaladım. Ze-
- On bir. iri mi, zeki ... Atet mi, atef. Sanki tabiat, 

VARŞOVA 

18, l 5: Hafif musiki. 18,5 5: Kilise ko
rosu. 19,30: Muhtelif. 21: «Vaisseau • Fan
tomaı> adlı opera. 24,05: Plak. 

MOSKOVA 
l 9, IS: Rus musikisi. 20: Mikrofon ti

yatrosu. 21, 15: Sözler. 22: Muhtelif' dil • 
lorle neşriyat. 

BERUN 
20, 15: Yeni musiki. 20,45: Atüalite. 

21, l O: Şubertin eserlerinden solist konseri. 
23: Haberler. 23,30: Muııikili piyes. 24, 
30: Eğlenceli halk misi.kisi 

PRAG 

16, 30: Koro. 1 7, 1 O: Hafif musiki. 18, 
20: İspanyol musikisi. 18,50: Plak. 19,10: 
Almanca neşriyat. 20, 1 O: Şen halk ~arkı
lan. 20,40: Halk musikisi. 21,20: Piyes. 
23, 15: Caz. 

VİYANA - Adm ne?.. bu çocuğu Entellijan servis için halket -
- Mu.lafa. .. Amma bilmem niçi~ Mua- mif... Şayet ailesi muvafakat edene, ya - 18, 15: Koro konseri. 19: Muhtelif. 20: 

tala Saair de diyorlar bana. nndan itibaren bu çocuk tamamile elimize Haberler. 20: Büro ve atölyeden reportaj. 
-Baban ne iı yapar. ıeçecek. Eğer onu istediğima l(ibi yetİ§tİ- 21 : Klasik operetlerden (Vanda Achael, 
- ÇaJqır. rebilirsek •• Serviae pek mühim bir unsUI' Kari Ziegler). 22,35: Hafta haberleri. 23, 

A ? 1r; d la ~ 1 O: Org musikisi. 2 4, 1 5: Eğlenceli musikı. - nnea var mı • .• azan ırmlf o cagaz. 
- O da evde bez dokur. Demitti. 8 Nisan Çarıanba 
-Baban İngilaleri sever mi?.. Ve.. Ertesi günü aabinazhlcla bekliyen lSTANBUL 
- S"aze bu hususta tam cevap nremi • yüzbafı Rayt, randevu yerine gittiii za - 16: Hafif musiki. 19: Haberler. ıl 9, 15: 

7eCeiim. Amma mutlaka tizuma bunu öi- man, küçük Mus:afa, dimdik bir vaziyette Vokal musiki (plak). 20: Viyolonsel Solo. 
renebilirim. onu beklemekte idi. Yüzbatı Raytı ıörür Stüdyo san'atkarlan tarafından 20,30: 

_Ya sen? .. Sen İngilizleri sever misin?. gönnez, yanına yakla.tlnlfi gene sakin ve Stüdyo orkestraları. 21,30: Son haberler. 
_ O ihtiyar İngiliz kadınının bana üç ihtiyath bir hareketle: Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

filin nrcliii ıündenberi ln,ilhleri seviyo • - Sizi bekliyordum, Mister... Evveli gazetelere mahsus havad~ servisi venle • 
ınmı. fUDU baber vereyim ki, babana ln,ilizler- cektir. 

vurdum: Sonra sıhhiye çadırına gittim. v~ 
Nöbetçi omuzlarını silkti, adamca - boğuk bir sesle doktordan ilaç istedim. 

ğızı bıraktı. Akşam üstü çay içerken doktorla u-
Adam odadan içeriye girdi. Üstü zun uzadıya cüzam hastalığından ko

başı Çok perişandı. Boynu kirli bir at· nuştuk ve bu hastalığın çabuk geçip 
kı ile sarılmıştı. geçmediğini öğrendim . 

Adam odaya girdi. Nasıl anlatayım, Meğerse hastalık gayet sari ımı1. 
halinde bir sefalet vardı. Boyuna eği- Bundan başka yaralar birdenbire mey
liyordu, selam veriyordu. Kapının di- dana çıkmazmış, iki sen-e. üç sene, 
bine sokuluyordu. Öyle bir duruşu hatta beş sene sonra bile kendini gös
vardı ki yani insan bir tuhaf his ediyor terdiği olurmuş. 
du kendini. Ne düşündüm bilmiyo - Birkaç sene içinde ·ıe zaman bu hi· 
rum. Her halde şöyle dü~ünmiiş ola - kayeyi hatırlasam birdenbir~ içime sı· 
cağım,: kıntı basar ve elime bakardım .. 

Gölmarmara Belediyesinden: 
Manisa - Akhisar -Gölmarmara yatı mektebi menfaabna. 23/Nisan/936 

Pertenbe günü Marmarada pehlivan güceti vardır. Bap 100 ortaya 50 
ayağa 20 lira diğer bütün güretenlere bahtitJerden .bafka kıymetli muh-
telif hediyeler verilecektit. "1787u 
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Arkasından usulcacık itilen kepenkler, sessizce birleşmiş, 
bir saniye içinde Cemilin görebildiği gizli hayali gizlemişti 

Cemilin aklına en evvel anneciği ruyor; ağrıyan gözlerinin etrafına toır Şehrin etrafını, yüksek kale duvar-
geldi. lstanbuldan çıktığı gündenberi lanan sinekleri, atıl hareketlerle kov- Iarı ve burçları kucaklamış gibi görü
cebinde duran ve açılmıyan zarfı çıka- mıya çalışıyordu. nüyor; yeşil bahçeler arasındaki Leyaz 
rıp İbrahim Efendinin Öi1Üne attı: lb h ra im Efendi, o ihtiyar adamla a- taş evler; hazan yanyana, hazan üstüs-

- Bunun içinde, ne olduğunu bil- rapça bir şeyler söyleşmişti. Ve, onun te dizilmiş, tavla zarlarına benziyor
miyorum. Her halde, bir miktar para verdiği anahtarı aldıktan sonra, arka- du. Bunların arasından da; ince, na -
var. Bu parayı ben kullanmak istemi- sına kadar açık duran kapıdan girmiş; rin, yuvarlak ve dört köse minareler 
yorum. Acaba, doğruca anneme gön- Cernı·ıe de.· "k 1' d Ce 'li d ' · yu se ıyor u . mı n ün gece mısa-
dermek ihtimali var mı~.. f k I (H İ - Buyurun. Evinizi göreceksiniz. ir a dığı amidiye kışlası), beyaz 

brahim Efendi, zarfı açtı. İçindeki Demişti. bir yelpaze gibi genişliyordu . 
Osmanlı Bankasının beş liralık bank- 1 

Karanlık dehlizin sonundaki mer - Seyit brahim Efendi, parmağının 
notlarını saydı: 

divene doğru ilerlemişlerdi. Dışarıda - ucu ile göstererek tarif ediyordu: 
- Tam, yüz lira ... Bunu, banka k' h · d İ 

ı, ce ennemı an ıran sıcag~ a muka ~ t C b ı· N k' B d C poliçesile annenize göndeririz. Yalnız, - ş e; e e ı a ım.. u .a e -
d . k f B k ] bil, şimdi burası serindi. beli Asır .. Yanındaki sık evler, ye _ a reSl Vermeniz, a İ.. U, O ay İış ... 
Başka?.. Ağır ağır üç kat merdiven çıkmış - hud (1) mahallesidir.. Her gece, bu-

Cemil, derin derin içini çekti. Mırıl- lar; sonra geniş bir kapı önünde dur - radaki evlerde bir çok gizli eğlenceler 
danır gibi cevap verdi: muşlardı. Seyit lbrahim Efendi, elin- tertip edilir ... Şehrin ortasından geçen 

_ Kışlada, çok sıkılacağım. Müm~ deki anahtarla kapıyı açmış, içeri gir- ~u dereye de (Geylul ~ Esved) derler. 
kün değil orada kalamıyacağım. Bu mişti. Cemil de onu takip etmişti. Görüyor musunuz. Etrafı, hep bahçe 
sabah merkez kurr'ıandanı ile görüş - Cemil; yıkık dökük han odaları ve bostanlardan ibarettir. Şu, geniş 
tüm. Şehirde, istediğim yerde ikamet manzarası karşısında bulunacağını meydandaki kubbeli bina, meşhur Ha
hakkını haiz olduğumu aj.rendim. A- zannederken bilakis temiz ve sevimli san Paşa hamamıdır. Eminim ki, sizin 
caba Selanikte, Manastırda olduğu gi~ üç odanın alçı ornomanh tavanları, İstanbul hamamlarını aratmaz. Hem 
bi burada da bir pansiyona yerleşmek duvar rafları; rengarenk boyalarla çi- temiz, hem ferahtır... Görüyorsunuz 
mümkün olabilir mi?.. çek ve meyva resimleri işlenmis höc - yaL Şehrimiz, öyle zannedildi5i ka -

- işte .. O olamaz, Cemil Bey ... releri, yüzüne gülümsemişti. . dar korkunç ve can sıkıcı değildir. E-
Musevi mahallelerinde bile olsa, hal- Seyit lbrahim Efendi, bir pencereye minim ki: şu manzara karşısında, si -
kın taassubu buna manidir ... Ancak doğru ilerlemw; elile tahta kepenkleri zin de Yemen hakkındaki hisleriniz 
şu var ki: Size bir ev tutarız. Şöylece, itmişti. Ve sonra parmağını ileri doğ- değişmiştir. 
döşer dayarız. İçine de size bakacak a- ru uzatarak: , Demişti. 
dam koyarız. İçinde safayi hatırla otu- - iste.. San• a sehri... Cemil, hakiki bir hayret içinde idi. 
rur; vakit geçirirsiniz. Demişti. ' C l 

öz eri; ufuklara doğru tabaka taba -
- Demek bu mümkün?·· Dar, dolambaçlı toz toprak dolu, ka yayılan ve bazı yerlerde renkleri 
- Evet. Bu, mümkün... Hatta, is- can sıkıcı sokaklarda büyük bir azap koyula~ kırmızı, kırçıl, yeşı·ı,·ımtrak 

• be • • • k d k' d c ·ı b' d b0 d • b' Tan, tersenız, . nım evımın arşısın a ı e- uyan emı • ır en ıre erm ır: dağlara doğru sürüklenirken. dudakla-
vin bir katı boştur ... İsterseniz, kah - - Oooohl .. 
velerimizi içelim. Evvela bir terziye gi- Çektikten sonra: rındaki tebessüm de genişlemekte idi. 
delim. Size bir kat elbise ısmarlıyalım. - Güzel.. Çok güzel.. insanın bir- - Evet ... Hakikaten ... 
Sonra da gidelim ; eve bakalım. den bire içini açan bir manzara... ( Arkaaı var ) 
K~ar verilmişti. Ve biraz sonra da Diye ilave etmişti. ( t ) Müsevi Mahallesi 

bu kararın tatbikına geÇilmişti. =====:;;============================ 
* İstanbul Varidat Tahakkuk Müdür-

Dar ve dolambaçlı sokaklar.. dük-
kanların önünde bağıra bağıra konu - )Ügv Ünden: 
şanlar.. ikide birde arkadan: 

-Dahrenl .. 
Diye ba8ıran hamallar .. Güneşten 

yanan vücutları kayış gibi kararmış, 
yan çıplak çoculdar .. Bütün bunlar, 
Cemili fena halde sinirlendiriyor; iki
de birde: 

- Ah Yarabbi!.. Ben burada nasıl 
yaşıyacağım? .. 

Diye söyleniyordu. 
Onun bu elemli sualine, Seyit lb -

rahim gülümsüyor: 
- Hele bir kere alışın ... Buradaki 

hayat sizi o kadar cezbedecek ki. .. Bir 
daha ayrılmak istemiyeceksiniz. 

Diyor... Ve sonra, yalçın kaya gibj 
yükselen · taş binaların ekserisi çerçe
vesiz olan pencerelerini göstererek ila
ve ediyordu. 

- Şunların arkasında öyle gizli bir 
alem vardır ki... Sizin gibi bir genç o 
alemin içinde bir kere dalal'Sa, artık 

bir daha oradan çıkmak istemez. 
Evvela terziye uğramışlar: elbise ıs

marlamışlardı. Ve sonra, yollarına de
vama başlamışlardı. 

Çarşıdan ayrılmışlar, b~r takım so
kaklara sapmışlardı. · Üçer. dörder 
katlı taş binaların aralarında bahçeler 
vardı. Bu bahçelerin duvarlarından 

renk renk güller sarkıyor: bunların a
ralarındaki ağaçların üzerinde de al -
tın renkli zerdaliler parlıyordu. Ce
mil, bunları hayretle gösteriyor: 

- Ay .. ışu güllerin rengi ne kadar 
güzel... Demek ki burada zerdali de 
bulunuyor? .. 

Diye mırıldanıyordu. 
Ve, bu hiç umulmıyan şeyleri gör

mek onun kalbine biraz ümit ve teselli 
veriyor ; yavaş yavaş Seyit İbrahim E
fendinin sözlerine inandırıyordu. 

Bir kaç sokak dolaşmışlar; ve sonra 
i.1ç katlı bir evin önünde durmuşlardı. 
h:apmın önünde ihtiyar bir adam otu-

1 - Bafra kazumda vaki Bafra gölleriyle Bafra gölünün denizle iltisak 
ettiği noktaya kadar olan kısmından saydolunacak bilumum balıkların 
hasılatı aaydiye rüsumu ma resmi miri balık avlamak hakkı 31 Mayıs 
1936 tarihinden 31 Mayıs 1939 tarihine kadar üç sene müddetle kiraya ve-. 
rilmek üzere arttırmaya konulmuştur. 
. 2 - Tahmin edilen bedel 11200 liradır. 

3 - Talipler arttırmaya İftirak için tahmin olunan bedelin % 7,5 olan 
840 lira muvakkat teminat verecektir. Muvakkat teminat nakid veya nakid 
yerine banka mektubu İstikrazı dahili Ergani ve bunlann evsafındaki dev
let tahvilleri ve bonoları hükfunetçe tayin edilecek milli esham ve tahvilat 
2490 sayılı kanunun 7 inci maddesi mucibince kabul olunacaktır. 

4 - Bedel haddi layık görülmediği takdirde ihale 9/4/936 pertembe 
günü ıaat 15 de Bafra maliyesinde yapılacaktır. 

5 - Şartnamenin bir ıureti Samsun Defterdarlığından ve bir sureti İs
tanbul ve Av Vergileri Müdürlüğünde de vardır • 

6 - isteklilerin bu tarihe kadar her gün Bafra Malmüdürlüğüne müra
caatlan ilin olunur. «1809» 

u. Müdürlüğünden : 
170000 kilo muhtelif eb'atta kahve rengi ambalaj kağıdı. 
20000 ,, 70 X 100 eh' adında beyaz şişe ambalaj kağıdı. 
İdaremiz ihtiyacı i~in şartname ve nümunesine göre yukarıda cins 

ve miktarı yazılı kağıtlar pazarlıkla sabn alınacaktır. Vermek iste
yenlerin 28/IV/936 Salı günü saat 14 de % 7,5 güvenme paralarile 
birlikde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nuna müracaatlarJ. (1807) 

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

Diyarıbekir Defterdarlığından: 
Vilayet Merkezinde 30 lira asli maaşlı Merkez Tahsil Müfettiıliği 

açıkbr. 
Hukuk, Mülkiye veya Yüksek Ticaret mekteplerinden mezun olmak 

ve askerliğini ifa etmit bulunm;,k ıartile isteklilerin Diyarıbekir ilbay. 
lığına müracaatları ilan olunur. «1782» 
~~ -~·~~~~~~------~~~~r----~~--~--~~~~-

lstanbul Dördüncü icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar 

verilen muhtelif timsah ve yılan derisile ayakkablann 11-4-36 ta
rihine rastlayan cumartesi günü saat dokuzda Beyoğlunda Aynalı 
çarşıda Avrupa Pasajında 2 numaralı dükkanda açık artbrma ile 
satılacaktır. İsteklilerin o gün mahallinde bulunacak memuruna mü
racaatlan ilan olunur. {326) 
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1 .. -ı.-t-a_n_b_u_l_V_a_k_ıf-la_r_D_i_r~-to-.. r_l_U_ğ_ü_ll_A_n_la_r_ı .. I 
Değeri 
Lira K. 
1555 00 

Pey parası 
Lira K. 
1 16 70 T aşkasap : Molla Gürani mahallesinde Hay-

rettinpaşa sokağında eski 4 yeni 
4 No. lu mevcut tapu ve plAnı 
mucibince 1555 metro evvelce 
bostan şimdi arsanın tamamı. 

5650 
268 04 20 1 O Beyazıt : Sekbanbaşı Yakub ağa mahal· 

lesinde Hasan Paşa Karakolu 
caddesinde eski 1 1 1 yeni 105 
No. lu kirgir dükkin ve odanın 
tamamı. 3080 

175 14 13 20 Kadirga : Kadirgada Dizdariye mahalle-
sinde Katip Sinan yokuşunda 
eski 8, yeni 14 No. lu hane 
l?ahçesi ittisalinde 87. 87 metre 
arsanın tamamı 145 

300 00 22 00 T ahtakale : Yavaşça Şahin mahallesinde 
Uzunçarşıda 18/ 14 No. lu Hane 
ve mevcut altmq sekiz metro 
murabbaı arsası. 782 

200 00 15 00 Kocamusta-: Canbaziye mahallesinde cami 
fapaşa karşısında köşebqmda 359 met• 

ro arsanın tamamı. 949 
360 00 27 00 Fatih : Sarıgüzelde Hüsrevpap türbesi 

karşısında 231,84 metro mora~ 
baındaki dibek camii arsası ve 
mevcut ankazı. 945 

Yukarda yazılı mallar sablmak iizere on beş gün milddetle açık 
arttırmaya çıkarılmııbr. ihalesi 10/4/936 Cuma günü saat on beşte 
Komisyonda yapılacaktır. isteklilerin izahat almak üzere Mahl41At 
kalemine gelmeleri. "157 4,, 

* * İstanbul Tapu ve Kadastro Baımemurluğundan : 
Eyüpte kiin izzet Mehmet Pqa vakfından vezir fekkesiniıı menede 

rapb İstanbul Evkaf Direktörlüğünden talep edilmesi üzere Tapu 
Hey' eti fenniycsince yapılan harita mucibince bu yerin hademelerine 
meşrutahane arsa olduğu ve başka tasarruf iddiasında bulu
nan olmadığı Evkafa aid bulunduğu zirde imzalari bulu • 
nan erbabı vukuf ifadelerile sabit olmuş olmakla işbu beyanname 
bittanzim sunuldu. "1742,, 

1 lat•nbul Beledlye•I lllnları 1 
Kadıköy Belediyesinden : 88fl boş olarak boz renkte bir adet 

Kurt köpeği bulunmuştur. Sah!bi zuhur etmediği takdirde bir hafta 
sonra satılacağı ilAn olunur. (B) (1824) 
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• 
Habeş imparatoru "Mağ- Habeş meselesi 

ve İngilizler lôp olmadık!;, diyor 
( Btıf taralı 1 inci yüzde) 

Müzakereyi hariciye nazın Mister E
den b•r nutukla açmış ve ((İngiltereye 
göre harp aevam eÖerken yalnız sulh
tan bahsetmek doğru değildir. Her 
şeyden evvel muhasematı durdurmak 
lazımdır. On üçler komitesi hurta ça· 
lışacaktır. Muvaffak olmazsa 18 ler 
(yani zecri tedbirler he:f eti) harekete 
geçmelidir. İngiltere verilecek kararla
ra i~irake hazrrdtr. Beynelmilel kamın, 
ihlal edilip dururken onun temelleş· 
mesine ve saygı gönneine imkan yök
tur, demiıtir. 

(Bat taralı 1 inci -yiide) 
((Habes ordularının mukavemet 

ku\Wetin}~ artık tükenmek üzere ol -
rnası muhtemeldir. Diğer taraftan 
13 lerin, çarşamba günü toplar.malan 
en nikbin kimselere bile cesaret ver -
miyecek kadar şüphelidir. 

.Maarnafih Milletler Cemiyeti kan 
dakülmesine nihayet vermek ıçın 
mesai sarfetmekten geri durmamalı -
dlt. )) 

Jekette bir tek İtalyan mütecavizi kal
mayıncaya kadar harbe .hazırdır.)) de
dikten sonra Milletler Cemiyetinin o
ıalayıcı vaziyetlerinden duyduğu te
essürü anlatmış ve cemiyetin mütliis 
ve barbarca bir harbe kar.şı adeta la : 
Kayt bulunmasının kollektif emniyeti 
manasız bir söz haline getirm~inden 
endişe ettiğini söyleyerek Cenevreye 
:ıadı.K olan Habe~istanm mütecaviz 
Hasmına karşı müessir tedbir.ler alın-

Morning Post gazetesinin askeri masını istemiştir. Bunun üzerine muhalefet namına 
amele lideii Mister Atlee söz soylemiŞ 
ve ıcMilletler Cemiyeti petrol ambar
gosuna beş ay evvel kaiar verdiği 
halde bu karar tatbik edilmedi ve bu 
yüzden muharebe bala devam ediyor. 
Muharebenin devamı mesuliyeti Jngiliz 
hükUınetine aiddir. Hülcıimet Fran!a 
ile meşgul olacağına MiUetler Cemiyeti 
ile meşgul olursa daha çok eyi olur.» 
diye bağırmıştır. 

muhabiri diyor ki: Askeri muharririmizin 
wltalyanların kazand,g1 zafer çok 

büyük, fakat nihai değildir. Düşmanı mütaleaları 
kuv~etli mevzilerden tardetroişlerse 
de, ~ıJarmda, bundan daha az bü -

· k olmayan engeller vardır. Adisa -
heba henüz çok uzaktadtr ve Habeşis
tanm ihtiyat muharip lcuvvetlerinin 
miktarını da bilmiyoruz Diğer taraf -
taıa yağmur mevsimi yaliındır ve İtal
yan kolları harekata aynı kolaylıkla 
devam edemiyeceklerdir. >> 

ltalyan reami tebliği 
Roma, 6 (A.A.) - 177 numaralı 

rumi harp tebliği: 
Maru.a} Badoglio, telgrafla bildiri -

yor: 
Necasi ordusunun son kümelerini 

takip e;mekte olan kıt' alarımız ileri 
hareketlerine devam- eylemektedirler. 

Aşiangi gölünü geçen bhinci kolor
du ile Eritre kolordusu ehemmiyetli 
bir mevki olan Quoram 'ı işgal etmiş
ler ve dün Quoramın 15 kilometre ce
nubunda Dessie yolu üzerinde kain 
Alıaataya vamı"1ardır. 

Garp mmtakasmda1 bir kolumuz, 
Angaren ve Dandua nehirleri arasın
da Gabari Habeş gümrük mevkiini if,
gal eylemişlerdir. 

Semien mıntakası ~efleri ve ayanı, 
İnkiyat etmek üzere Debarekteki as;. 
l.eri m.Jcamlanmız.a müncaat eyle -
raektedirler. Debarek mıntakiunnda 
yapılmakta olan temizleme hareketin
de 2 top, bir ço~ tüf& ve mühimmat 
de geçirilmiştir. 

Tayyarelerimiz, Adisababa tayyare 
karargahında iki Ha~ tayyaresini 
yakmJJ1lardır. Şimal cephesindeki tay
yarelcrimizden biriai hareket ussune 
dönmü,lerdir. SomaÜ mmtakasında -
ki kuvvetlerimizden bir tayyare filo
su Siesabanchdeki Habeş mevzile~ 
rini muvaffakıyetle bombardıman et
miştir. 

Habef İinparatorunun notalı 
lt>ndra, 6 (Hususi) - Habcf im~ 

p~oru bugün Milletler Cemiyetine 
hitap eden bir notasında «Ha'befistan 
mağ)Up olınanu.şbr. Ordularım, mem-

Dün geoe gelen telgraflar bir kaç gün
den beri gelenlerin aynidir. Yani hep ayni 
seyleri tekrar edip duruycnlar. Fakat- bun
ların membalan ya İtalyan cephesi. veya 
(Roma) dır. Binaenaleyh İtalyanlar bir 
ilaç kilometrelik ilerlemelerini, bir dağ ve
y,a tepe almalannı, bir köyü ele geçinnele· 
rini mübalagalı bir tarzda yazmakta ve bu 
1-iareketlere zafer İsmini vermektedirler. 

Her ne kadar ban bitaraf kaynaklar
dan gelen telgraflarda da ara sıra bunlara 
~nzer şeyler görülmekte ise de tetkik o> 

huıaellk olursa görülür ki bu telg;raElar da 
}ine hep İtalyan cephesindeki muhabirler
d&n alman haberlere iatinat eylemektedir· 
ler. .Binaenaleyh İtalyan aörüşüne ve san~ 
sürüne tabidirler. Habeşlerin bizzat impa
rator emrinde muharebe ettiği bildirilen 
ordulannın kuvveti ltalyanlarca bile 
70,000 ile 100,000 arasında tahmin edil-
mifti. 

Bunu müteakip mu1ialif liberallar 
namına Sir Arçibald Sir Claiı •Öz al
mış ve demi,tir ki: 

«Hükıimetin vaziyetl utandırıcıdır. 
Dört aydır, türlü türlü behaneler · cat 
ediliyor ve müeuir tedbirlerden kaçı
nılıyor. Harbi durdurmak'. için bir çare 
vardır: Petrol, demir, çelik ve deniz 
nakliyatı üzerine ambargo koymak. n 

Daha sonra Mister Churehll.eöz .öy
lemişti. Churchil tcltalya Habqistanı 
istila etti. Nerdeyse zehirli gazlarla öl
me.yen Habeşliler, İtalyaya boyun eğ
meğe mecbur ola<:.ak. Dünyada İngil
tere için bundan daha utandırıcı bir ha-

Bunlann verdiği nyiat -İtalyanların reket yoktur. Çünkü bu aayede müte-
iddiası vechile- 7.000 olarak bile kabul caviz muzaffer olmuttur. İtalya bu fe-
edilse &eriye kalan kuvvet, zayi olan kıs- rait içinde Ha~le itini bitirdikten 
mın on mislidir ve bu kuvvetlerin karnilen sonra Ak.denizde fngiltereye kafa tu-
inhilil etnıİ.§ olmasına ihtimal verilemez; tacaktn. Ne yazık ki bütün bunlara 
çünkü Habe§Jerin en muntazam ordusunu karşı vaktinde tedbir alamadık. Zecri 
tqlcil ebnektedirler. tedbirler. tesirleri ölçtildükten S()nra 

Halbuki ikinci T embien muharebesinde tatbik olunmalıdır.• deıniJtir. 
daha.az muntazam olan Raa Ka .. a ve Sey- Bütün bu sözlerden eonra Miıter 
yum kuvvetleri bile, daha fena ıerait ve Eden tekrar söz eöylemiı ve Milletler 
ahval altında, dağılmamışlar ve İtalyanlar Cemiyetini bütün Avrupayı kucakla-
o zaınan da (bü:l"Ük zafs) den, (imha)• yacak, bütn C:Hinyayı emniyet jçüıde 
dan uzun uzun öahset.miflerdi. yaşatacak derecede kuvvetlendlımek 

Bu itiBarla gelen lialierleri kıy•, mü- lazı"° gddiiine kani olduğunu söyJe-
Jahaza ve muhakeme mehenginden ııeçir· miştir. 

mek, ltalyan iddialarını olduğu gibi kabul ---------------..: 
etmekten daha salim netice vereceğine ka
iliz. Bu satırların yazıldığı saate kadar gel
mit olan haberler aı>Mında vaziyete niabe
ten UYC\ID olanı (Monıitıg Post) un ake· 
ri muhabirine atfedilen yazıdır. Bununla 
beraber o yazıdaki «İtalyanlann kazandı
iı zafer çok büyük» cümlesini bile biz şimdi 
Jik ihtiyat kaydiy)e telakki ediyoruz. Mü
taleanın üst tarafı doğru bir görütün mah

sulüdür. 

Habeı kaynaklarından 1ıelme1İ muhte
mel ve muharebenin cereyan tarz.ıru anla
tacak haberleri de gördükten ıonradır ki 
son vaziyet hakkında okuyucularımıza daha 
esulı bir fikir vermek kabil olabilecektir. 

C. D. 

Bir Alman heyeti geldi, 
Ankarayı gitti 

Müddeti bitmiş olan Türk - Alınan 
ticaret muahedesini yenilemek ve bu
nun csa.sLmm hazırlamak üzere dün 
sabah fChrimize bir Alman heyeti gel

miş ve ak,am treniyle Ankaraya git -
mi§_tir. 

Heyet, Alman maliye vekaleti u
mumi katibi Vuherer ve ekonomi 
müşavirleri Shülz, Reg, Bahu, Schö-

ne ile Baron Von Mastan müteşekkil
dir. 

K .; L ) k Blr işçinin ayağı koptu avAJo an genç iZ : Dün saat 1~ de Sirkeci garında bir 
J. ( ; kaza olmuş, bir vagon tamircisinin a-= 

(BQf tln'.ah ı inci yüzde) lkalmayı.~cay(), ~adar b?~~·tı~tır.ı yagwı kesilmiRtir Al' wl Ek 
ı S h · k.b · · b ·· 1 l T • 

1 og u rem a-Qunun üzerine zzet isticvap edil - e erın a ı etınm ugun an aşı aca- dındaki bu 1• _ • l r:: t w J w d b' · k . l"Wı u on agır ~n a _. 
miş fakat Seherin leendi yanında ol - ğı muhakkak .addedılme ·tedır. v _ 1t d l k k 

p kal .. lb ahlm eli ? agonun w m a ça ıştr en ar adan 
m&dıjını ve o gün kendisiyle görüş - Doı:twa tücfcarı r k ine_ yor .lb gelen bir taeyiklc vagon birdenbire 
rrıediğini söylemiştir. Maamafih tah - ıger tara tan porta a tuccarı • .. .. w b I 
kikat ile uğr~şanlann kanaati Seherin rahim dün Anadoluhisarında yurumege l aş arnış, Ekrcmin ayağı 
·· ı--..ı·~ · b" k k fı d k k eli · 1 ·· ·· b" arkad"'AJmıza vagonqn • tında kalmuı, bileo;nden o 11ptıgı ve ır er e tara n an a - en sıy e goruşen ır ""T ,.. ~ 

çırılıclığı merkezindedir. şunları söylemiştir: kopmuştur. Ekrem derhal haataneyıe 
lb:etten ba~ka daha 6 genç isticvap - Evde yoktum. Ak~m gelince kald.mlmı\'hr • 

edilmiştir. Bunların hepsi Beykoz şi- annem söyledi. Derhal karakola haber - ... --........ ----·-.. ---·····
şe fabrikasında ameledir. izzet de bun- verdim. (11,5 da çıkmı,, saat ( 4,5) a - Ben ölmediğini zannediyorum • 
farın başıdır. kadar köyün içinde gezmiş O gece Her halde i§in İçinde bir gönül mese-

Seherin kaybolu~unda ndzarı dik - kahvede oturuyordum. Ahbaplar - le-si olsa gerek. 

\ati celbeden cihet zabıtanın ~aşırtıl - dan biri: - Pek küçük değil mi) 
mak istenmesi, pardesü ile ayakkapla- - Kaybınız bulundu mu)·· diye _ Maaleaef timdi erken başlıyor-
rının bir havuz basında bırakılmıs ol~ sordu. I . . ar. 
masıdır. Bu havuz Kovacık çiftliği Oraden Ali kaptanın oğlu Hüsnü: 
civarında dağların eteğinde yapılmış - Nedir kaybınız}. . dedi, sesimi 
yüz metre murabbaı genişliğinde·ve 6 çıkarmadım. T ekrarlaclı · 
kulaç derinliğinde muazzam bir ha - - Eğer elbiseye ait bir şeyse bizim 
vuzdur. çoban bulmu~ .. 

Bu havuzun suyu tanıamen boşal- Çoban Seherin ceketiyle pabuçlan-
t!lmıştır. ve bu iş akşama kad<lr de - nı, çoraplarını Kovacık çiftliğindeki 
vc4m etmiştir. Seher veya Seheri ka - havuzun kenarında bulmuş. Beraber 
çıranlar pahı.ıçlarını ve parde:-ı\biinü karakola gittik. Anlattı. Şimdi de i,e 
havuz kenarına bırakınca bu havuzun jandarma vaz'ıyet etti. Fazla bir şey 
suyunun boşaltılamıyaçQgını tahmin bilmiyorum. Yalnıı bu~iin Pl:lşabah r 
ctmislerdir. çede bir evde olduğunu haber aldık. 

F~kat havuz içinde bir damla su - Siz ne tahmin ediyorsunuz. 

- Evvelce böyle bir ~üpheniz var 
U'llydı~ 

- Hayır ( .f) senedjr yanımızda .. 
Çok sakin, kendi halinde bir kızdı •. 

Kendisine bir evlat muamelesi ~di
yordum. Hatt.i aeçenleı:de : «Ben al
tın isterim» dedi. Küçük bir altın al -
dım, koluna takacakmı~. Zincir de is
tedi, onu da alacaktım.. Kayboldu . 

Şimdi öğrendiğime nnzaran (.l - fi) 
gençle konuşuyormuş.» 

Sayf. 11 

Mahallebici dükkinıuda 
patlayan silahlar 

(B"f taralı 1 inci yiüde) 
Uzunköprülü Hasan metresi Mer-
zukayı tabanca ile beş .ye 
rinden ağır surette yaralamıştır. 
Hüseyin pehlivan bu i~i yaparken o 
kadar asabiyete kapılmış ve o kadar 
kendinden geçmiştir ki eli tabancaya 
hfilcim olamamış, bu arada çıkan kur
şunlardan bir tanesi kendisine isabet 
elmiştir. 
etnri~. Hadiee pek an' olmuştur. 

Hüseyin pehli~anla Merzuka güle 
~onuşa mahallebiciye girmişler, süt -
taç ısmatlainı#ar, gene güle konuşa 
yemişler sonra da gitmek üzere ayağa 
kalkmışlardır. 

Merzuka, sütlilçlarm parasını ver -
mek istem~, Hüseyin buna mani ol -
hm,, ve paralan kendisi vermiştir. 

Bundan senra Hüseyin pehlivan, 
birdenbire tabancasını çekmiş, Mer -
zukhya at~ etmeğe haşlamış ve kadm 
bir an içind~ aldığı beş yaranın tesi -
riyle «ah l» bite diyemeden yere yıkıl
nuştır. 

Bünun üzerine Hüseyin pehlivan 
tabancasını ceketinin iç cebine koy -
mak iatcmiş, fakat teıa., ve asabiyetle 
tetiii bırakmacliğı için tabanca da oto
matik olduğu için ateş devam etmiş, 
bu arada bir serseri kurşunla kendisi 
de gırtlağından yaralanmıştır. Elinde
ki tabanca da yere düşmii§tür. 

F.lüseyin pehlivan, yaranın teairi.y
le yere Clü,müfse de derhal ayağa kalk
mış ~ baygın bir halde yatan Mcrzu-

Ahali partisi 
Lideri diyor ki: 

(Btıf taralı 1 inci yüzde) 
gibi ıeylere inanmamanızı tav
siye ederim. 
Liderler Mecllslnl• k•r•rı 

- EkseJins, bugün liderler 
meclisi toplandı. Harici siyaset 
için verilen kararlar hakkında 1 
bizi tenvir eder misiniz ? 

- Bugünkü toplanbda bütün 

1 
liderlerle hükumetin noktai na
zan arasında tam bir muta-
bakat mevcut olduğu anlaşı)mlf" / 
br. HükUnıetin takip ettiği siya- f 
set tasvip edilmiştir. 

Y unanistanın Balkan Paktına 
karşı olan vaziyetinde hiçbir de
ğişiklik yoktur ve olamaz. 
Yunanistan Balkan Paktmdan'mü
teıvellit taahhütlerine eskisi -gibi 
bağlıdır. ,, 

Belgrat ve 
Ankarada mevcut 
Malumat 

(Baı taralı 1 inci yüzde') 
Bclgrat, 7 (Saat 3) - Mevzuu 

bahsettiğiniz nota hakkında burada 
maJUm.at yoktur. Balkan antantı dev -
letlcri arasında her zamandan ziyade 
birlik mevcuttur. 

İtalyanın Yun an is tana bu mealde 
bir nota vermesine ihtimal verilme -
meJc.tedir. Gazetdcr daha ziyade A -
vusturyanın silahlanması meselesiyle 
meşguldürler. 

Ank•rada ne denlllyor ? 
Ar\ka

0

ra, 7 (Telefonla) - ltalya -
nın Yunanistana verdiği mcvzuuba -
his olan nota hakkında ne Dış oakan
lığında ve ne de Yunan sefart-Linde 
malumat yoktur. 

Bura siyasi mahafili böyle bir nota
ya ihtimal v~rmemektcdirler. 

Bir kadrn kaynmm 
burnunu kesti 

T ahtakalede Deveoğ1u yokuşunda 
Hoca Hamı:a Mektep sokağında 8 nu
marada oturan Fatsalı Asime bir ka -
sap bıçağı ile kain biraderi rvlnlatyalı 
Abbasıri burnunu kesmiştir . 

\ılak'anın sebebi kadmın iddiasına 
göre Abbasın kendasine tecavi.iz etmek 
istemesi imiş. ı 

kartıtı yatıma giderek kadının 'Saçların
dan yaicalamış ve: 

·-Daha sen "'ölmedin mi? 
Diye:bağırarak tekrar tabancasını a

ramağa.baŞlamıştır. 
Tabanca seslerinin duyulması ve 

herkesin de muhtelif istikametlerde 
kaçışmakta olması Karakôyde seyrü
seferi tanzim eden işaret memuru 
2347 numaralı Fehimin nazarı dikka
tini celbetmiş, işaret memuru derhal 
tabanca sesının geldiği istikamete 
koşmu,ş ve yerden evvela tabancayı 
aldıktan sonra Hiiseyjn pehlivanı ya
kalamıştır. 

Bu sırada etraftan yetişen diğer me
murlar da Merzukayı imdadı sıhhi o
tomobili ile Sen Jorj hastanesine gö -
türm ü~lerclir. 

Merzuka, yüzünden ve boynundan 
aldığı beş yaranın tesiriyle çok kan 
zayi etmiş ve cinayetin işlendiği ma -
hal -adeta bir kan gölü haline gelmiş -
tir. Hastanede Merzukaya derhal a
meliyat yapılmı\itır. Fakat yaşamasına 
ihtimal ve imkan verilememektedir. 

Hüseyin pehlivan da otomobille 
Beyoğlu Zükur hastanesine götürül -
müştür. Onun yarası hafiftir ve ölüm 
tehlikesi yoktur. 

Hüseyin penlivanın, ilk tedavisi ya
pıldıktan sonra hastanede polis tara
fından ifadesi alınmışhr. Pehlivan 
hadisenin kıskançlık yüzünden doi -
çluğunu söylemiştir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Parlamento 
Reisi diyor ki: 

(B"f tınalı 1 inci yüzde) 
sın& çıkabilecek bir harbe Yu
nanistanın karışmaması istenmiş ... 

- Bura gazetelerinde ortaya 
sürülen bu 4ayianın doğru olma
dığını ve bu şayiaya inanmadı· 
ğımı size söyliyebilirim. 
Yunanistan Pakt• sadık 

Bugün toplanan Liderler Mec
lisinde Y unanistanm dış siyasa
sı bir kere daha gözden geçi
rilmiştir. HükUnıet tarafından 
takip edilen siyasetle Liderlerin 
noktai nazarları arasında ayrılık 
olmadığı görülmüştür. Neticede 
hükO.metin siyaseti tasvip edil
miştir. 

Balkan Pakbna karşı Yuna
nistanın vaziyetinde bir değişiklik 
olmadığını kaydetmek isterim. 

Çiftçi partisi 
Lider.i diyor ki: 

(Bat taralı 1 inci yüzde) 
l:.iderler mecli&inin kararı 

- Yunanistanm dış siyasetini gö
rü~en liderler mecliainde bir karar ve
rildi mi? 

- Evet, takip edilen dış siyasette 
hüliumetle liderler ara!:lında mutaba.., 
kat olduğu anlaşılmı~tır. Kararın e

sası, Yunanistanın Balkan paktına 
merbutiyeti ve pakttan mütevellit ta
ahhütlere bağlıh~dır.» 

Rumenler şerefine ziyafet 
Şehrimize gelm~ oları 210 kişilik 

Rumen kafilesi dün Pireye gitmiştir. 

Türk Talebe Birliği, evvelki ak!:am, 
Romanyalı arkadaşlarının ı:erefine bir 
ziyafet vermişlerdir. Kafile Pireden 
sonra, fskenderiyeye de uğrayacnk 'e 
avdette tekrar şehrimize gelecektir. 

-------
Bir lototraı mlsabakası 

Hayatta iken, evladıma d:ıimi bir 
hatıra bırakmak istedim. Şehrimizde -
ki fotoğrafçılar arasında bir müsnb:.ı -
ka açtım. Ayni günü, heps:ne, ayni kı
yafetle birer resim çektirdim. Ve ng
randize ettirdim. Foto Artist M. Kfı ~ 
z1m Kamalı en çok muvaffak olrhı. 

Kendisini tebrik -ediyorum. 
Adapazarı avukatlannd3n 

M. Şevki 
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Tuvalet Pudrası 
1 

p 
Tırat pudraıH 

:Tıra~ pudrası cildi bozmaz bilakis 

daha güzelleıtirir. Kokulu en iyi 

tıraı pudraaıdır. Tıraıım ateııini ve 

hararetini keser. 

" 

SON POST_A: 

Talk pudrası 
Bilkimya saf olup mükemmel 

ambalaj edilmiş kutular derunün -

de bulunur ve gayet ucuz, güzel 

kokuludur. \. 

Yüze gençlik ve güzellik, cilde in .. 
celile ve letafet verir. Çiçeklerden 
ve en nefis kokularından yapılmıı 
olup ihtiyar kadmları gençleııtirir, 

genç ve güzellere insanı çıldırtan 

bir renk ve incelik verir. Kadın -
lar için daimt ve zaruri bir ihti .. 
yaçtır. Cilde kat'iyyen zararı do -

HASAN DEPOSU 
Jstanbul • Ankara • Beyoğlu 

Açıkta duran ve mikroplar için en elverişli bir melce olan 

Fırçanıza dikkat ediniz! 

Mikropları 0
/ 0 100 öldüren 

Dişleri temizleyip beyazlatmadan evvel fırçanızı 
temizleyerek sizi bu tehlikeden kurtarır. 

.. .., . 
ın 

Sı 

60 YAŞINDA 
Olduğum halde 

Buruıukluklardan nasıl kurtuldum. 

Y• 20 Y•f daha cenç görünmeğe 
muvaffak oldum 

«Ben 60 yaşımı bitirmiştim. 

Bu yaşta olan bir kadın artık ken
dini cazibeli göstermeğe uğraşa
maz. Fakat, ben merak saikasile 
tebcddülatı havaiyeden solmuş ve 
buruşmuş yüzümde cildin unsuru 
olan T okalon kreminin tesirini tec
rübe etmek İstedim. Bir aylık te -
daviden sonra «siz genç]eştiniz» 
dediklerinde hissettiğim hayreti 
tasavvur ediniz. Bu müjdeden ce
saret alarak tedavime devam et
tim ve beş ay sonra harika ta• 

mamlanmıştı. 

Beni görenler, ancak 40-45 
yaşlarında olduğumu söylüyorlar· 
dı. Tenim açık ve cazibeli ve ba -
fifçe penbeleşmiş ve yüzümde hjç 
bir buruşuk kalmamıştı. 

Bu şayanı hayret tesiri nazarı 
itibara alarak, her kadın cildin 

unsuru olan yalnız T okalon kre
mini kuUansa artık ihtiyarlamış 

büyük anneler bulunmayacaktır.•) 
Hamiş - İsminin neşredilmesi

ni istemiyen şu yukanki mektu -
bun aslı mahfuzdur. Ci\din unsu
ru olan T okalon kreminin terki -
binde son derece besleyici unsur• 
lar bulunduğuna ••...•••.•.•••..•• 
liraya karşı teminatlLdır. 

Cildinizin açık, taze ve yumu· 
tak ve buruşuksuz kalması için 
elzem olan hayati unsurlarla is
tihzar olunmuştur. Akşaml~rı y~t
mazdan evve] penbe rengindeki. 
ve sabahlan beyaz rengindeki 
T okalon kremini kullanıiıız. Bir 
gece zarfında husule gelen tesir -
den hayrette kalacaksınız. 

1 

A 
Çocuk pudrası 

Vücutta, koltuk altlarında, kasık -
larda, ayaklarda vukua gelen ter 
ve fena koku1arda pişiklik ve si • 
vilce]erde ve bilhassa yeni doğan 

ve küçük çocuklarda vaki pişik -
Hklerde ve siviJcelerde en nafi ve 
sıhhi bir pudradır. 

Nisan 7 

Sırtındaki 
Ağrılardan 
dolayı herkesten 
yardım istemeğe 

mecbur olan sütçU 
Bay A. J. bize yazıyor c<- Ben çiftlik· 

lerin sütlerini ahp süthaneye cötürmeklo 
meıeulüm. Bu, ihmal kabul elmez bir İf" 
tir. Fakat geçen gün sırhm o kadar ain

,, yordu ki kendimi mecalsiz biuediyordum. 
Buna rağmen gene çalıımağa mecburdum. 

Modem ve Stil 

GüZEL MOBiLYA 
Meraklılarına : 

· ı Zira kendi yerime baıkasım koyamıyor
dum. Süt tenekelerini kamyona koymak içia 
kaldıramıyor ve daiına b&Jkaımdan yardım 
İstemeie mecbur oluyordum. Çok tükür ki 

BeyoAlunda 

BAK ER 
ve eski 

HAYDEN 
Mağazalannda yeni açılan 

Mobilya saıoalarıaı 
ziyaret ediniz. 

Tethlr edilen bUtUn mo·· 
bllyalar, emaalalz bir ne• 
·faaette ve flyatl•r reka· 
bet k•bul etmez dere· 

cededlr. 
~·-• Tediyatta kolaylık ~-r 

ıüthanedeki kızlal' bana bir ALLKOKS 
yakı.snu vaz•etıneği tavsiye ettiler. Vakit 
kaybetmeden bunu yaphm ve pek az za.. 
man zarfında ağrım tamamiyle geçti. 

ALLKOKS yakıları adalatın airıla· 
rına kartı çok müessir bir iliçt1r. Bu 
yakı adeta otomatik bir maaaj gibi İf 
görür. Saçtaiı sıcaklık aayeainde ain· 
yan yeri hemen teskin ve ağrıyı büsbli
tün defeder. Yakı iki aaniye içeriainde 
acıaız Ye kokusuz derhal çıkanlır. Siz 
itinize bakarken yakı da kendi İfinl 
cörür. 

ALLKOKS meaameli ,.alolar ecza • 
nelerde ve ecza depolannda 40 kuruta 
aahhr. Kırmızı bir daire içeri.inde kır
mızı bir kartala - gösteren f abrib mar• 
kasına dikkat ediniz. 

~n~~ 
OTOMOBiL VE 

MAKiNiST MEKTE81 

Taksim - Stadyum 
ŞOFÖRLERE: 3 aylık yeni dev
re 16 Nisanda açılıyor. Kayıd 
işlerine başlandı. Tafsillt için 
program isteyiniz. 
AMATÖRLER: Çift idareli talim 
arabamızda 7 saat direksiyon 

taliminden sonra otomobilini kullanır ve manevralarını yapar. Amatörler her 
zaman mektebe müracaat edebilir. Tefefon : 42508 
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KEMENÇECi ANASTASIN 
53 üncü S A N' A T H A Y A T 1 

( ESKi MULENRUJDE ) . KUTLANACAKTHr 

Eftalya, Sadi, Bestekar Bimen, kanuni Artaki, 
Baba Ovrik, Fikriye, Müzeyyen, Monolog Mazlum, Cıgan dansları ve bntnn 

meslek arkadaşlarının büyük MUSiKi ZiYAFETi. Telefon 40335 

İstanbul Asliye altıncı hukuk mahkeme
sinden: 

Süleyman kızı Ayşe tarafından kocası 
Fatihte Haydarda Ayazma sokak 1 No. 
da mukim iken ikametgahı belli olmayan 
.Mehmet İhsan aleyhine açılan boşanma 
'davasının tahikatında: Müddeaaleyh gel-

Venüs markaı:;ını taşıyan: krem, 
pudra, ruj, rimel, allık, sürme, bri· 
yan~n, brnak cnası, sabun, losyon, 
esans ve kolonyalar asri kadın gü· 

zelliğinio hlsımı oldu. Herkes onu 
sevdi ve şimdi herkes onu kullanıyor. 

.mediğinden gıyap kararının on gün müd-

4••11ııır.. 'detle ilanen tebliğin~ ve tahkikatın 22/ KANZUK 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Evliya Zade Nureddin Eren Ec- · 
zayı Kimyeviye Alat ve lriyat depo· 
su. İstanbul · Bahçekapı. · 

İnhisarlar 
ğünden: 

İstanbul Başmüdürlü-

IŞ36 aeneai Haziraninın birinden 937 ıenesi Mayısının nihayetine ka
dar Kasımpata ve Sirkeci tuz anbarların~ gelecek dökme veya çuvallı tahmi
nen (2500) ton tuzun sahile yanataca~ mavna ve merakibi bahriyeden çı
kanhp vezni yaptıktan sonra anLarlarda gösterilecek mahallere nılkil ve is
tif veya botaltılması ve ayni suretle anbarlardan çıkacak tuzların dahi (dök
me iae çuvallanarak) mavna ve sair merakibi bahriyeye tahmil ücreti nak
liyesi 6/Nisan/936 gününden itibaren (20) gün müddetle ve şartnamesin
de yazılı şaı·tlar mucibince açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 27 / 
4/936 gününe müsadif Pazartesi saat on üçte Kabatasta İnhisarlar Bas -
müdüriyetinde müte~ekkil Komisyon müvacehesinde y~pılacakhr. · Eksilt~e
ye girmek İstey•mler o güne kadar tatil günlerinden başka her gün çaJı,ma 
saatlerinde 'artnameyi görebilirler • Eksiltmeye girebilmek için mıiham
men nakliyesinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akcesinin önce -
cien Başmüdürlük Kasasına yatırmaları gereldir. (1803) 

En muannit · öksürüklerle bronşit, 
ashm. ve boğmaca öksürilğünUn 
kat'i ilAcıd.ır. Göğüsleri zayıf olan; 
lara vikaye edici tesiri şay~nı 

dikkattir. 
lNGlLtz KANZUK ECZANESİ 
'~ Beyoğlu, İstanbul 

FEMiL ' 
Kadınların adet bezlerl 

Kadın ve kızların seve seve kulla
nacağı gayet sıhhi, temiz, yumuşak, 
ekonomik aybaşı bezleridir. Her 
eczane ve parfümeri mağazaların-

,_.. da kutusu 60 kuruştur • ._ .. ., 

~~~------------------------~--..... -----------------------------------~--------
Öksürenlere ı BATBAN BAKK-1 EBBEM 

5/ 936 cuma saat 10 na talikine karar ve
. riliniş ve gıyap k:arannın bir nüehası da 
'mahkeme divanhanesine uılmııı bulundu· 
ğundan muayyen gün ve saatte lst11nbul 
.Asliye Altmcı Hlllculr:: daisainde buiunma
. sı ve aksi takdirde müteakip kanuni mu
amelenin yapılacağı tebliğ yerine ka
im olmak üzere ilan olunur. (598) 

İstanbul albncı icra memurluiundan: 
Bir borçtan dolayı Üzerlerinde hapis 

hakkı bulunan masa halı ve hah seccade 
ve kanape takımı ve8aire ev eıyası 1 4 / 4 /. 
'936 günü saat 12 den itibaren Kabataı Ö
mer Avni mahallesinde Kara Abalı soka
ğında 46 numaralı evde birinci açık arttır
ması icra kılınacağından isteklilerin" mez-

' kur gün ve saatte yerinde hazır bu1unacak 
jmemuruna müracaatları ilan olunur. (597) 

ADEMİ 
. İKTİDAR 

Fatih İcrasından: 
Bir deyinden dolayı tahtı hacze alınan 

zirdeki emval. 
9 Adet • bir kanape iki koltuk aiti 

sandalye müstamel açık mavi renkte 
,, Ufak kilim parçası. Kımtzt 

renkte. 
,, Elektrik sobası 
,, Siyah karyola. 
,. Yeşil duvar halısı. 

,. Elektrik ütüsü. 
,. Konııol ve ayna. 
.. Karyola. 
.. Demir soba maa boru. 

& 
IH T IYARU('jı 1 .. Yuvarlak masa. 

YOK ~D~R 3 ,, Üç parça keçe. 
.ı.. Mezkur emval 13/ 4/ 936 tarihinde pa· 

Tafsil!t: Galata P. K. 1255 Hormobin zartesi günü saat 14 te Fatihte Malta çar· 
:--" ' 's~~"'f);;t;-1\i;tb;;;;· .. " ' ..... . şısında bilmüzayede p_araya çevrileceğinden 

. Neıriyat Müdürü: Selim Rai)p taliplerin mahalli mezkôrda memurun• 
Sahipleri: A. Ekrem. S. Rqıp, H. Lütfii müracaatlan ilan o]unur. (599) 


