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r 
Hergün 

Yakın Şarkta 
Neler 
Oluyor? -
Yakın Şarkla Neler Oluyor? 

B ütün dünyanın gözleri Avrupa iş

lerine çevrildi. Bu arada Yakın 

Şarkta bizi Avrupa meseleleri derecesinde 
hatta belki de ondan (aLla alakadar edeı ı 
mühim hadiseler oluyo r. 

Resimli Makale a Maymunlar ve insanlar a 

Habeş harbi ile berab"r Mısırda, Fi
listinde ve Suriyede kıyamlar, i!<yanlar. 
greYler oldu. Bu memleketlerin ekseriyeti 
i.stiklal dava!lına kalkıştılar. Bir müddettir. 
bu isyanlar durnıu!! gibidır. Fakat ne olu 
yor niçin birdenbire oralarda sükun avdet 
etmiş gibi görünüyor? 

Suriyede, Fransız hükumeti evvela is
yanı şidddetle bastmnak istedi. Silaha 
müracaat etti. Asilerin 1....zerine sil :ıh .;ıktır
dı. Fakat şiddetin fayda vermiycceğini gö
ıünce siyasetini değ-~ti di. Suriye milliyet
perverleriyle bir muahede müzakeresine 
~irişmcğe karar verdi. Suriye milliyetper
verleri bu müzakereler için Parise biT hey
et gönderdiler. Şimdi Pariste İngiltere - I
rak münasebetine benzer yeni bir tarz bul
mak için müzakere ile me~guldürler. 

L#'1 resim. hayvanat muz;esincıe kaıes ıçınde yapyan may
munları seyreden halkı göstermektedir. Maksat seyredenlerle 
edih!nler arasında bir mukayes• yapmaktır. 

lnsam maymunlardan ayıran mümeyyız vasıf uimağ ınıu
~fıdll'. Okumayan, fikri olmayan, yalnız insiya.klariyle yap
yan insanların maymunlardan ne farkları vardır. Bu gibiler 
maymun gibi mukallit, maymun gibi basit, maymun gibi iptida· 
idir. Maymunluktan kurtulmak için dimaiın inkişafını temin 
etmek, insiya.klardan ziyade fikirlerle harekete muktedir olmak 
gerektir. 

Aradan binlerce yıl 1reçıniş olmasına rağmen insanların ÇO• 

ğu henüz maymunluk devresinden çıkamamışlardır. Bunlarda 
yiiZlerde ve vücutlardaki benzeyq belki azalmış, faka~ dimağ. 
lar arasındaki nisbet olduğu gibi kalnnJlır. 

(söz ARASINDA ) 
Fransa Avrupa mesel~iyle meşgulken 

bir de Suriye ile uğraşmak istemediği için, 
Suriye milliyetperverlerinin hemen bü· 
tün taleplerini kabule mütemayil gorun
mektedir. Zaten Fransanın Suriyedeki ala-

Amerikalılar 

Zencileri 

lcası dört beş yüz memuruna orada mai~et Niçin $eVmt!zler 
temin etmek ve bazı mamul eşyasına pazar 
bulmaktan ibarettir. Buna mukabil de Su- Milyonlarca zenciyi izad eden Ameri

riye onu mütemadiyen rahatsız edecek ha- kalılar olduğu halde zenciler için hürriyet 
diselerle doludur. (ngilterenin lraka verdi- mefhumunun ne olduğunu anlamayan yine 
ği istiklale benzer bir şekilde Fransanm da 

onlardır. 
Suriyeye istiklal vermesi zamanı gelmiı,ıtir. 

* Bir çoklarının safiyetle inandıkları bir 

Filistinde rivayete nazaran zencilerin beyazlara esir 

I
• ngiltere Filistin için yeni bir te~kilatı e- olmasının ve siyah ırkın aşağı bir ırk olma-

sasiye kanunu hazırlamaştır. Şimdiye smın sebebi şudur: 

Şeytan da Allaha rekabet etmek iste-

·---------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

Meydan 
bulamamu;tırl 

Bundan otuz, kırk yıl evvel, Y enica
mide, tuhaflardan bir kuşcu Mustafa 
efendi vardı. En nadide kuşlar bu a
damın dükkanında bulunur ve merak
lılar hep oradan alış veriş ederlerdi. 

Günün birinde, Babıalinin kalbur 
üstüne gelen ricalinden, fevkalade ge
veze. çenesi düşük bir zat, Mustafa e
fendinin dükkanına gelip, bir hayli pa· 
ra sayarak bir papağan satın alır. 

Arası bir ay geçer. Ayni zat yine 
gelir ve Mustafa efendiye çıkışır: 

Dünganın 

En şık 

Diplomatı kimdir? 
Şüphe yok ki Eden' dir diyeceksiniz fa

kat hayır 1.. Londranın kibar salonlann

dan biıinde, münhasıran bayanlar arasın

da bir müsabaka açmışlar. Burada birinci

liği Von Ribbentrop büyük bir ekseriyetle 

kazanmıı Eden çok farkla ikinci gelmiş. 

Demek oluyor ki Ribbentropdald mu

vaffakiyet amillerinin birisi de, kadınlara 

hoş görünmek jmi,. 

• • • 

Sözün Kısası 
• 

Kulak misafiri .. 

Göz mi&af iri .• 
ı------E. Ekrem•Talu 

E skiden bir «Tanrı misafirin vaı:• 

dı. Vakitsiz gelir, teklifsizc4' 

yerlefir. geldiği evin düzenini altüsta 
sahiplerini tedirgin eder, misafirpeı,t 
verliğin adım fazilet koyanlara lanet 
okuttururdu. • 1 

Bir yandan buhran, öbür yandan d2' 
sosyete hayatımızda hasıl olan inkılaP. 
bu türlüsünden bizi kurtardı . Laki!I 
insanı bunun kadar ve belki de bun • 
dan ziyade sinirlendiren kulak ve gö2' 
misafirinden kurtulamadık. Mesela bir, 
iki ahbabınızla birlikte vapurda, traın• 
vayda gidiyor ve yahut ki bir gazin04 

da oturuyor, sohbet ediyorsunuz. Ya• 
kmınızda bir yer işgal eden yaband 
adam bakı~lannı dudaklarınıza d iker1 

kıymetli bir muallimin dersini takip u 
den gönüllü bir "talebe dikkati ile, teli 
kelime kaçırmıyarak sizi dinler. Ağzi .. 
nızdan bir nükte çıktı mı~ en önce <l 
güler .. savurduğunuz bir hikmetin eı) 
birinci musaddiki odur .. başını ~allar! 
içini çeker.. hatta, hatta hazan lakır • 
dıya bile karışıp kah bir itirazda bulu• 
nur, kah bir misal getirir, kah takdir 
ve tahsin eder. Onun bu müdahalesi• 
ne ehemmiyet vermezseniz kızmaz E 
pişkindir. Sinirlenirsiniz, bunu hisse • 
der ama, gene kulağını sizden ayır • 
maz. Dayak yoksuludur; fakat karşı• 
smdakilerin terbiyesine güvenir. V ~ 
sizin efendiliğiniz, kibarhğınız, neza• 
ketiniz, kulak misafirinin bu kötü hu• 
yunu ilanihaye teşvik eder. 

Göz misafiri ise ekseriya, gene böy .. 
le umumi yerlerde, gazetenize musal• 
)attır. Omuzunuzun üstünden, enş_e • 
nizin dibinden, gözlerini elinizdekl 

kadar Filistin bir Jngiliz komiseri tarafın
dan idare edilirdi. Şimdiden sonra bir 
konsey tarafından idare edilecektir. Bu 
konseyde musevilerle Araplar nüfusları 

nisbetinde mümessi1 bulunduracaklardır. 

Yahudiler bu hal şeklinden memnun gö
rünmüyorlar. Çünkü akalliyette kalmaktan 
korkuyorlar. İngiltere şimdi iki tarafı da 
memnun edecelt bir hal sureti aramakla 

yerek insan yaratmak İstemiş, fakat onun 

yarattığı insan siyah olmuş, yıkayıp be- - Bana bak 1 Senin bana geçen ay 
satuiın papağan, nafile! Bana onu ne 
diye o kadar ballandıra ballanClıra 

methettin ~ Haniya bülbül gibi konuşu
yordu~ Avuç dolusu da, benden, para 
aldın. Allahtan korkmadın mı~ O gün 

Keuçcukt•n mamul çekl~lerı gazeteye uzatır. Bazan soğan , sarı:nP 

meşguldür. 

yazlatmak için Jurden nehrine gö-

türmüş, zenciyi byazlatmak ıs--

temeyen aular Allahın emriyle çekilmiş. 

Şeytan fena halde kızmış ve o hırsla zen-

cinin burnuna bir yumruk aşkederek yas-* sıltmış, zenci şeytana bunun üzerine karŞ1 

Mısırda gelmiş. O da kızarak siyahinin saçlarını 

bugündür, vallahilazim ağzını açıp ta 
tek kelime söylemedi .. 

Diyince, Mustafa efendi sözünü ke-
&. ser v e: 

1 
ngiltere, Mısır isyanlarım ancalı: yeni bir karıştırmış. Ve bu suretle arabın hafı kı

- A efendimi der; eğer sen devlet-
ittifak muahedesi akdini vadetmek su- vırcık olmuş. Bilahare de onu kendi haline d hanende de böyle çok lif e iyorsan, 

retiyle bashrabilmifti .Bu vadini yerine ge- bırakıp gitmiş. Zencinin halini gören be- hay van meydan bulamamıştır. Ondan 

tinnek için derhal ihzari müzakerelere gı· yazlar, şeytan yapısına acımışlar ve zaval- konuşmamış olacak! 
rişilm~tir. * 

İngiltere ittiafk aktedebilmek için iki 
şartın kabulünde ısrar ediyordu. Sudanda
.ki halimiyetinin devam; ve Mısırda İngiliz 
askerinin bulunman. Mısırlılar birinci şar
ta itiraz etmiyorlardL Fakat Mısırda asker 
bulundurulmasını istemiyorlardı. 

byı yanlarına alarak esir gibi kullanmışlar. -----------------"P 
• • • 

Araba Çeken k&pekl•r 
• 
Holanda, Belçika ve F ran~anın şimalin-

de, sütçüler, arabalarını köpeklere çektir

mektedirler. Son g\.Ullerde, himayei hay• 

BULMACA 

Şimdi lngiltere. Mısır harbiye nezare· 
tiyle birlikte çalışmak üzere, Kahirede bir 
askeri hey'et bulundurulmasını teklif et• 

vanat cemiyeti Uhey' de aktetdiği bir kon
mektedir. MısırlıJann da bu teklifi kabul 
edecekleri zannedilmektedir. grede, köpeklerin, cet hayvanı olarak isti-

Binaenaleyh er geç Mısırla İngiltere a- mal edilmelerinin me~'ini )azım gelen hü

rasında bir ittifak muahed~i aktedilecelc- kumetlerden isterneğe karar vermittir. 
tir. 

* işte yakın Şark milletlerinin son zaman
lardaki vaziyeti bu suretle hulasa edilebi
lir. Görülüyor ki. ne Suriye, ne Mısır, ne de 
Filistin benüz hakiki istiklallerine kavuı
maktan çok uzaktırlar. Elde etmek iatedik
leri netice, eek.isine nisbetle bu yolda bir 

adım sayılabilir. Fakat bu hal suretleri, ne 
Suriye, ne Mısır, ne de Filistin iç.in son hal 
ça.resi sayılamaz. 

------·---·--·~~~------
Özlü sözler: 

HAYAT NEDiR? 

• •• 
Filme Çekilen RelslcUmhurl 

Eski Lehistan cumhur reisi ve dünya • 

nın en meşhur piyanistlerinden Paderevs· 

ki, önümüzdeki temmuz ayı zarhnda İn • 

Soldan sağa: 

1 - Baştan geçen, bir S ilavesiyle de-

gilteredeki Buckingbamshire stüdyosunda mir lekesi olur. 2 - Tineme, yaramaz. 

sesli filim ile bir konser verecektir. 3 - Çarpma, brr kadın ismi. 4 - Ata, 
üzüm verir. 5 - Buğday tarlası, halk o· 

Paderevaki elyevm 75 yuındadır. Ve peretinden bir artist. 6 - Son harfinden 

ilk konserlerine bundan yanm a~ır evvel evvel bir Y ilavesiyle haydut olur. 7 -

Londrada başlamı~ tı. İki sene evvel de A- Sii, beyit. 8 - Yemek. rakkamlar. 9 -

merikadaki radyo istasyonlarından biri her F azlalaşık, «ufaklrn nın eşi. 1 O - Bir L 
ilavesiyle iptidai sandal olur, yük. 11 -gün yarım saat mikrofon önünde çalması 

H Sicim, yama, hayret. 
ayat istırapla dolu bir uykudur. için kendisine ayda 190,000 frank teklif 

Pertev Pap etmişti. Bakahm, bu sefer İngilizlerden kaç Yukımdan aıafıya: 

b• ~1-- S · k :.:.1 sak rakı kokan nefesini ~nüze.. Ü'9 
Avruparıın ır uuum anayı mer ezıe· ' ] .• 

für ·· fü kuduguv nuz satır arı U'" 
lerinde kauçuktan mamul çekiçler kulla- e u re, ki0

• d İ kl b" 
. . . şenmeden ta p e er. ster mera ı ıt 

mlmaktadır. Ve bu çekıc;ler de gatgıde ta• . b. h'k"' • t h tt .. ' haber, ıster ır ı aye, ıs erse a a 
ammjim etmektedir. I k ilan sayfası olsun. Maksat, a a ~ 

Rivayete nazaran bunların faydası ŞU• 

dm: Evvela vurduk.lan cismi hırpalamıyor

lar, saniyen gürültü yapmıyorlar ••• 

••• 
Kı' sporlarının kundura ma•rafı 

Fransada 300,000 kıı sporu yapan 

varmış., bunlar senede 300,000 çift kıı 

sporuna mahsus kundura aarfederlermi§ 'Ve 

300,000 çift kıı sporu kunduram ise 

37,500,000 frank edermiş . .. .............._. ______ ....-..-; ... ··---
ai, bir içki. 3 - Kata sürülür ... - Zevce, 
temel. 5 - Büyük anne. merkebin şedde

liai. 6 - İlimin eti 7 - Bir P ilavesiyle 

kabza olur, ortak. 8 - Kömürün olma

mışı, baya .. 9 - Pinti, rabıt edatı. 1 O -

Meşhur bir kanal. ne 91Cl!lk. ne aoiuk. 11-

San' atin Türkçesi, istifham edatı, 

Dünkü Bulmacanın Halli: 

Soldan ağa: 

l - Hıfzıssıhha. 2 - Sala, azak. 3-

Ank, vasi. "4 - Macar, men'. 5 - Pabr• 

dı. 6 - Zayıf. 7 - Ce, aka, af. 8 - A

zar, at, es. 9 - Ma, Antalya. 1 O - in. 

hac, zizi. l 1 - Yastık, o. 

Yukarıdan •taiıY•: 

1 - Sam, Acami. 2 - Harap, ezan. 

3 - llıca. 4 - Fakat, araba, 5 - Rızk, 

nas. 6 - ifa, rasat. 7 - Diş, tazı. 8 -

Sav, ifa, lik. 9 - İzam, feyz. 1 O - Hasat, 

uyandıran bir mevzuu kaçırma • ' 
mak değil, fena bir huyu tatmin et-

mektir. 

Göz misafiri de kulak misafiri gibit · 
insanları iz' aç için yaratılmış, kara si
nek, tahta kurusu, pire, tatarcık , e~eij 
ansı nev'inden birer mahlukturlar. 

Ne fayda ki o adlarını saydığım na
saratın kafalarını "'6zebilir, fakat öte-o 
kilerin hakkından gelemez, ~erlerin • 
den kurtulamazsıruz ! 

~ 
ttC: teı~ ~4· , 

. . . 
Biliyor Musunuz? 

1 - Fransanın meıhur Lejiondonör nİ• 
ıanı ne vakıt ihdas edilmiıtir. 

2 - Istırap çekmekten korkan, korusu• 
nun ıstırabını esasen çekmeye başlamı~tır, 
cümlesini kim söylemiştir?· 

3 - İlia Dirijablinin akibeti ne o lmuştu't 

4 - Müslümanlıkta, peygamberi takiP. 
eden ak altı halifenin hayatlarında yekdi .. 
ğerine tamamen benzeyen nokta nedir?.., 

5 - Umumi tarihte 30 mayıs 1431 ta• 

rihi size neyi hatırlatır? . 
(Cevaplar yann) 

* (Dünkü suallerin cevapları) 

Hayat bir rüyadır. 
para alacak? 

Calderon 
1 - Havas, isyancı. 2 - Dişinin ak- aai. 1 1 - Akın, İf, o. 

1 -Falkland adaları 12,000 kilomet• 
lre murabbaıdır, nüfusu 2500 dür. Bu ada• 
lan 1592 yılında bir İngiliz kaptanı buln UJ. 

sonra bir İngiliz haTp gemisi İngiltere na• 
Hayat bir merdivendir. 

Sir Ricbard Burton 
Hayat bir çıkınktır. 

Vachel Lindsay 
Hayat bir oktur. 

Henry Yon Dyke 
Hayat bir roldür. 

John Cay 
Hayat bir faciadır. 

Swift 
Hayat bir dumandır. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
't mına teslim almıııtır. Maamafih dağnık bir 

halde bulunan bu adaların en küçüğündq 
bir Arjantin karakolu bulunduğu için Ar• 
jantin h ükumeti hu adaların hepsinin ken• 

Sivas belediyesi fehirdeki kasap dükkanlarını sıhhi bir hale 

koymağa karar vermİf. Bu karar mucibince kasap dükkanları 

mn cephesi camekanlı olacak, etlerin muhafaza edildiği bir tel 

kafesle aynlacak, dükkinm xemini beton, duvarları gayrikabili 

nüfuz ve mücella olacak, tezgah mermer veya çini ile kaplana
cakbr. Ayrıca dükkan içinde ıu teaisab bulunacaktır. 

Halbuki İstanbaldalci kasap dükkinlannda etler meydan
da asılır, tezgahlar abpptır, dükkan içinde su tesisatı yoktur. 
Hulasa kayıtı.nn hiç birisine riayet edı1mea. 

İSTER 1NAN iSTER İNANMA! 

disine ai t olduğunu iddia etmektedir. H a t
ta bu adalar namına bir de pul çıkarmıştır. 

İki devle t arasında muhabere d evam et• 
mektedir. Büyük muharebede bir Aln.an 
filosu ile bir İngiliz filosu bu adaların YI\• 

kınlarında harbetmişlerdi. 

W. E. Henby 

___________________________________________________________ J 2 - T okiyo şehrinin nüfusu sayfiycle
rinki ile b irlikte (5, 1l0'000) dir. 



Küçük Antanbn Karan Kat'i 
, 

Macaristam da Trianpn muahedesini feshe sevkedecek 
bir örneğe müsaade edilmeyecek, A vusturyaya verilen 

nota müşterek bir hareketin başlangıcı sayılıyor 

Balkan birliği tam zama
nmda tedbirlerini ahyor 

Cenevrede Fransız plinımn B ütün milletlerin. adeta elbirfiiiTle 
münasip zamanda yapılma- denecek bir beraberlik halinde .,. 

dı kan 
• llhlanmaya avqma)an. kabul etmek ll-

SULH PLANI 

ğı aati var zamdır ki. harp i.teiinden doian .. Deli-

ce deiildir. Belki safil avlanmaktan ...... 
Cenene, 7 (ffuauai) - Avrupa- olmuı bir korkunun maheulüdür. l.ter ..... 

DID en belli bqh ai1uet ye devlet tabvi ohıun. iater iki tarafb; haıptea eonra 

Vi ana, 7 (A..A..) - A.vUlb&Ja- 1111ka.. etBaek Di781iade olmacbiı· 1anm aörllJOrlar adamlm, Cenevre:re seli1orlar. Mil· h•~I hani vü_cuda setirilm~e ,ahit ol. 
7 • • • d • L-- bil...1L-- bir L------ A. • letler Cemi . .-: L----· • • &. dusumuz misak.lan ela. ayna eaditeıU. da mecburi ukmıiiD ıa eame w- m ..._. 1111'11!'7---. nııret- JD• ••\afilin ifad•ine söre, Jvu &UIUCJI reıaı Ye ,.,. 1 d ddecl b"li . ... ____ e1.. L-•- .. 

:&......_ • • D-.1- .1-:.. ld LA-.r.ıı_ TUatar.al .t.1--LL-- U!-&- S mev u u a e ı nz. &TiaU11anD -

fi küçik antaat cleYletleriaia m...-- miftir. -.... -7or 1 ·~ ant.abn Y9llÔf oldaiu pro- 1• m...-.-.ı lftlHllll" tan- nn içinde. taarruzi mahiyette olanlar da 
rek proleıltolarmda Milletler Ce- ccYmi ubrl kanan azan azadı- teato notuı, daha ziJ&de ba tefek· ı., ~ Lonclradan Miater Eden- bulunabilir. fakat. bizim de dahil buluaclu. 
miyetinin, 17 aüan 1935 tarilüade J& ............. Wll'& Defl"dlnüt. lriiffin emniJetinj tanine mltaf le ~ırlikte hareket etmiftir. Lord iumuz Balkan miakı. muhakkak ki. bu i· 
~lmanJ&, Vwy mmJeedeaiDin ... tir. Ba baun A.YUturp. milletinin müıterek bir hareketin baflanpcı Halıfaka pel'femMJ'e bekleniyor. kinci falileclen dejildir. Bu mİllllnn bir 
kert lıflkfimlsiai feahettiii aman, haJ&d ihtiraçlanndan Ye A.'t'Utur- demektµ-. FnnMn•n cnabı ile aalh plim faydaa da timdiye kada~ 'bir nifak kayna· 
bu kabil tek taraflı hareketleri tak· JanıD ftl'lıjuu korumak endifeain· Paria. 7 (A..A..) _ Franm dq fnsilt.-e hükGmetine Terildi. in.O- i• ~ S.lalbkil•~~~: ~ar .wht ~m_~ 

d lllıı d" L _ t •--b" • lin ... _ ... _!,__ met ocasa o _... .... J8Pa e u.......,.. 
bih 91leclijini hatırlatmaktadır. en m ~ il'.» INIUDI Flandm bu aabah Romanya ere .. meaı P 1 Q:Ul;a&e batla· tur. Bundan bafka. Avnapuwa .. bnflk 

Protesto, ldlClk antant' dnletl• rnanon lfa"'-lai cht INıbnı Titileako,u kabul ede- mıfbr. vaziyetinde, Balkan atatikOIUDUll m...,._ 
rinin kendi menfaatleriai koİ'umak 8lkret, 7 (A..A..) - Si1ut ma. rek kendiaiyle bir buçuk aaat slrilt- Lorcl Halifalu. lnsiltere bükü- zua. yine bu mimak ayelinde mGmkGD ol-
için her tirli tedbir almak hakkı- hafil, ldiçiik antant dnletlerinin mfittiir. metinin talimabnı •lauk Lobmo maktadır. 
nı -L-faza -lecliklerini ifade ile Mac&riatanm da Trlanon nriia\ede. ua.._L ____ ~ .._ __ ..__ konferanama ittink edecektir. ya- Birliie dahil milletlerin w.t.irleailie. ..... 

muaa _., ................. ••1181 ....-·-.r-- 13 a.in bu tehlike ihtimali bqıı.mda '-alan 
lütam bulmaktadll'. ainin uk.r aNr•mmı feahetmeje da meclMai ukerlijia yeniden t•i- nn • toplanbamdaa eoara M. ,. uh el ~ d . .....::; 

A.TUtarJ& batyekilliii. A.watur- aevkedecek bir hek tefkiline ce- ai Ye ba hareketin muhtemel net&· Maclariapam Roma,. sidip simi- :iı.~~ V: ~ :.._ ...:; 
Ja hlkGmetinin bu proteato7U mi- m ftlmemek azminde bulunduk- Jici t.,kil 91lemiftir. JeCeii anlatılacaktır. davranm.k illemelı iDia Wr • L?flta a. 

• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • ••, •, •• •, • • • • • • •• • •, •• • • • • • ~e hflldbn a6rm bnaaı. miinHebetle Yun•nW.na eonalan ...ı.. 

D b d 3 2 B 1 , • C" J• J.. J• PU'U aalJa plim, ta'fti7919 .... komfll ft doet •dletin =.fmka wLb 

0 rUC8 8 U gar •Zmı~-..,aıtnıl :.:-,:.::.':rldaulıll.wa~'!"'°...!:=:..-:-,:::: 

d k 1 d 
Trenı goldan A.nlatıLlıima ah Milletler c.. Yanan cnahaua .... metnini s&rm-. 

acısı Ya a an 1 ,.., k.6. • • . ohnekla beraber bu cevabm cBehnler propagan "' &ı :.:r... ~rw:.. ... v:_:=: ~,.:::..m:,::~: ~-:: 
INilnf, 7 (A..A..) _ Dallracada CrıWina tehftnde abda, bndiaine Makinistin 80JC...ı.. kanlahlC.. aoara miaakeıe edecektir. lamak bir parça sUçtür. 

dJa ipUICll llir ..w,..t iafe edm Wr tet•l•ılln ota iki ı~~.~ lairclen sayesinde .y ... olculara •• Ma 8 b ka Balkan 'birliii. elbette ki •P..wn .. 
lftlDf _., Jwe.ir. aa .m.ı.., ............ 8alpriatana ...... 70hmda b. car sac a Dl Wtac1u eden bir tefelddlld•. a. ,.,.w. 
..........: ............ Banlann ............. .... Bulpr ..,. • ır ıey olmadı ~ liin. keneli menfaatlerini koıamd ••*• 
r'=• ... ..._ propapm1a ,....m de• aePrilmiftir. ~' 7. (Telefonla) - Bu akfem düello etti diier hatb mealaatlere de ~ 
~ W.,. sibwk - Mrılnt .tea hazan. _... =·.!a•et olabilk. Ba ...._ 

Jolcu treni YJik Wr tehlilm atla....,. de. YımMniNn. 'birliie ._,.. 1eehMt19 .... 
br Kua ...._._ o1m Ne Göm~ ne de hamm .._.... TUifeleri .....ı ,... _...i\ 

• '1"""7-ilfbwı aJ lltem.,..bilir> V ...... ma11ll. iktiwlt 
llattm Sahne ile S.Jnkh ~ • yar. BDJDallllflır bir mialle ifade edip diyebiliriz ki Lllran 

Joalan .,...,d.IQ ........ tamirat SQ0. l lüfi. c)ld... J2nn .. . . . Pette, 7 (A.A.) - Gömböt ve f.ck. devletlerinin beberini. meMll birer kartel 
l '9'1f• 1 .............. ~ıo• .......... .._ .....,. ••'-"" ...... ·~ ............. ,.. .. , ••la._ .. .,._" fllırl.••..-ı~ ........ w, .... 1ı:..._.._._......_ 

.... .... ..... •• ..... L 1 .. .... Amma ... ~ mllllH ~ 
Yı....-. 7 (A4) - Ammı .. ,GI ...a W e ı eıa. - ..... , •• .. 11-.sı' 1 nida.... ~,:m;z ıaı_ı·_u G • laacluklan ,..a., -.e ~ -haJ.n Wri-

KmDwsı tmafmdım bildiriJdiiine ti- Garajlarda, ••nhnle ft ...... ...... ... ,..._ :rolcalufa dola ~ ~ _ _,.._ lfMn. ... biriyle hiç miinuebettar ~ 
te cenup eyaletlerindeki IOD kamp • lerde Kmlhaç hfldJitı tarafDJdan te- olua trm ~ prplDlf ft af Wr =-,.-· •wm ............ Em- Demek oluyor ki. Yunanieta• atfolunua 
lla bet Jiizden fazla iman ölmit Ye claTi albna ........... Maddi anılar WWb ile Joldaa Pnmtbr. &-...LL.-~i nlllot ... rWınlw. cbyıth cevap• J'anht bir yayınb ......... 
2600 IEifi .p ....ne pnlanDRfbr. • mi1yan c1a1arc1an fala tahmin ea. Yolcalum Mi,ak Wr ..,.__ ... ~ uu .Wıırden ...... w IGdUr. 
3IOO n de ,.WPDfbr. ŞimcliJe bclar meldeclir. ............ niıa- nwMairt aoa de. Ghtblltl ~ Plnmftir. Ve 'ba,.le bir mukabele, a17u1 an1a,.. 

nae eoiuk hnhhkla llaı.ket ....... Mecl. reiai Stnnp'Wlk,, G&ıılNs,e J6bek olan komta YnMniıt1uıMtaa beka.. 
, • 1.:. ·ı T. R.. t.. A ........ ......._. .., ... ,_ ". phitlik ...... ,.. ·~~ Balkan hirliii. a. ............. 
,zmır •anı • uı il ras Ta L Al ti••-' ... yüJuek menfaatleri neyi ap ~ • ra- man "8nM o tekilde hareket etmektedir. Banan _.... 

Sılı/ıine bina•ı Partı grubunda Dış Moaolı·s.a.-·0 mozakenlerine "-•landı b~ .. delili. .daha •c11c1-. ıa.str ••"• 
~ • O UI Ankara, 7 (A..A..) -'i!ürk· butün delikleri tıkama:ya matuf teclMrled 

Gece yandı lzalıat vudı meselesi man1• ticaret muahedesi.~! almakta bulunmaaadlr. -Selim .... 

J..nir cı 1 fonla> Gece.._ Ankara, 1 <Huaaar> - Dltitleri ·• memur iki tanı deı.,.ı.n • sı·cı·ı Mu··du··rıu··guv .. 
'

7 
•;; aallil-aılllaiye W-. &b0 1 Tevfik Rüttü Ama bu ..a.h Çin hükômeti Sovyetleri sün aaat 16,3C> da dıı itleri balraa-

dmrüil pn= aeJdi. Vekalet ileri plenleri tarafın .. protesto etti lıiı konferana aalonanda ilk toplan- • • 
... ,.... c*"'•· Hna ,...... dan DrtaJaııdı. Nankia, 7 <A.A.) _ Çia hükU tılannı J•plDlflarcbr Kamulaya yenı bır kanun 
~ ~ ~ *'a_de aınlıl 11 Tevfik Rüt_tü Ana öileden eonra ..eti, 1924 tarihli Çin. SoYJet m.:. iki taraf ticaret• miilllıeehabmn layihası verileli 
tir. ltf..,. dmais a-iada ......... toplanan pati anıbuncla ~uncha. Ba- ahecl•ine ilıtbladen SoTJet R inkitaf Ye tabiy•ini iatibclaf -. 
Wnacla,........ ••~ ~-Wr pik ~..::=-=~~~ ile dıt Mopliatan aruıncla aı':: mekte olan mlzakwelere .. , .. ,,... • ..._ ~7 (~) - =~!mlmd
........ ............, ld ~ ... anlat1bmıktadır nan kartıbklı ,....._ paktmı Moa- amdan clola11 da.,daldan ....., .... li,a. ~ ~ ~·· ,,. ..., 
mana tehllre ıeçiaaıirftia. Ankara, 7 (A.A.) - C. H. Partisi kOYa lailkllMd nadhade ıtroteato Diyeti izhar e.,lemiflerdlr. aile, IMltla ...:.:::~!;':-_.: 

Reamt nnk .,.._ ....,...., • Kamutay pubu idare heyeti befkanh .. etmiftir. ltzt .....-.ı•i1le SoYJet ~n eoara mfisakeırat ....., ... denceM.ri aiciller bu müclOrlükta 
ID'. ğından: hiikimetl c:bt Meaolithınm Çin'ia unu lefkil edecek olu meeelel• tunif eclilecıek Ye .1r1e .... 1ctır 

Yuamm ....,. drılnlinde ,.W.. C. H. Partisi Kamutay arubu bu- bir cfiz'I oldujmau tudik etmekte- flzerinde umumi hir noktai nazar Bapbnhk memurlariyle ...... 
•tett-l pklılt anhp'mlfbr. sün öileden eonra Dr. Cemal Tunca. dir. l:eatiainde bulanulanat Ye ceı..,. wluet memurlumm aicil iflıri ele .. 

Yunanistanın 
dış siyasası 

nm b. ... anhjmda top)ancL. Çin llfikem,ıi lrartılıkb yardam Diha1et •..ılmittir. ~ s&iileceldir. 
f>ltitleri Bakanı Dr. Tevfik Rüttü paktım 1924 mua..._iai,.. Çinin 

Araa genel siyasal durum hakkında dq Moıoliatan flaerincleki h • 
partiye ~t ıerdi. _ kuku laildimraniabai muhil add~-

Bal k 1 k 8 k melde ft bu paktı ula tan•m•· 
A.tina, 7 (A.A.) - Dit aiyua it- 1 çı 1 an ası J•caimı l»ildirmekteclir. 

1er1aia ....a...m. taı..1a eclllm teckil ediliyor Karısım Dldoren mahkOm oldu 
•iJUt ... ._,..._ aoauada Y lmür, 7 (Huauai) - Deiirmende-
ba,beb11 h ılrcla, ... iıdaki be- Ankara, 7 (Haauai) - Baldcçddc re ciTanDda 7&6k ~ .._ 

bal ......... IJmer bu ÜfW LlanlMa- fi 8ekirle kamı FJifi PJrİ IDef1'U hir 
~anatta lllllDUfbD'· la ıll114ıftir. Mtitehuua hareketinden vaziyette ,..aı.,.... ildiiren o--

«Bltln .ı,uı partiler tefleri ile enel laamlachiı b-hkçıbk projeli muMbnwi -.un ~ nm 
.. ..._ ..,..a., 1ht ............ kLkwk ••iv·~..._ vsmiftir. O.mm altı ap .-..an;~ . 
........ .._ Wr .-a.ı aazar be- • Hamlwn PIOJ919 p ~J bk ErklRlharbiJ818r lrlSlnda 
raberUif ....... e1m1t" ı. ........ h a,1e....,.... .... • banka konuşmalar 
lele · etkik üta'---- ·~ • t..wı •ull• .. nn t Ye m ...... Yam.,... ----- Paria, 7 (A..A.)- Echo de Pariı 
lı~mete Yerİlmiftİr.» Bir Vapurda 9 kifi öldo pzeteainin hildirdiiine söre, 15 Dl• 

Si,...ı partilar .,,...ı konfsan· Siappur, 7(A..A..) - Theaen •· anda hatla1acak olan erkim har-
.., •"il ..U.faa ..........._ lllll· mclald Feleaaeall ......,... kaza- biJ'9ler arwnc1a1ô konQf1llalarcla 
kik ebDdL -. 20 aiaanda Jeai. m pal ... 1ft tarfadua cloba kiti öl- Franea11 ,_...ı Sc:laweiupt tem-
._ toplaucalmr. • .U ........ 



ııala BA.llBBLaBI 
Bursa metropoljdi Telefon 

Ankaraya giderek patrik- Şirlcellnin satı~ 
hane için bazı temennilerde Alınması 

bulun mut 
Makaveleyi imubJaCak 

murahhas geldi, 
Ankaraya gitti 
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HABERLERİ 
Uzak Ş&rktaki hadiselerin içyüzü 

MEMLEKET • 
"Japonya, lngiltere ile 

Urfa Viliyet Ve Belediye 
Meclisleri T oplanhsı 

Antepte Bir 
Esrarkeıin 
Cinayeti 

harbetmiye mecburdur!,, 

Urfada Fazla Fınnlar Kapablacak, Ekmek Narhı 
indirilecek, Mezbaha Rüsumu Artbnlacak, Odun 

Sabşlanndan Resim Alınacak 

Bir Japon muharriri "Japonyanın bugünkü vaziyeti 
cihan harbinden evvelki Almanyanın vaziyetidir!,,diyor 

Gaziantep (Özel) - Sabıkah es
rarkqşierden Çakmak mahalleli Ha • 
san Hüeeyin ile ayni mahalleden Ki
lisli İbonun torunu Mustafa arasında 
hiç yoktan bir kavga çtkmış, Mustafa 
Hasan Hüaeyini bıçakla karnından ya
ralayarak öldürmüş ve yetişen polis 
memurları tarafından yakalanmıştır. 

G. Antep 
Komite 

Halkevinde 
Seçimleri 

C. Antep ( Özel ) - HaJkevinde 
komite seçimleri bitmi' ve şu zevat se
çilmiştir: 

-4-
Çünkü o aralarda patlak ve -

ren İtalya - Hibet harbi. jaapoıı -
yaya biraz daha ceaaretli. biraz. daha 
ıaert olmak imki.nını vermitti. lngilterenin 
Habeı işile mellfUlİyctini fınat ilen Japon· 
ya, onunla her hangi bir anlatnııya yanaı
madı. Çine yapılacak beynelmilel istikraz 
eusları üzerinde Japonya ile bir (\İf birli
iiıı arıyan Leit Rone, Japonyanın mukabil 
bazı isteklerile karplaŞtı: Japonya Çin ij. 

zerinde mutlak bir hakimiyetten başka İn
ciltere pazarlarında da bazı imtiya:ı.lar is
tedi. 

Bir Adım Dalta 

nu da büyük zararlara sokmuştur. Maa • 
mafih esas itibarile Amerikanın Japonyaya 
müteveccih bulunan düşmanca hareketi, es
ki keskinliğini hiç te kaybetmiş değı1dir. 

Cihan matbuatı, Japonyaya müteveccih 
bir lngiliz - Amerika anlaşması hakkında 
her gün yığınla mütenakıs haberler neşre· 
diyor. Maamafih şunu da teshit etmeliyiz. 
ki, Uzak Şarkta llJapon tehlikesi» ne ka • 
dar büyük olursa olsun bugün için Ame • 
rika - İngiltere rekabeti henüz ehemmİ}'e· 
tini kaybetmiş değildir. 

Japonyanın Buıünlıü V tuiyeti Ci • 
itan Harbinden Evvelki Almanya 

Dil ve Edebiyat başkanlığına lise 
öğretmeni Zekeriya, üydildere okul 
direktörü Şakir Sabri, lise öğretmenle

Bu ~örüşmelerden de bir fCY çıkmıya - Japonya, İngilterenin kendisi için esaelı 

Urfa vilayet mnumi meclisi azalan 
cağını anlıyan İngiltere, bir adım daha at- bir tehlike teşkil etmiye başladığını hiaset· 

Urfa (Özel) - Umumi Vilayet 

Meclisi toplantısında daimi encümen 

azalıklarına Ali Agan, Celal Nedim, 

Mustafa Reşit, Seniha Ekrem seçil • 

mi:şlerdir. 
.Belediye Meclisinde de 1936 bütçe-

sini tetkik için Celal Özbek, Şükrü 
Nasıh, Ömer Nafi, Emin Mogultay ve 

Zekiden mürekkep bir bütçe encüme-

ni seçilmiş, tetkike başlanılmıştır. 
Belediye Mccliai toplantsını da ba • 

dema odun satışanın belediye önün -
deki sahada yapılmaıı, satışlardan re
sim alınması, ihtiyaçtan fazla olan fı
rınların kapatılmasrn ekmek narhının 
indirilmesi, mezbaha resminin arttırıl
ması, sulardan alınacak ücret mesele-

sinin bütçe encümenine havalesi ka -
l'arlaştınlmıştır. 

rinden Nurettin. 

Ar şu~i ba,kanhğınaDr. Nurii 
Aktaner, üyeliklere öğretmen Ferit ve 
İhsan. 

Gösterit şubesi başkanhğına muhar
rir Vedat Urfi, üyeliklere öğretmen 
Sait Cökce, Doğan Aytaç, Melahat 
ve Hayri. 

tı: Ve Çindeki para .reformünü meydana 
getirdi. Bu reformün mahiyeti şu idi: Gü
mÜf •İetemi~ bırakmak.. Gümüfij «'nas
yonalize )ı etmek, değişmez kağıt para •İs
temine dönüş, para foTI1Unun düfiirülmeai, 
Çinin (<sterling bloku ıı na girişi ... 

Çindeki bu para reformünün İngiltere 
tarafından yapıldığı bugün artık herkeaçc 
bilinen bir hakikattir. 

Para Relormii 
Biz burada reformün yapılış şekli ve ki-Sosyal y~dım başkanlığına Dr. Sa-

ö min tarafından yapıldığı noktası üzerinde 
ip zer, Üye ilbay Ali Rızanın es,i Be· 

durmıyacağız ... Yalnız ıu kadannı söy1i • 

H h 1 d dia Çevik, vilayet meclisi azasından yelim, ki, para refonnünün güttüğü siyui 

Elektrikle ayre o u a Münire Kemal, enspektör Muzaffer gayeler, yukarıda ipret ettiğimiz beynel -
Görkem, tüccar M. Kanavatcı. milel istikrazın güttüğü siyasi gayelerden 

Aydın/anan [[/ı. Bir genç kızını kaçırmak Spor başkanlığına öğretmen Kemal, tamamen farksızdır. Yani beynelmilel kre-
b üyeliklere Ali Battal, öğretmen Fuat, di gibi bu para reformü de, Çinin vaziye • 

rı·· k ~ehri için abayı vurdu ziraatçı Muhtar Beyaz. tini kuvvetlendirmekte, dolayısile Japon • 

Ur yı Hayrebolu (Özel) - B k··- Halk dershane ve kurslar başkanlı- yaya karşı mukavemetini arttırmaktadır. 
. T . b ozacı o ğına öw et N . c··k .. I'kl Gene bu para reformü Japonyanın Çin -Tarsusun Eskı esısa yünden Süleyman oğlu Hasan, ayni gr ~en urı o ce, uye l ere deki kontrolunu zayıflatmakta, bunun ak-

v ~~ G 1 • k·· d M h d' k k ddege Nafı ErL.ı._ ve Av- inci . ı· ·1 L 1 k l d ,c;:imdi Şehre ~1 e mıyor oy en e me ın ızını açırmış, K"t" h ~ v-. · sıne ngı terenin ıontro unu uvvet en ir-
y Mehmet te bunların arkasına düsmüs w u up ~ne ve yayını şubesı başkan· mektedir. 

Tarsus (Özel) - Türkiyede ilk ve yolda kendilerine yelişmi~tir. ' ' INıgın.a Cazıant.~p ~tes~.wrnüdürü ·~li Japonlar Para Reformüne Şiddetle 
Y ld H la M_L adır Unler, \IYeÜklere ogretmen Ne· Al ht Sefa elektrilt Tarsueta yapılmıf. elek- o a asan eıunet arasında dim Al .. w R ey ar 

'ki d la •Jk T·· k h · 1 .. k 1 M h H P ve ogretmen ıza Levent ) ı· tl~ '-f ·· trı e ay ın nan ı ur şe rı o • muna aşa o muş, e met asana: K" .. 
1 
.. k w wlık . · apon empeıya ıs ..... para ,. ... onnune 

' f ka T J k 'k · Kız b k · ·· .. · d · oycu u balfkanlığına eag dırek- tiddetle aleybtardırlar; bunun muvaffak muştur. a t arsusta e e trı tesı- - ı ıra gen gotureyım emış, ı·· .. N fiz kül' _ --~·· .. . 
· h .. I .. 'Jk k Jd v 'b• d H d . oru 8 • tür en .. ~Loru Avnı olmamaaı için ellerinden eelen her ıeyi 
llatı a a 

1 
llOuru l ugu ~ dı evamb et- asanOla. b . . b mücadele dire'ktörü Fazlı ögvretmen, yapmaktadırlar. Japonlann bu para refor. 

mekte ve vo t üzerın en ütün - maz ceva ını vermıs, ış üvü- Al' R f . ' 
k b. ·· k b' · H ' d b. ı ıza ve en lfYUI Adil Görgem müne verdikleri cevap, f.İmali Çinin «is • 

fehire gayrikafi bir kuvvetle sönü ır muş, avt·aya m.~•Ş; b ~s~n a ta adn- Müze ve sergiler başkanhğma ~u· tiklalıı ini ilan etmek oldu. Bu cci•tiklilıı 
\arzda evlere ve sokaklara cereyan ve- casını çe mce mustaK e ayın pe e- ha be'h · di ı~ .... y im .. veya ((muhtarı.yet» Japonların timali Çı'n . . d se ı usueıye reıuoru :ı. az u-
rilmektedir. nnı sırtın an vurmuştur. l'kl Se · Sancler .. w ' eyaletlerindeki mevkilerini tahkim etmekle 

M h d. w d LJ ye ı ere yıt ve ogretmen Za· 
Belebiye elektrik ışme ehemmıyet e me ın yarası agtr ır. r asan ya- fir Özhan. kalmaz, ayni zamanda oralardaki mali 

mit midir} Hiç ıüphe yok, ki evet. Nitekim 
Japonya bunu her veaile ile açıktan açığa 
.öylemekten bile çekinmiyor. Makalemi • 
2in baflnda kendisinden bahaettiğimiz Ja· 
pon bahriye zabitlerinden J.murinüf kitabı 
bunu bizzat iabat etınİ)'ot mu}. Bundan 

maada Japon matbuatında •ık .üt buna ait 
yazılara raadamak kabiJdir. Daha seçen -
lerde Japon siyasilerinden ve Komin Do· 
mey ismindeki mürteci partinin müeaiele· 
rinden Nakono Seygo, Kayzo mecmua • 
aında«Japonyanın dış siyasetin hakkında 

çok dikkate değer bir makale nep-etti. 

Nakano Seygo, bu makalesinde, Japon• 
yanın gittikçe artın beynelmilel tecridin • 
den, İngiliz - Japon münasebatının fena • 
taşmasından ~ikayet etmekte ve Japonya• 
nan vaziyetini cihan harbi arifesindeki Al • 
manyanın vaziyetine benzetmektedir. Ma
kale., gerek Amerika, gerekse lngiltereye 
kal'fı çok düpnanca bir toala yazılmıt bu
lunuyor. Nakano Seygo bu yazısında di -
yor ki: 

«Japonyanm bugünkü vaziyeti, cihan 
harbinden evvelki Almanyaya çok be.nz.i • 
yor. Bunu ııözönünde bulundurmak, dai • 
ma bunu diifünmek ve ihtiyatlı olmak la
zımdır. Şimdiki Japonyanın vaziyeti ile 
harpten evvelki Almanyanın vaziyeti ara• 
sında bulunan benzerlik iki noktada top • 
!anmaktadır: 

1) Cihan harbinden evvelki Almanya 
gibi J aponyanm da timdiki dütmanı İn • 
'frİ)teredir; vermiye baslamlştır. Şehire mükem - kalanmıştır. Sa l Öm A ·Ak membaların Japonların eline ııeçmesine de 

• • • • • • • Y av er sım sey hizmet eder. Serbest kapitali olmayan ve 
mel bir cereyan temını ıçın yenı tesı- Bir Çerkesin küstahhğı bilfiil işe başlıyan komiteleri bir top- harici kredisi bulunmıyan Japonya da hu A. Kartal 
ısat yapılacaktır. 150 beygir kuvvetin- Bergama (Özel) Altınovada lantıya çağırarak muvaffakiyct1er di- nıembalar sayesinde kendi yeni kolonileri· ( Arlraa .,.,. ) 
t'de bir motörle 220 volt üzerinden ce- Çoban oğlu Ahmedin çiftliğinde ça _ lemiştir. nin ekonomik fethini düşünmektedir. Çin- -------------·---
reyan verebilecek tesisat yapılmak için lışmakta olan Çerkes Mahmut büyük- 8 k deki para reformünün tatbikı. şimali Çin-

•
.:c .. yer bulunmuf ve mühendislere bu- kı eş UrUŞ J•Çl•D deki gümüş ihtiyahnın vaktinde Nankine ;~ lerimiz hakkında ya şık almıyacak 
Dun bı'rı'sı'nın' kabulile pro1· ... aının' • ya· h kk.ı nakli, Japonların bu tedbirini suya düşü . """ sözler sarfetmiş, a nda takibat ya- b ı d 

' 1-~ K 1 h re i İr i. Diğer taraftan da ııimali Çinin seri nılması ı'çin emir veriamiftir. l t Çerk- M hm t b' l h iZi ca amamda bı"r 
r.: pı Ml\I ır. ""0 8 U ır yı ap- bir işgali, para rcformüne ve bununla bağlı 

ee mahkum edilmiştir. adamı vurdular olarak İngiliz planlarına öldürücü bir dar-
Zencirleme Cinayet .Kızılcahamam (Özel) _ Bağviran be indirebilirdi .. Bir kelime ile şimali Çin-

Gaziantep (Özel) Hamamci Halil Bahkesir hastane kadrOSU köyünden Ali oğlu Kemal ayni köy- de İngiliz siyasetinin gösterdiği bu alaka. 
namındaki sabıkalı ile, arkada'ı Kıp • • 1 l'I" den Ahmet oğlu Mehmet ta.rafından orada Japonya ile fngiltere menfaatlerin.in 

b·ı ·ı h genış e 1 ıyor açık bir çarpışma.aının ifadesidir. ·~k Ali bir otoma ı ı e umum aneye Balık . (x.l) v·ı.. ağır surette yaralanmıştır. Kavganın 
. 1 . d k' kah tu eaır uze - ı ayet umu- beb" b k Roller Tamamen Değifti gitmıs er Te cı\l'ar a ı veye o r· ,. 1 .. h t k d . se ı es urustur. Mehmet Kemale . . · . k T fik mı mec ısı aa ane a rosunun geıuş- ' . • ' lngiliz - Japon rekabetinin böyle açıia 

mu.şlardır. Kahvecı Çer ez ev pa· letilm . . n-ı. . . . .::1_ • b' 20 kuruşa bır ayakkabı tJmir ettirmiş vurulma8I, Uzak c:.-rk had!·-'erinı·n 1._ı_, _ · k b kal k d' · esını ve F.rın ıçınoe yenı ır f k t h k . _ • .,,.. l8CI ıuu 
ra sayarken i i 18 ı ı en 181De sataş- hastane yapılmasını kararlaştırmıstır. a at ,) ~ruf}. verm~tir. Kemal daha p.fında yeni ve mühim bir merhaledir. 
'mışlar, ve nihayet tabancalannı çe· ' beş kuruş ısteyınce de kızmış, Kemali Şimdi artık roller tamamen deiitmit bu • 

kerek üzerine ateş etmi~lerdir · Kur • çoban Mehmet bir korucu baldırından ve kolundan bıçakla vur· lunuyordu: Şayet evveke lngilterenin 1.;,. 
şunlardan birisi Tevfiği sol böğründen muştur. Kemal tedavi altt116 alınmış, kayt davranışma karşılık Ja'J>onyaya kar-

i ağır surette yaralamıştır. Yaralı hasta· öldürdü Mehmet yakalanarak hakkında kanuni 11 muhalif bir c:.ıet*e alan Amerika .idi.:. 
neye kaldırılmış, yaralayanlar tutul· Balikeair (Özel) _ Edremidin De- takibata batlanılmıt;ıtır. timdi hadiselerin inkişafı icaba cephenin 
muştur. Yaralanan da, yaralayanlar reçiftlik köyünden Çoban Mehmet, ilk hattında bulunaa Jnailteredir. Halbuki 

taa sabıkalıdırlar. kırda korucuya atef etm~. korucu öl- Kadlft NahİJ8 Muhtan buna karşılık Amerika adeta seyirci bir Ya· 
Vak'adan iki gün sonra Hamamcı miiftür. Cinayetin aebebi henüz ma - Sivas (Özl) - Kara çayır nahiye- z.iyet almış hulunuyor. 

, Halilin yeğ«tni Şıho iımindeki genç hl.m değildir. Çoban Mehmet yaka • ainde muhtar seçimi yapılmış, muh • Çincleki son pua reformü Amerikanın 
'hapishaneye dayısına yatak götürür • lanmı~tır. tarlığa Bayan Kamer seçilmiştir. da vaziyetini bir kat claha l(iiçle,tirmif, o-
ken Halkevi civannda sabıkalı guru-~ --====ı::::::::ıı:==:ıı:ıı::::c:ıı:ı======================================-
bundan Kara Saide rastlamış ve Salt 
te Çerkez Tevfitin intikamım almak 
,kastile Şıhoyu bacağından btçakla ya
ralamı,tır. 

Sitasta Kızllay Kongresi 
Sivas (Özel) - Kızılay Kurumu 

yıllık toplantısını yapmtf, yeni idare 
heyeti başkanlığına Memleket hasta· 
nesi operatörü lbrahim, Asbaşkanlığa 
Şakir, veznedarlığa muallim Kazım 
Akdeniz, sekreterliğe Ortamektep Mü
dürü Behram Altay, muhasebeciliğe 

Eczacı Şevket ıeçilmişler ve çalıtmıya 
başlamışlardır. 

- Okudwı mu ıuetelerde, 
davayı, Hasan Bey 7. 

P•z•r Ola Hasan B. Diyor Ki: 

. . . Tıpkı bizim buradaki 
hamamlar gibi, Lonclrada da 
bir hllmam VUDllf .. 

. . . Oraya giden bir İngiliz 
11caktan buta olmuı, hamam· 
Cifi dan etmitl 

Haaa Bey - Hamamın 

••caiı ~ o methar 
......... br' 1 i• para et 

......... deeenel 

Hadiseler 
Karşısınd 

Mahaltebicideki cinayet 
- Tabii hadi.dere bir misal .öylel 

Dediler, söyledim: 
- Muharrem ayında a,ure yemek.. 
- Şimdi de gayri tabii hadiaelere 

bir misal söyle 1 
Onu da söyledim: 

- Muharrem ayında aşure yerken 
Hüseyin adlı bir kimseni.o tabanca çe. 
k~ insan öldürmesi f 

* Genç kız bağıracak: 
- Bay polis, bay polis.. 

Polis kopıcak: 
- Ne oldu. ae .. t'} 

- Bu adam beni ölümle tehdit -
- Ne dedi:> 
- Mahallebiciye gideJira. decli. 

* MahaHebic~enı tawiye ederim: 
Dükkanlarının kapılanna birer kavu 

koysunlar .. ,Kavas, dükkioa g~ek isoo 
teyenlerin imlerini al"Ulnf 

* Ölümün tatlısı olmaz: Mahall~it! 
dükkanında kaymaklı ekmek kadayıh 
yerken gelse bile 1 

* Bici. ile biten üç kelime buldum: 
Ma.hallebici 
Leblebici 
Güllabici 

1 

Dördüncü kelimeyi bulana 
aunl 

IMSET 



6 Sayfa ' 

Uzak Şarkın mukadderatını elinde tutan adam 

Yeni Japon Başvekili 
Hirota kimdir? 

Bir taşçının oğlu olan ve bir adada sazlardan örülmüş 
bir kulübede dünyaya gelen Hirota vaktile çok 

koyu bir milliyetperverdi 
Bir taraftan Uzak Şarktaki sulhun se -

lameti, diğer taraftan Japon sermayedar· 
lığının ve Japon temel yasasının hayatı, 

Japonyanın bugünkü başvekili Koki Hi -
rotanın elrne verilmlş bulunuyor. Hirota 
Japonyada ifrata sapan azgın kuvvetlerin 
dizginini ele alarak Japonyanın hem iç, 
hem dış siyasasını mutedil yolda yürüt -
meğe çalışacak. 

Bu yüzden Hirotarun şahsiyeti, siyaseti, 
dü~nceleri, prensipleri bütün dünyaca 

merak edilen bir mahiyet almış bulunu 
yor. 

Hirotanın başvekilliğe getirilmesi Ja • 
ponyada umumi bir sevinçle karşılandı. 
Dahilde ordu reisleri, sermayedarlar, mil
liyetperverler ve hariçte ecnebiler Hirota
nın iş başına gelmesinden memnun oldu
lar. Bütün Uzak Şark, türlü türlü tehlike
lere rağmen rahat nefes aldı. 

Hirota iş başında 

sevkediyorlardı. Japonya, Çinle yaptığı 

muharebeden yıpranmış bir halde çıktığı 

için bu devletlere karşı gelememiş, kendi· 
Se1'ebi, Hirotanın kendini her hangi bir ,sinden isteneni yapmış, Hirotanın 'adası 

fırka, bir mektep veya siyasete maletme • ,halkı ile harbe iştirak eden bir sürü gençler 
miş lmasıdır. Kendisi gerçi büyük mu • ,ednebilere düşman kesilmiş ve ada Ja -
vaffakiyetler kazanmlŞ bir diplomat de • ,POnyada tÜriyen giz}i cemıyetlerin be • 
ğildir, fakat büyük hatalar yapmış bir dev· _şiklerinden olmuştu. Dört yıl sonra Japon• 
let adamı da değildir. Hirotanın kendisi ;yadan esirgenen imtiyazın Rusyaya veril
vaziyetini şu şekilde anlatır: etSiyasi mese· mesi yabancılara karşı hissolunan düşman
leleri hal için, aklı selimden başka kulla • }ığı kat kat arttırmıştı. 
nacak bir vasıtam yoktum. Hirota bu sırada ateşli bir talebe idi. 

Hirota mücadele etmeyi bilen, fakat Bugün Japonyarun en müthiş gizli cemi
mağlup olacağı bir mücadeleden çekinme· yeti sayılan siyah ejderhanın reisi Mitsuru 
nin yolunu da bulan bir adamdır. Ona gö- T oyama o zamanlar bir müddet için Hiro· 
re mağlup olmıyan bir adam taraftar bul- ,tanın evinde kalmıştı. Hirota, T oyama ile 
mağa devam eder, mağlup olan adamın ta- birlikte çalıştı. 
raftarları ise kendisi ile birlikte yıkılırlar. Hirota tahsili~i tamamlayıp diplomasi 

Japonyanın bugünkü başvekili görü • hayatına 1ıirmek istediği zaman arkadaşı 

nüş ve yaşayış bakımından son derece sade T oyamanın reyini sormuş, o da kendisine 
bir adamdır. Hayatın bütün güçlükleri o • ,şu cevabı vermişti: 
nun dayanıklı, ve soğukkanlı iradesile çar- - Ben hem diplomasiden, hem siya -
pışarak yenilmiştir. Bu sıfatlar, Japonyada setten tiksiniyorum. Fakat yabancıların fe
en büyük hürmeti görür. Fakat bu fazi - na tesiri Üe savaşmak için bu iki mesleğin 
!etler menfi mahiyettedir ve Hirotanın birine airebilirsin 1 
halk üzerinde kazandığı hakimiyetin sır - Demiş, bunun üzerine Hirota da Tokyo 
nnı ifadeye kafi gelmez. Onun asıl kuvve- üniversitesine girerek çalışmış ve harici -
ti düşüncelerinde ve kanaatldrindedir. yeye girmişti. Hirota, memuriyet hayatın· 
Çünkü Hirota her şeyi doğrultmanın müm- da Vaşington, Londra, Felemenk ve ni -
kün olduğuna kanidir. hayet Moskovada bulundu ve bütün görüş 

1 Iirota bir tek sistem veya siyasete inan· ,ufku açıldı. Onun garp aleminde geçirdiği 
maz. Bilakis bir meseleyi halle muktedir o- ,uzun ömür, milliyetperve'rliğinin ifratıro 
lamadığı takdirde bunu itiraf etmekten çe- ,da giderdi. O kadar ki Hirota Moıkovaya 
kinmez ve dış meseleleri diplomasi yolile, elçi tayin olunduiu zaman Japonya ile 
iç meseleleri kan dökmeğe lüzum göster· Rusyayı barıştırmak için elinden seleni 
miyen ıslahat ile halle muktedir olabile- :yaptı. Kendisi bir aralık Rusyada bir sui -
ceğine inanır. kasta uğramış, fakat bu hadise üzerin • 

Japonyada herkesin Hirotadan memnun de tesir yapmamış ve özür dileyen Ruslara 
olmasına sebep budur. Onun selefi Uçi • «hu çeşit teşebbüsler bir memlekete mün
danın siyaseti udumanlı diplomasi» sayıl- hasır değildir. Her yerde vuku bulabilir.» 
dığı halde Hirota hiç bir vakit yapmak için ,demişti. 
yıkmak lüzumunu hissetmemiştir. Hirota Rusyada bulunduğu sırada Rua-

Müfrit askerlerin de, müfrit sivillerin de ya ile bir ademi tecavüz paktı İmzalama • 
ğa taraftar olduiu halde memlekete dön
düğü zaman harbiye nazırı Arakinin bu -
na muhalefet ettiğiııi anlayınca evvela hu· 
,dut işlerini halletmeyi, sonra muahede işi
.ni başarmayı ileri sürdü. 

Hirotayı sevmelerinin sebebi budur. 

Hirota, Japonya, Çin, Rusya ve Ame -
rika ile çok iyi anlaşacağına kanidir. 

Bugünkü başvekil bir taşçının oğludur. 

Kendisi, Fukuoka ülkesinin KyuJU adasın
da, sazlardan örülme bir tavan altında 

doğmuştu. 

Şimdi diplomatların kafalarındaki istif~ 

ham şudur: 
Hirota Japonyanın hayatında milli bir 

buhran vücuda ~etiren müfrit kuvvetleri de 
uslandırabilecek ve Japonyanın beynel • 
milel meselelerini halledebilecek mi~ 

O da, bütün bu ada halkı gibi yabancı 
düşmanı idi. O da gençliğinde müfrit bir 
milliyetperverdi. Çünkü o zaman Rusya, 
Almanya ve Fransa, Japonyanın Çinden 
kazandığı Liatotung adasını bırakmağa 

Hayatta bu çeşit imtihanlarla karşılaşan 
adamlar pek azdır. 

---,.. .. . . 
. <;ONUL iSLERi 
Sırnaşık 

Er kele/erden 
Nasıl k urtulmak 
Mümkündür? 

«Uzaktan uzağa ailece tanıştığımız 

bir genç var. Sevimsiz, sırnaşık, aptal 

bir şey. Benimle evlenmek istedi, red

dettim. Ailemden istedi. Razı olmadım. 

Fakat bir türlü arkamı bırakmıyor. Be

ni ncrde görse arkama takılıyor, fusat 

bulursa yanıma !!Okuluyor. l lerkese de 

benimle nişanlandığlnı ı;tÖylüyormuş. -Çok müşkül vaziyete düşüyorum. Bu 

adamı başımdan nasıl def edebilirim~ 
Nüveyre 

• . Sarkantılak etmek kanunen yasakbr. 
Bu genci bir defa polise teslim ediniz 
kilidir. Ondan sonra bir daha arkanı
za takılmağa cesaret edemez. 

* Kız kardeşimin nişanlısını bir kaç 
defadır başka bir kızla görüyorum. Bu· 
nu kardeşime açmak istedim. Kalbini 
kırmaktan korktum. Fakat bu halin de
vamına da gönlüm razı olmuyor. Bu ni
şanı bozdursam doğru olur mu} 

ilhan 

Eyi tahkikat yapanız. Gencin bera
ber bulunduğu kız akrabası olabilir, es
ki bir arkadqı olabilir. Acele bir ka
rarla kardetinizin hayatını bozmayınız. 
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. HAU·PTMAN NASIL ÖLDÜ 
• 
idamda resmi şahit olarak bulunan bir 

Fransız gazetecisinin intibaları 
----·····--···-· ..... ._. .. .._., ·--

Hauptman Nasıl Tamndı? 

Doktor Condon 
anlatıyor 

ıt * • 
«Bu sefer telefondaki haydu-

tun aesi değifti. Yanında birisiy
le konuıuyor, İtalyanca bazı •Öz· 
ler kulağıma geliyordu. Ş~vesi 
bir Alman ıiveaiydi.» 

Pariste çıkan Paris - Soir gazetesi -
nin Amerika muhabiri Par Lester T o
lotschko Hauptmanın idamında res -
mi 11ahit olarak bizzat hazır bulunmuş
tur. intibalarını gazetesine şöyle anla
tıyor: 

T erenton, 4 - Hauptman hakkın- 1 
daki hüküm nihayet infaz edildi. A 
dalet yerinii buldu sözünü sarfetmeğı 
dilim varmıyor. Hauptmanı bir an 
için suçlu olarak telakki etsek bile, 1 

cezasının merhametsizce, ve ağır ağır l 
verilmesi, kendisini, ümitten hüsra -
na sevkederek insafsızca ölüme sürük-

Bundan evvelki kısımların hulasası lenmesi de, Amerikaya has garabet -
Doktor Condon Lindberg'in çocuğu- lerdendir. Vak'ayı başından sonuna 

nu çalanları bulmak istiyor. Gazete ile kadar takip ettim. Gözümün önüne 
b. k Hauptman'ın son resimlerinden biri · ır me tup nqrediyor ve cevap alayor. bir zenci tarafından bulunan, parça 
Caniler bu ıefer 70 bin dolar utiyorlar. parça olmus çocuk geldi. Mağdur an- elektrik koluna götürdü. Hafif bir O• 

Doktor Condon Lindberg'in evine gi- ne ve baba~ın elemlerine istirak ettim. ğultu duyuldu. Miğferin içinden, al
diyor. Geceyi çocuğun kaçırıldığı oda- Flem' kt d k' h k ' nından yukarı dog" ru mavi bir duman d • . ın on. a ı mu a eme esnasın .. 

a ıeçınyor. d h' 1 . d' 1 d' k çıktı Bot b •w• .... d a, şa ıt en m e ım, maznunun en- · 
etı~~ o~u~ e .. . . di aleyhindeki delilleri çürütmeğe ça - Miğfer hafifçe terledi ve donuklas, .. 

Ben derhal bo~ beşıgın omınde egıldım b l h't ld F k b" .. tı İskemlenin kolunda duran ellerı' . tt. . a amasına şa ı o um. a at utun · 
ve yemın e ~: .. .. . . bunlar bir insanın ayni suçtan dolayı bu esnada kıpırdamadı bile. Cereyan 

«AJlahm ıznıyle butun gayretımı m··ı dd't d f l ··ıd·· .. 1 . . . k"' o kadar siddetli gecti ki ölüp ölmedi .. h .... · d .. . . .. u ea ı e a ar o uru mesı ıçın a- , -
v~ lat~a. ıcdap e :rse bom) rumun sfon fi sebep değildir. ğini anlayamadık. 

d
gun dermı ... e çocugun u unmasma e- Zira, adaletten maksat iskence ve Arkasında duran iki papas kısık 

a e ecegım .. » . l .. ' . l d 1 k I d İki ... ezıyet o madıgı gibi kısas da hıç değil- sese ua ar o uyor ar ı. 

E . b h ıg~~ dir. Üç ay zarfında Hauptmanın çek~ Artık hiç bir ses duyulmaz oldu. 
rtesı sa a ın sekızmde uyandım, t'" · .. .. .. · il · b' d Doktorlar ilerlediler. Mig" fer Haupt • 

b . t ft · · · k d'.. f ıgı goz onune getır sın, ır a amın 
ır ara an gıyınır en, ıger tara tan h · k k d' l manın başından kaldırıldı. Ortalıg" ı kı-

d d ·· d . .. k I ayatını sıyanet etme ma sa ıy e, o-
a o ayı goz en geçırmege oyu • k · ·1 ·1 k b 1 l f zarmıı:ı et kokusu istila etti. Doktorlar 

d c·· l •• ı· b' d 'd' G • na çe tın en azap ne ı e a i j te i tir? T 
um. uze gun~ ı ır o a ı ı. ayrı Ad 1 l ''\ H. · muayene için yanına sokuldular .. a et e mır ıç zannetmıyorum. 

Çalınan çocuğun dadısı vak'adan 
sonra Avrupaya giderken vapurda 

ihtiyari elim beşikteki yastığa gitti. 

Ve birden bire madeni bir cisme çarp
tı.. Yorganı kaldırdım. İki kancalı iğ~ 
ne... Bu iğneleri uzun uzun tetkik et
tim.. Yorganı şilteye tuturmuşlardı. 
Vaziyetlerini tesbit ettikten sonra ak
lıma bir şeyler geldi .. Ve iğneleri ora
dan çıkararak cebime 9oktum. 

Bundan sonra odayı tetkike koyul
dum , kalın halıların üzerinde, ayak 
izleri vardı. Bu izlerin muhakkak 
surette haydutlara ait 
gelmemekle beraber 
tim . 

olması lazım 

onları takip et-

izler beni doğu tarafındaki pencere
ye getirdiler. Çerçevede sol el ile yapıl
mış bir iz vardı. Bu iz öyle bir yerde 
idi ki, çocuğu çalan haydut onu sağ e
line almış bulunursa, pencereden aşa
ğıya inmek için sol elini başka bir 
yere imkanı yok tutturamazdı. 

Oyuncakların manası 

Sonra araştırmalara devam edince 
dolapta yavrunun oyuncaklarını bul
dum. Tahtadan yapılmış bir fil bir de
ve, ve bir aslanı karşıma alıp ta yerde 
tetkik ederken kapı açıJdı içeri Lind~ 

berg girdi. 
72 yaşındaki bir ihtiyarın çocuk o

yuncaklarile oynadığına hiç taaccüp 

etmedi. 
- Doktor, kahvaltı hazır, dedi. 
- Oyuncakları yanıma alabilir mi-

yım. 

- Tabii. 
Niçin bu tahta oyuncakları yanıma 

Bu derece garip bir adalet, adalet ol ~ Doktorları hükmü 
maktan çıkar ve ölümü bile telvis e- Doktorun biri mahkumun göz ka-

, der.. paklarını kaldırdı. Kalbini dinledi. Ve 

Beşeri vicdan için, adaletin, caniyi, sonra.. Hauptmanın öldüğünü resmen 
öldürülen zavallı kadar acınmağa de- bildirdi. Kolları sarkan cesedi, iki ki .. 
ğer bir vaziyete çıkarması, ve cezayı şi, başka basık bir kapıdan çıkarırlar· 
da yeni bir katil haline getirmesi ayıp- ken, biz de içeri girdiğimiz gibi ikişer 
tır. ikişer dışarı çıkıyorduk. 

1 Hauptman kendisine haklın «Oğlum masumdu .. n 
İdamı seyredeceğimiz küçük odada Ölüm haberi kendisine verildiği za• 

küçük bir kapının arkasından ayak man Hauptmarun annesi: 
(sesleri duyduk. Kapı açıldı. Tek bir in- - Masum bir insan nasıl öldürüle .. 

' sanın geçeceği bir geçit.. Evvela iki bilir~ diye ağlamağa ve bağırmağa 
/gardiyan içeri giriyorlar. Arkaların - başlamıştır. Hakikat anlaşılınca iş iş
da Hauptman onları takip ediyor. Yı- ten geçmiş bulunacak. Bir kaç g\in ev-
kılmış, korkudan ezilmiş bir insan vel artık kurtuldu sanmı;;;tık. 
göreceğimi tahmin etmiştim. Hayır... Hauptman, çalışkan bir çocu~.tu1 
Hauptman bir metre önümden geçti, sert değildi. Küçükken bile arkadaşları
sakindi. Yüzü bembeyazdı. iki günlük nın zorlu oyunlarına iştirak etmekten 
bir sakal yüzüne biraz esmerlik veri- hoşlanmazdı. Amerikaya gittikten son
yordu. ra muntazaman mektuplar yazarak, 

Tabii adımlarla yürüdü. Gardiyan - annesine, karısına ve çocuğuna dair 
lar kendisini tutmağa lüzum görmü - şefkatini bildirirdi. Ailesini seven bir 
yorlar. İçeriye her hangi alelade bir ye- insan bu cinayeti işleyemez. 
re girer gibi girdi. Doğruca iskemleye Karısı ne diyor? 
yürüdü, oturmak için döndü, gardi - Hauptmanın karısı ise büyük bir 
yanlar kendisini birdenbire iskemleye yorgunluk içindedir. Ve etraftan ku· 
oturtup derhal elini ayağını bağladı - }ağına fısıldanan bir sürü teselli sözle· 
lar, cellat o sırada başına miğfer ge- rini işitmiyerek dağınık saçlı başını iki 

çiriyordu. Pantalonunun dizleri patla- tarafa sallayıp: . 
mıştı, derhal dizinden yukarı sıvadı ~ - Rişar, masumdu. Haksızlık ol ... 
lar ve ikinci elektrodu yerleştirdiler. du, telafisi imkansız bir haksızlık ol .. 

Cellat gayet tabii bir hareketle elini dul diye inlemektedir. 

aldığımı anlamadığını gözlerinden o -J teye bunlarla iğnelediği için iğneleri 
kuyunca: tanıyamamazlık edemez. Bu suretle. 

- Böyle bir aslan oyuncağa malik - Bu iğneleri nerede gördün diye 
çocuklar yüzde bir ihtimal ile mevcut sorduğum zaman doğru cevap verirse, 
olabilir. Fakat ayni zamanda böyle bir hakiki haydutla konuştuğumu anla • 
aslnla böyle bir deveye malik olanlar rım. 
ancak binde birdir. Ve şu i.iç oyunca- Parmak izleri• 
ğa birden sahip olanlar ise her halde 

ço knadirdir. 
Müteessir kolonelin kolundan tut ... 

tum. Beraberce çocuğun odasına git· 

tik penceredeki parmak izlerini gös -

terdim. 

Lindbergin, oğlunun bu hayvanla -
nn ismini nasıl telaffuz ettiğini sor ~ 

dum. O yavrusunun taklidini yaptı. 
Kahvaltı ettikten sonra Lindberg 

Ben sözüme devam ettim. 
_ Eğer haydutlara rastgelir de ço- ile Colonel Brechinridge beni bekle .. 

cuğu görmiye muvaffak olursam, bu mek üzeı:.e bir odaya çekildiler. 

oyuncakları önüne sererim ve isimle _ Bu işte Lindberg ile karısını temsil 
rini tekrar ettiririm. Ve bu ~uretle ço- edebileceğime dair, ikisi tarafından 
cuğu çabucak tanırım. Haydutlar se- imza edilmiş mektubu aldım. Canile -

nin oğluna benziyen başka bir çocuk rin söyledikleri şekilde gazeteye (Pa
kar,şıma çıkararak beni aldatamazlar. ra hazır~ır) ibaresi de yazıJacak ve 

Şu kancalı iğneleri de beraber götü ~ Y. F. Condon ismimin ilk harfleri olan 
receğim. Bir haydut karşıma çıkar da Yafsie bu ibarenin altına imza olarak 
bu işi ben yaptım derse .. Çocuğu ya- atılacaktı. 
taktan çıkardıktan sonra yorganı şil- ( Arkası l)ar ) 
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insan mimarisi 
Takma burun, 

kulak ve çeneler 
Doktorlar sinirlf'ri değiş
tirerek mefluç çehreleri 
bile iyi etmiye başladılar 

Tababet henüz alelade bir nezlenin hak· 
kından gelemezken, cerrahi hayli mühim, 
ve ileri adımlar atmıştır. Hayli ileri tabirini 
yanlıı kullandık, insan mimarisi, aklın ala
mıyacağı bir tekamül mertebesine vasıl ol· 
muştur. 

Avrupa gazetelerinin verdikleri haber • 
lere eöre yalnız estetik cerrahi vasıtasile 
neler yapılabilmektedir: Yedi yaşında a· 
nadan kulaksız doğan bir yavruya büyiik 
annesinin kulağı takılabilmektedir. Bir can· 
baz artist İpten düşerek burnunu kırmış ve 
yerincı bir yenisi yapılmıştır. Ve gene bir 
amelenin başparmağı kopunca yerine bir 
yenisi imal edilmiştir. 

Sa1fa 7 

Tarilıten sayfalar: 

Padişah deli İbrahimin 
önünde bir münakaşa 

·----------· .. .. 
Fazlı paşa padişahın emrile memleketin f elik ete 
sürüklendiğini sadrazamın yanında da tekrardan 
çekinmemişti. Fakat yine o padişah münakaşanın 
sopunda doğruyu söyleyen F azb paşanın hapsini 

irade ediyordu 

1 

Bugün f ngilterede şöhret kazanmış ve 
estetik ameliyatlar yapan 12 ve Amerika. 
da da ayni iıle meşgul 50 operatör mevcut-

rdulannın ve halkının maneviyabnı sarsma~ üzere tur. 
BOyllk harpte dOşman ° be gerilerine tayyareler ve m~htelif vasıtalarla Bunlar ilimlerini süratle yaymaktadır • 

Sultan lbrahim Osmanlı tahtına o· 

turduğu zaman yirmi beş yaşında idi. 
Padişah olmadan evvel kendisine ba
kan dok torlar onda akıl hastalığı o1du
ğnnu görmüşler, tamamen iyileşmesi 
imkansızlığını görünce hastalığın şid· 
detlenmemesine çalışmıflardı. Dördün
cü Muradın saltanatının sonlarında 
şehzadelerden ikisini öldürdükten son
ra onun da vücudünü kaldırmaya te
şebbüs etmesi kendisini ziyadesile ür
küttü. Hastalığının ziyadeleşmeımesi
ne sebep oldu. 

dllşman cephesine ve ::Jan yazılardan iki numune lar. Yakın bir atide plastik ve estetik cer • 
rine kail değiliz. ( *) Heme kadar umumi· rahlnin bütün dünyayi saracağından asla 
yetle {propaganda)nın ne demek olduğunu ıüphe etmemelidir. Bir Fransız doktoru bu 
ve nasıl yapıldığını bilmeyenlerin son za- yakın itiyi on beş sene olarak görmekte· 

lbrahim bu vaziyette paditah o
lunca Valde Sultan idareyi ele aldı. 
Valde Sultan bir taraftan hükumet if· 
lerile, diğer taraftan oğlunun tedavi • 
sile uğratıyordu. Bununla bera~r he
kimlerin bütün gayretleri bota gidi • 
yor, iç sıkıntısına bir türlü çare bulu

-2-
b .. ""k harpte 

N. k" . F ranaızlar uyu 
ıte ım yıne . . ekmek vesika· 

Almanların ihdas ettıklen ( l 
. . rak Alman ar tud· 

aı) nın sahtelerını basa . k olan 
b lan ele eeçırece 

fına atmışlar ve un krnek al· 
halkın, istihkaklarından fazla e 

anan bir an evvel aç· 
mak suretiyle Almany . 1 mışlardır. 

k 1 temıne ça 11 
lıg· a maruz a masını k 

. d Almanlar te rar 
Harbin son senesın e v 1 1 

k b le etmege ça ışmı'i ar 
Fransızlara mu a e · l d"r 

k. gösterememış er 1 • 
fakat muvaffa ıyet ld v 

f • w ndan o ugu Guya bir Fransız ne en agzı 
. k . en .. , yazı bunun de-

manisı verılme ısten 7 - • 

l·ı·d· . Hayır! Bu Almanları yere serem•· 
ı ı ır. < k" · tt 

w• 1 hal· geçen sene ı vazıyc e, 
yecegız. ıte a adamlar 
onların hatları karşısındayız. Bu b. 

d"kl . n yapacak ır tutunmak iste ı en zama 
ıey yoktur. 

V d .. Şö"men de dam, Şampanya ... ve 
r un, \ 
h b den bizler bunu biliyoruz ... f r· mu are e e 

hk yeteri .. Ölenler, harap olan yerler ye· 
ter artık 1.. Siperlerde çürümek istemeyen 
Fransız neferinin fikri budur!.» 

Görülüyor ki bu yazıda propagan~a 

k k u pek bariz olarak intişar etmektedır. 
0 us So ı· l . b"I bunu büyük harp içinde sya ıst en ı e 

b .. "k vatanperver kesilen Fransızlardan uyu h •.. 
hiç biri yazamazdı; meğer ki vatan o:unı 

olal 

B. I yh bu yazı Fransız neferinin 
ınaena e . 'b I 

fikrini ifade etmekten uzaktı.. Bu ıtı ar a 

hiç bir tesiri eörülmedi. .. .. 

F CCmuasındaki yazı buyuk 
ransız m -

h 
F ansız ve Almanların propagan· 

arpte r • ik b 
da faaliyetlerini hikaye ett ten sonra . u 

.. . • silahın idikbalde, hele ııe 
muthış manevı 

l 
. d karıııraa. ne tckil alacağını te evızyon a 

ki b·""1or Biz bu yazımızı sona sorma a ı~,, · . 
d . den bu bahiste daha bır kaç satır er ırme 

yazmaiı faydalı buluyoruz: . 
Dünkü makalemizde ve yukarıdakı 

d bahsettiğimiz propaganda, 
yazıınılZ a ç·· k". b ye 
( f•) mahiyettedir. un u unun ga • 
men ı .. f .. t 
. d"" an tarafın vaziyehnı ena gos er· 

sı uım 

mek. düıman halkının maneviyatını bu 
tarzda sanmıaktır. ProP8tl:andanın bir d~ 
(müsbet) tekli vardır ki onun da gayesı 

gerek kendi halkının maneviyatını kuv;et
lendirmek, gerekse dü079 efkarı u~umıye-
. . k di tarafına celbetmek; aynı zaman· 

sını en d .. 
da düıman maneviyab üzerine e mucs• 
. 1 ktır Buna misal olarak ltalyan-

sır oma · 
Habeş harbindeki İtalyan propaganda fa• 

l. . . ··sterebiliriz. lıalyanlar en ufak 
a ıyetını eo ·ı· 

.1 I l b·le (zafer) kazandıklarını ı an 
vesı e ere ı . 

1 k lt )yan halkına (zafer ıenliklerı) eyeme, a . 
yaptırmak suretiyle he~ kendı ana vatan-

.. da maneviyatı takvıye etmek, hem de 
rın . 

dünya siyaseti ve cihan efkarı umumıye· 

ai üzerinde müessir olmaia ve Habeş ma· 
neviyatını aaramağa çalıpnaktadırlar. Hat• 
ti bu propagandayı ltalyan orduları nez
dindeki ecnebi muhabirlerin kendi gazete· 
)erine çektikleri telgraf haberleri üzerinde 

bile sezmek mümkündür. Esasen hu mu· 
habirlere muharebe vaziyetleri hakkında
ki malumatı veren bizzat ltalyan ordusu 
zabitleri olduiu sribi muhabirlerin, gazete· 
lerine çektikleri telgrafların da İtalyan 
sansürüne tabi tutulmakta bulundukları 

fiiphesizdir. Binaenaleyh faraza mahreci 
(Lnodra) olan telgraflar bile, bu bakım· 
dan, daima dogru haber vermekten uzak
tırlar. 

manda Habeılerin artık harbi tamamen .dir. 

k b 'ki · d" ""kl · • · l l Geçen sene Nevyorkta bu hastanel.:r • ay ettı en zannına uştu en, yanı ta· . d'" 
d ,. · l d k ld k den birinde tedavi edilerek evıne onmek 

yan propagan asının tesırı a tın a a ı • '.. l . Ç h 
.. .. k h . . . uzere o an hır adamla tanıştım. e re • 

lan gorulme teyse de bu ususta bır fıkır . d f k ı· . . k o·· 1 
sın e ev a ade hıç hır §eY yo tu. uzc • 

Sahi.hı" olanlar ve hele askerlig~in yüksek ) ld w ti en arızaların nelerden ibaret o ugunu 
sevk ve idaresinden anlayanlar için vaziyet merak edince, elime bir fotoğraf uzattılar. 
ayni değildir. ,Bu resim adamcağızın ameliyat olmadan 

Diğer taraftan (Açık şehir) ilin olun- evvelki hali idi. Yüzü kat'iyyen tanınmı • 
muş bulunan Habeş kasabalarının ve hele yacak gibi idi. Yanık yüzünde ağız ve bu
yabancı milletlere mensup (Kızılhaç} has- ,run yerine bir kaç delik vardı. 
tanelerinin İtalyan tayyareleri tarafından Adam 6 ay evvel bir otomobil kazası-
son zamanlarda ısrarla bombardıman edil

miş olmaları da İtalyan müs et propagan
dasının dünya efkarı umumiycsindeki tesi· 
rini, miihim surette, aksülamellere uğrat

mıııtır. Binaenaleyh müsbet sahadaki ftal-

yan propagandasının muvaffak olduğunu 

kabul etmek mümkün değildir. Menfi sa
hadaki propagandalarına gelince timdiyc 
kadar ancak Habeş İmparatorunun dama· 
dı (Ras Cuksa) nın kendilerine iltihakını 
temin edebilmiı olan ltalyanlar, bütün te
ııebbüslerine rağmen Habeş kabilelerini 
ı; 

impaartor aleyhine isyana sevkedememiş
ler; hatta harp başlamazdan çok evvel 

(barış zamanında} bu uğurda aarfettikleri 
bir çok paraları dahi beyhude israf ;yJe

mişlerdir .. 
Habeşistanın bugün hala mücadelesin· 

de devam edişi bunun delilidir. Büyük 
harpteki Alman mağlubiyetinin en büyük 

amilinin «halkın düşman propagandasına 
kapılmasrn olduğunu gözönüne getirerek 

diyebiliriz ki Habeşler, İmparatorlarının 
etrafında sarsılmaz bir kütle gibi toplan· 
rnakla, bu hususta da büyük bir karakter 
vasfı eöstermişlerdir. ( **) Her milletin, 

kulağını vereceği ve inanacağı yegane söz, 
yazı ve her türlü haber ancak o milleti idare 
eden (bat) ların ağız veya kalemlerinden 
çıkanlar veya tasvibine mazhar olanlar 

olmalıdır. Yoksa membaı neresi ve nakili 
kim olursa olsun her söze, yazıya, resme, 

radyo haberine vesaireyre inanmak maaum 
insanları bilmiyerek düşman propaganda· 
sına ilet olmak günahı6na sevkedebilir. 

C. D. 

Bu genç kadının burnuna ne biçim 
verilecek, yOzOndeki ekl~me etlerin 
diğerlerile birleşinceye kadar yaşa

yabilmesi için kolu 15 glln alçıda 
kalacak, sonra burundan kola giden 
parça kesilecek, kadın gllzel . burnile 

ortaya çıkacak 

na uğramıı, normal bir ıekle gelinciye ka· 
dar 25 ameliyft geçirmiş ... Bu bahtiyar a
dam kazaya bir kaç sene evvel çarpıla idi, 
hiç şüphe yok ki İnsanların gözünden ebe
diyen kaçmağa mecbur olurdu. 

Gene geçenlerde kimyevi iıılerle meşgul 
olan bir amele, hamızlarla yüzünü yakınış. 
Doktor göğsünden alacağı deri ile yüzü • 
nü yamamağa karar vermiı. ameleye ma
halli bir Anesthesie yapmış, fazla kan kay
betmcain diye bir de Avernalin şırıngası 
tatbikinden sonra, yüzünü kuruyunca mas
ke gibi olan bir mayi ile sıvamış, ve sonra 
o parçayı göğsüne tatbik ederek göğüs • 
ten lazım gelen en ve boyda deriyi kesip 
sıkararak amelenin yüzüne takmıı ve uçla
rını dikkatle boynuna dikerek adamın müs. 
telueh çehresinde güzel bir delikanlı yü
zü vücuda getirmiş. 

namıyordu. 
Doktorlardan ümit kesilince üfü -

rükçülere baş vuruldu. Cinci hocanın 
saraya çatmasının sebebi bu idi. 

Cinci hoca nefesinin keskinliğinden Sadrazam 

ziyade cerbeze ve talakati ile şöhret reyan ettiğinden haberdar olmakla be· 
bulmuştu. Gariptir ki ilk nefesi hasta raber herşeyi olduğu gibi söyliycbile
üzerinde iyi bir tesir yaptı. Sultan lb· cek,hiç bir şeyden perva etmiyecek 
rahim o geceyi rahat geçirdi Artık baş· bir hilkatte idi. Sultan lbrahimin bu 
ta Valde Sultan olmak üzere h~rkesin, sualine teredüt etmeden: 
bütün saray mensuplarının yüzü gülü- - «Lalanın müvacehesinde de söy· 
yor, bu muvaffakiyet, Cinciyi ikbal • )erim.» 

den ikbale koşturuyordu. Dedi ve mesele de o günliik öyle 

Sultan İbrahim halinde biraz iyilik kaldı. 
görünce saltanat işlerile meşgul olmi- Sultan İbrahimin bu sözlerden epiy
ya başladı. Ancak zamanı karışık ol· ce canı sıkıldı. Hususile bir çok yerleri 
duğu İçin bu hal asabı Üzerinde tesir düşman alırken Sadrazamın işi pek SU• 

yapıyor, bozuk asapla yaptığı işler, dan göstermesi yüreğine i~ledi . Hel' 
ve verdiği emirlerle işleri büsbütün ka- iki veziri yüzleştirmek ve o sayede 

rıştırıyordu. O zamanda sıhhatli adam- hakikate muttali olmak fikriyle bir zi-
lar yok değildi. Memleketin iyiliğini yafet tertip ettirdi. Sadrazamla Damat 
isteyen pek çok adamlar vardı. Fakat Fazlı Paşayı davet etti. Yemekler yen• 
o gibilerin sözleri tesirsiz kalıyordu. di, hoşaflar içildi. Sıra söze, sohbete ı 
Müsahip Damat Fazlı Paşa da onlar • geldi. Tam bu sırada Sultan lbrethim 
dan biri idi. Fazlı Paşa Rumeli muha- Sadrazamın sözünü kesti Fazlı Paşaya 
fazasına gönderilen askerle birlikte döndü. Kendisine verdiği malumata 
gitmiş, o vazife dolayısile memleketin tekrar eylemesini emretti. Fazlı Pasa. 

dertlerile ka~ı karşıya gelmişti. işini Rumelinin harabiyetini, küffarın Boa· 
bitirip lstanbula dönünce keyfiyeti pa· neyı istilasını tafsilatile anlattı. 
dişaha bildirmeyi, vatanı uğradığı te- O vakte kadar ortalığı süt liman 

zepzüp ve keşmekeşten kurtaracak göstermek, kocaman bir şehri bir köy 

tedbirler alınmasını tavsiye etmeyi 'kadar küçültmek itiyadında olan Sad· 
faydalı buldu. O zaman bu işleri an· razam bu sözlerden fena halde sıkıl-
cak saltanat makamı yapabilirdi. dı. Şu kaçamaklı cevabı verdi: 
mes'uliyet de doğrudan doğruya hü- _ «Padi~himl Bunlar göz büyüle::· 

kümdara raci bulunuyordu. lüğü edip cüz'i umuru kabartıp orta• 
Filhakika lstanbula dönüp te Sul • lığa vehim ika etmekle kendulara 

tan lbrahim tarafından huzura kabul hayırhah dedirtmek isterler. Serhr.ddi 
olunduğu gün gördüklerini, işittikle- islimiyede küffar ile muharebe şimdi 
rini birer birer anlattı. Düşmanın Bos· olmuş değildir. Kah galip kah mağlup 
nanın bazı yerlerini aldığını söylemek- olunagelmiştir. Bosnada olan ''ezirle

ten de çekinmedi. Padişah bunun üze· rimiz bir iki kale kafirden aldılar. Küf4 

rine: ((Yal Vezirim dedi ki Bosna hu- far cemiyeti ile gelip bir miktar teca4 

dudunda bir iki palanga ile kilise al • vüz eylemiş. Vafir asker ve biraz üm~ 
dılar, evvelden kafirin imiş. Bu senin ra ve serasker gönderilip istirdattan 
söylediğim söz ne guna sözdür. Bu ke- sonra ecnebi memalikini Padişahımın 
lamı )alamın yanında söyliyebilir mi· hayır duası ve himmeti berekatile bcr .. 
sin h> dedi. bat ederiz ve Rumeline selefinden zİ• 

Fazlı Paşa işlerin sarayda nasıl ce· (Lütfen «ıylayı çevirini") 

( *) Çünkü bu husustaki neırİyatta bi
riz olarak propqanda kokusu sezilmekte• 
dir. Bundan maada İtalyanlar bi.Z1 haber
leri neretmekte çok acele ve bu İfde fazla 
mübaliaa etmİfler; hadiselerin mahiyeti 
meydana çıktaktan sonra İfİn doiruau an
latılmıf ve bittabi İtalyan neıriyatına ko
laycal inanmamak icap eylediji kanaatine 
varılmııtır. Meseli ikinci Tembien muhare
besinde Raı (Kassa) ve ( Seyyum) ordu
lannm imha ve esir edildikleri hakkındaki 
teblii bu kabildendir. Dikkat edilmİfae na

zarlardan kaçmamıt olacaktır ki maretal 
Badoılio o tarihten itibaren neıretmekte 
olduğu resmi tebliğlerinde daha ihtiyatkar 
bir lisan kullanmakta ve berbanei cephede 
oluna olsun mevzii harekat bitmeden ön
ce bu barekitın cereyanına dair değil, 

Burun ameliyatları bilhassa Amerika • 
da geni11 bir sahai tatbik bulmu11tur. Ke • 
mik kırılmı~a. kaburgadaki kıkırdaklar -
dan bir tanesi İstenilen şekle sokularak 
buruna takılmaktadır. Mevcut bir buruna 
istenilen şekli vermek bilhassa çok kolay 
olmuştur. Bu son amclive bir saat bile sür
memekle, iz bırakmamaktadır. 

1 
1 

Hayatta G6rd0klerimiz 
Beni ne zaman nikah edecek? 

Kırmızı saçlı, çilli yüzlü bir yahudi 
kızı, dertli dertli anlatıyor: Üç seneden 
beri bir Türk genciyle sevioiyormuı. 

Hergün, bu hafta nikah olacağız, ge· 
lecek hafta nikah olacağız diye bekle· 
mi§. Nihayet günün birinde ogrenmiş 

ki, sevgilisi evli. iki de çocuğu var. 

Ama, burada da zavallı kumızı saçlı 

yahudi kızı bitmez tükenmez bir üzün .. 
tü içinde çırpınmakta. 

Bu yetmemiş gibi şimdi de duyu• 
yor ki, sevgilisi dışarı 'iliiyetleri l bi .. 
rinde bir iş bulmuş karısını çocu~larını 

alıp gitmiş. 

batta hatladığı hakkında bile malumat 
vermemekte; ancak neticeyi ve harekatın 
cereyan tarzını -bittabi mübalagalı bir 
tarzda- bildiren mufassal tebliğler yaz
malda iktifa eylemektedir. 

Hakim son olarak ne istediğini sor• 
du. 

Her türlü faaliyetlerine rağmen biz 1. 
talyanların (Müspet propaganda) saha
amda büyük bir muvaİfakiyet ıösteıdikle· 

( ** ) Bu misalden de istifade ederek bu 
mevzuda söy)iyeceğimiz en son söz ıudur: 

Harp halinde 

Estetik cerrahinin ilerlemeın bir sürü has
talıkların da tedavisi çarelerini temin ede
cektir. Bir taraftan çıkarılan sinirler vü • 
cudün ba~ka taraflanna aşılanabiliyor. Ni
tekim son zamanlarda yüzünde felç olan 
bir adamın sinirleri değiştirilmek suretile 
bu arıza ıamamile izale edilmiştir. Ve ba
caktan alınan asap dimağın harekatına ta
pıamile itaate baılamııtar. 

Ayrılamıyor. Bu gizli sevgi yine yü
rüyor. Fakat 6 .. ay evvel erkeğin ka
rısı işi duyuyor. Ve tabii kıyamet de ko
puyor. 

Bir tercih teklif edilince erkek evi· 
ne dönüyor. O taraf sükun buluyor. 

O, gayri şuuri bir hal1e: 
Beni ne zaman nikah 

dedi. 
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12 Yazan: Osman Cemal 
Kırlar, bahçeler , bostalar hep ayni kuruntular, ayni ümitlerle girdi. 

geri kaldı edibane, şairane, aşikane manzara ' 'e Şimdi artık mektepler de tatil edildiği 
lstanbul bisiklet heyeti reisliğinden: maceralarla dolacak ; o zaman Hasan için Hasan her gün sabahlardan ak -
Bu sene heyetimiz tarafından ter - da bütün bu kış kah evdeki odasına şamlara kadar sürt Allah kerim boyu-

K . I d .. A B h. .. h k ç·· kü. tip edilen bisiklet yar~lannın dördün- kapanarak, kah büyük mahalle kah - na geziyor, tozuyor; kah şurada, kah 
eııt eme en esen ruzıar az za- f unn ıç şup e yo tur. un seraı- .. .. la k - . o•ıı! .h. d M •. · · b. k·· · k·ı k ·ı· · b d b d·w· d . . . . .. .. .. . .. cusu o ra .) nısan ~h>u tan ın e e- vesının ır oşesıne çe ı ere sevgı ısı, 'ura a oyuna sev ıgıni arıyor u. 

manda bır kasırga halını almak u - ker Magosa onundedır. Turk atlı - .d. k.. .. B·· .. kd d yah t ·1·1 . . . k 1 ld Fakat şu da var kı' Hasanın go'·nıu·· -
cı ıye oyu - uyu ere arasın a ya- u sevgı ı erı ıçın ara amıs o u -

z~eydi. Ka~irgalardan bir ~a~ı de- ları mızrak~nnnın uçlarında kesik pılan yarışın , lstanbul belediyesi sey- ğu şiirlerini, hikayelerini, ro~an kı - nü dolduran sevgi, artık yavaş yavaş 
mır laramaga baJladılar. Bırbırle - baılar oldugu halde kale duvarları riisefer müdürlüğü tarafından bisik - rıntılarını yanına alıp buralarda dola - bir istihale devrine girmeğe yiiz tu -
rinin Üstüne düıerek bu daracık ve 1 etrafında dola11yorlar. Bunlar, Kıh- lttçilerin yarış esnasında Maslak yolu şırken günün birinde asıl ~vdiği uzun- tuyor gibiydi. Canbaz kızı falan filan 
kayalık limanda parça parça ola - ı rıs valisi Nikolo Dandolo ile başpa- ü~erinde jandarmalara çevirtilerek bi- ca boylu, esmerce laza rastlıyacak ve derken Hasan artık yaz ortalarında ö
cakları şüphesizdi. ispanya filosu pa.z ve diğer ileri gelen §Övalyelerin sikletleri üzerinden zorla aşağı indi - bu sefer ona rastladığı zaman baldır~ nüne gelen sarı, esmer, kumral, pen
amiralı Jan Andre Dorya tehlikeyi baılarıdı;-. rilmek suretiyle yarışa mani olunmo- çıplak bir tulumbacı kılığı ile değil de be, şen, donuk, zayıf, tıknaz, uzun, 
hemen sezdi ve demir alarak deni- Amiral Zanne ıararmı§tı. Bir kaç sı ve sporcu gençlere karşı St"yrüsefer temiz pik giyinmiş ve ensesinden saç- kısa, bütün kızlan sever gibi oluyor 
ze açıld2. Açıklarda ve yelken Ü7e- dakika dalgın ve üzüntülü durdu. müdürlüğü tarafından gösterilen bu larını biraz uzatmış pek genç bir edip, ve bunlardan kendisine ne çok gülüm
rinde kalmıya karar verdi. 1560 yı- Sonra birdenbire baıını kaldırdı: hareket üzerine muhteli f tarihlerde bi rşair, bir romancı, bir tiyatro artisti, siyende tam kararını lalmıya, ilk ve 
h mayısında altmıf ıemi ve yirmi _ Allah onları takdis etsin. Siz yapılması evvelce ilan edilmiş olan bir tabilt aşıkı şeklinde onu~la karşı : asıl uzunca boylu, esmerce, narin kızı 
bin asker kaybetmek suretile Piya- yarışların icrasından şimdilik vaz ge - laşacak ... Onun bu kıyafeti, bu halı, artık çocukluklarındaki ilk bayram ha-

l P d ed..... da hemen geminize dönünüz ve bu u- bu tavrı ve koltuğundaki bir sürü ki - tıraaile uyuduğu yere temelli gömme-
e aıa an y ııı yqın acısını gwunuz haberi hiç kimseye söyleme- • • . r. - • ~ - l d f l k d.kk . . k g~e hazırlanıyordu. - ~ O k · J tap ar, e ter er ızın ı atını çe e-

haln unutamamııtı. zaman endı yiniz. ( Toplantllar Davetler k k k d. . . .. k H l k . . t b k . _ • _ ce , ız en ısını yan yan suzer en e e endi mahallelerinde yeni kar· 
gemılln aıtan ara etmış, sonra Fırtına dinmit ve deniz durulmuf- Adliye memurluöu imtihanı o, kıza işittirecek tarzda hafif bir: fılattığı ve bütün mahalle çocuk.lan -
~~ranlıkta bir sandala bine~ek .güç- tu. Venedik filosu demir aldı. Bir . fst. Müddeiumumiliğinden : - Aaaah 1 nın üzerine titredikleri torba sakallı, 
lukle canını kurtarmııtı. Şımdı de kaç saat sonra bütün donanma bir- Münhal memurin için icra kılman Salıverecek, sonra kız ona soracak: filozof kılıklı ihtiyar adamın koyu, ma-
ansızın bir limanda sıklJbrılmaktan leımit bulunuyordu. Venedik ami- imtihana girenlerden ilk imtihanı ka - - A .. Siz miydiniz} Birdenbire ta- vi gözlü, açık kumral saçlı ortanca kı-
korkuyordu la · · J • ·• k 1 · ad d 1 Za·k h · l 1 _._. : . ralı dosdoğru papa amiralının ge _ zanan rın ısım en encumen ·a ~mı nıyam ım a . zı ı a, azıran son arının o gun ~ın 

Papa amırah Kelıdonya bumu • · · •tt• B' p · müddeiumumilik dairesi koridoruna Ondan sonra şuna yakın hır konuş- kokulu akşamlarında ona ne kadar da 
V d

. . mısıne gı ı. ıraz aoora apa amı - . , • . . k 
nun arkasına, ene ık amırah da l · · d b .. ük. h asılmıştır. Kazananların 10 nısan J.~(J ma, hır muhabbet ~lıyac.a : (kadın - ana) kokulu bir kız görünü -ra mın gemısın en uy arp .. •. 
sahil ile Kakava adasının arasın - ı· . . t l t w ld - tarihine müsadif cuma giinü saat on- - Elbet te tanıyamazsınız, çunku yordu. Hem Zaika, Hasanın ilk göz 

ınec ısınan op an ıya çagın ıgını .. ·· ·· d ak 
daki kanala aıiındılar. b.ld. . .ld' da yazıdan ikinci imtihanları yapıla - gozden ırak olan gonulden e ır o - ağrısı olan çocuk sevgilisi, o, uzunca 

ı ıren ııaret verı ı. 
Kaka va adasının en yükaek nok - cağından o saatte hazır bulunmaları. lunnuş... boylu, esmerce, narin kız gibi sonra· 

tasında Venedik nöbetçileri vardı Meclise Mark Antuvan Kolona Ekrem Zeki realtell - A. ·· A ... O nasıl söz, hiç öyle dan kibarla,mış takımından değildi. 
riyaset ediyordu. Palyano ve Talya- J ) E · 1 k. s·z l•AIA bu z ·k · h Jlcd d w · · ve açıkları gözetliyorlardı. Bu sıra - Ayın 16 ıncı perşembe günü saat şey o ur mu· mm 0 un 1 1 .a a aı a, aynı ma a e otur ugu ıçın 

da uzakta dört gemi göründü. Göz- kozo dükası ve Napoli krallığı baı- 18)~0 da Viyolonist Ekrem Zeki Re- masum, çocuk gönlümün en samimi delikanlı Hasanın bütün hal ve hare • 
cüler hemen haber verdiler. Amiral kumand~n~ olan bu adam otuz be! sitali Saray sinemasında verilecektir. bir köşesindesiniz! Fakat acaba ben de ketlerini , bütün girdisini çıktısını tas-

t lA d'. .. k d. k d' .. I yaıında ıdı. Uzun boylu, dazlak ka- Konserde piyanoda Yon Ferdi Statzer hala sizin o masum gönliinüzün bir tamam biliyordu. O, Hasanı kaç kere 
e ata uıtu, en ı en ıne fOY e . .. .. k d kl '\ 

d .... d.. falı, gem§ alınlı, uzun yuzlu, uzun bulunacaktır. öşeciğin e sa ı mıyımr kendi evlerinin arkasındaki ağaçların 
uıunB u: l T·· k d . bıyıklı, çok ciddi ve sert yürüyüşlü ·- .,,,. - ~ · ·-- · . ..- Bunun üzerine Hasan ona neler alt~nda arkad~larile (birdirbir) (ha-
-f un ar ur onanmasının pı§· idi. Kara ve denizde iyi kumanda lstanbul lkinci İcra Memurluğun- söyliyecek, ne sitemler, serzenişler e- marn kızdı), (uzun eşek), (pişti) fi. 

tar ırkasıdır. Donanmamızın üç d d. o· 1 .. 1 .. .. dan: Eyu-pte Hacı Ali mahalle- decek, sonra sözü bir biçimine getirip laAn oynarken·, sonra gene evlerinin ... . e er ı. ıp omattı, guze soz soy -
parçaya ayrıldıgını anladılar ve hı - ı d. Af 'k kı I d k. ha l sinde Hamam sokak 6 numarada kendisine bütün aşka, meşke dair yaz- karı::ısındaki geniı:: çayırda gene yalan-

b . .. . . il aer ı. rı a yı arın a ı rp e - T T 

rer ırer uzerımıze çu anarak yok .1 iken halen ikametgllıı belli mış olduğu şeyleri okuyacak ... Hatta dan tulumba talimleri eclerJ5en, arası -
d ki rı e tanınmııb. ol A'---ki k. bayt b ı e ece er. mıyan 1LBC es ı arı ~nrasını getire i İrse: ra da canbazlar gibi perende atarken, 

Filo çabucak demir almak ıçın Onun karıısında Jan Andre Dor- Ahmet Hamdiye: - A benim nazlı güvercinim , se • ayaklarını yukarıya dikip ellerile yer-
davrandı. Lakin !aıkmlık çabuk ya- ya oturuyordu. Me,hur Andre Dor- Eyüp Sulh Hukuk Mahkemesi- nin de var mı gamın? de yürürken görmüştü. 
tıştı. Çünkü bu gemiler Luiçi Bem- yanın kardeşinin torunu olan bu a- nin 12~935 gün ve 935 - 109 sa- Diye onun saçlarını okşıyacaktı! Torba sakallı, filozof kılıklı ihtiyar 
o kumandasında olarak büyük do - dam, otuz bir yaşında bulunuyordu. yılı ilamı ile bazinei maliyeye ez- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · adamın koyu mavi gözlü, açık kumral 

d S d Kara kuru, çP-m-, esmer. uzunc:a gayri masarif vü,. on liza borcu- ı b ık · d kız b"t"' b l nanma an önce u adan ayrılan ve °" · L....:ı: 'ha-kk d 9-3 936 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · saç ı, a ı etın e ı u un un arı 
burunlu' kara go··z1u·· olup Afr01kalı b·ır nuzun tauaiıi m a - O b k t 1 ·ç·ınde tatlı tatlı h ld · di Jd k l '-Kıbrısa giden keıif filosu idi. d d . . g<>a r:.€2 • u urun u ar 1 bildiği a e tıım yo a arşı aştı~ça 
korsanı andırıyordu. tarihin e airemınn ~ sa- bocalarken bahar da geldi , dayandı. Hasana candan gelme bir gülümseme· 

Bembo dosdoğru amiralın gemi • yılı dosyası ile yapılan takip ü- ek d d 
V d.k Am. l Za .. ld Artık Hasan için m tep önüşün e sı· vardı kı· ı·şte Hasan bu gülümseme -sine çıktı. Yüzü asıktı. Etrafını aa - ene 1 ıra ı nne soz a ı: zerı'ne adresinize gönderilen icra 

akşamları varsa larlar, yoksa kırlar - nin yakında ilk ve asıl sevdiğinin pa-
rarak havadis soran zabitlere hiç - Sonbahar geldi ve fırtınalar emrine ka-ı mül.. .. ..:ri tarafından b l k 1 w 

•y UG9• dı. Buralara azan ya nız o tugun - buçlarını dama attıracağından kork .. 
bir şey söylemeden: baıladı. Artık Adiryatig"' e dönmek- verilen meşrubatta bu adreste bu- k l k 1 d f l · ·1 daki itap arı, art arı, e ter erı ı e, mıya başlıyordu . 

- Aimarlı görmek istiyorum. Ne- ten başka iş yapamayız. Yolda hep lunmadığınız anlaşılarak ilanen baun da ~ok seviştiği bir iki arkadaşi- .. ( Arkan var ) 

rede? birlikte Mora, Ağriboz ve diğer a • tebligat yapılmasına karar veril- le çıkıyor: şu ağaçaltı ıenin, bu subaşı. r
1 
--,------------, 

Dedi•. -:..hr ,._-=ı...: =•~-dan itibaren bir daları vururuz. Türk donanmasının ~... UITllll wuı benim, hiç durmadan habire sevdiğim Bir Doktorun 
Yol gösterdiler 

Amiral Zanne onu kar§ıladı. Bem
Lo hemen söze ha,ladı: 

- Beni gizli olarak dinlemenizi 
rica ederim, amiral... 

Zanne onu kıç kasara altındaki 
salona aldı, yanındakileri uzakla! -
tırdı. 

Bembo anlattı: 

Kırısta oluşu bu it için kaçırılmaz ay zarfında istenen parayı daire- arıyordu. Bazan kendisile birlikte ak- Günlük 
bir fırsattır. mizin 936 - 562 sayılı dosyasına şamları buralara çıkan arkadatları Ha-

Çarşamba 

l vermeniz lizımdır bu müddet sanın bu halinden bir şeyler sezer gibı Notlarından 
spanya amiralı bunu kabul et • . . d bo oo· e 

ıçın e rcu emez v ya oluyorlar; fakat işin iç yüzünü bilme-

(*) 

medi: tetkik mercünden veya temyiz dikleri için onun buralarda böyle kimı 
- Mevsimin fenalaıtığı doğru • veya. iadei muhakeme yolu ve neyi aradığını bir türlii anlıyamı -

dur. Fakat Türk kıyılanna hücum ile ait olduğu mahkemeden ic- yorlardı. Bazan Hasan la birlikte ak -
etmek Venedik hesabına kan dök • ranın geri bırakılmasına dair bir şamları khlarda dolaşan arkada~lan 
mek demektir. Biz bunun için gel • karar getirmezsenircebri icra ya- oralarda hazan ona yalvarıyorlar; ken-

At Sporlarının Sinirler 
Üzerine Faydaları 
Bu hasta genç bir kadındı. Yirmi dört 
yaşına gclmi' iki sene evlilik hayatı ge· 
çirmiş zevcini bir kaza neticesi kaybet-

- Amiral, Lefko,e 
medik. pılacağı ve bu müddet içinde mal disine Manakyan aktörlerin;n: güver-

diitmüttür. ( Arlıaaı var) beyanında bulunmarız IAmn olup cin kantosunu söyliyen kadının, sonra 
bulunmazsanız hapisle tazyik olu- resmini daima yanında gezdirdiği can
nacağmız ve hilafı hakikat beyan- baz kızın taklitlerini yaptmyor1ar; 
da bulunursanız hapisle cezalan- kendi yazdığı Çocukça şiirleri, hikaye
dırılacağınız beyan ve icra emri- lcri okutturuyorlar; böylelikle bilerek, 
nin tebliği yerine geçmek üzere yahut bilmiyerek Hasana dert ortak -

miş. V c kederli bir hayata kendini 
vakfetmiş. .. Boğazın bir sırtındaki köş
künde münzevi bir ömür geçiriyor. Za
man zaman sinir buhranları baygınlık· 

lar geçiriyor ve bir kaç defa da inti
hara karar verdiğini anlatıyordu. 

yade zamanızda teklif olunmadı ki ha- - «Paşa karındaş, dedi, hemen her 
raplıklarına biz sebep olalım». işidilen cüz'iyatı kerametlu efendimi-

ı:akikatten ~zak A olmakla beraber ze söyleyip tekdir hatır etmek makbul 
aynı zamanda rıyakarane olan bu söz- deg~ ı·ldı·r De l t• ı· 1 · d · ·f k .. . . v e ı a ıye erın e ıttı a ve 
ler uzerıne Fazlı Paşa pek ziyade hid- . .1 .

1 
.. .. p . 

detle : ıttı ıat ı e çareş gorup ad.i,ahımızın 

rızayı hümayunlarına layik hizmete 
sayedelim, eş gidelim». Bu sözlerine, 

dirayetli ·veziri Padişahın yanından 
uzaklaştırmak makaadile (ıGirit sefe-

- ''Behey Padişahım! Alemin ah-
. valine b izzat takayyüt edip tahsili vu

kuf buyurun. Lalan irtir,c:a ile alemi ha
raba verdi . Hazine yok. Riaya ve as
kerinin hali Allaha kalmıştır. Bu hare-
ketin akibeti neye müncer \)facağını 
mülahaza buyur hu makule müdahe
neye çendanı iltifat buyurmamıı dedi. 

Sadrazam Ahmet Paşa bahsi bu cid
di noktadan bırakarak yandan çevirme 
harcketile hasmını susturmak yoluna 
saptı . Fazlı Paşanın bu be} anatırnn 
ha:> ır ıahane olmadığını. maksadının 
dobyısile Sadrazamlığı ele geçirmek 
olduğunu sıkılmadan ileri siirdü. 

Bö:> le bir mukttbeleye ınclruz kalaca
ğını hatırından geçirmemi~ olan Fazlı 

Paşa v. tan kaygusunun dnvet ettiği 
iftiruyı red için düşünmiyc başladığ ı 
bir 31T< dn A hmet Paşa tekrar söze ko
yuldll. 

rine memuriyeti münasipıı olduğunu 
ilave etmekten de sıkılmadı. 

F nzlı Paşa işteki garezin farlaııda 
olduğu için bu memuriyeti kabul ede
miyeceğini bildirince Sadrazam, pa -

şanın ne maksat takip ettiği mazeret 
dermeyan etmesile sabit olduğunu ile
ri sürdü. Hemen oradan fRZlı Pa{.anın 

hapsine irade almasile maksadına da 
na il oldu. Fazlı Paşa hapishaneden an
cak azak muhafazasına gitmeyi kabul 
etmek suretile yakayı kurtarabildi. De
li Sultan İbrahim ise dönen dolabın 
farkında olmadan Fazlı Paşanın söz
lerini ga raz atfile yine zevku sefasına 
başladı. 

Mehmet Zeki 

Bu sinirli hasta baktırdığı hekimlerden 

keyfiyet ilan olunur. (21949) lığı ediyorlardı. Fakat ne yazık ki on ve aldığı ilaçlardan ve yapılan taveiye-
u _ -- k k b lerden hiç birisinden memnun değil.. L-, yirmi gündür .----n, gere te a-

Beyoı;ıu Ü~'1lncU Sulh Hukuk Ha- ~ _ Beni kurtarınız fakat iliç verme -
kimliğinden : Mahkemenin 936 - 3'l0 lftna, gerek arkad8'larile birlikte bu • den kurtannız diye rica ediyor. 

ralarda o kadar dolaşhğı halde aradı-numaralı dosyssile Singer Kumpan- ilaçları ve kendine bakan hekimleri 
yası vekili Avukat Kamil Hakim tara- ğını bir türlü bulamıyordu. mükemmel olmasına raj men hastadaki 
fındllll 1''ındıkbda Necati Bey soka- * bu derin ruhi yorgunluk ve ümitsizliğ~ 
ğında 87 numarada aşçı Şerif Ahmet Hasan, aradığını bulamadıkça 91kı- mahkum ettiği genç hayatını kurtara-
oğlu Nuri aleyhine açılan 126 buçuk lıyor, o zaman cebinden asıl sevgili - cak en kuvvetli çarenin at sporu ola -
lira alacak davasından dolayı dava sine çok benziyen canbaz kızının res- cağını düşündüm ve tavsiye ettim. 
edilemtgönderilen davetiyede ınez- mini çıkarıp dakikalarca ona bakıyor Kadınlann iradelerini bir erkek kadaT 
kür mahalden Çıktığı ve halen nere- sonra bir kaç güne kadar gelecek olan kuvvetlendiren a t gezintileri ve bunun 
de olduğu bilinmediği cihetle tebligat kurban bayramında canbaz kızı gene verdiği nese irade ve sinir kuvveti ge· 
yapılamadığı bildirilmiş ve davacı çadmnda göreceği için yüreği sevinç- rideki hatıralannı kederle düsünmesin-
vekilinin isteğile ve 20 glln fasıla le tıp bp atıyordu. den uzaklaştırdı. 
He ilAnen tebligat icrasına karar * Açık havada kanı yenileşen adaleleri ve 
verilmiş mahkemesi 9-5-936 saat 10da sinirleri sağlamlasan bu eski hasta şim-
bakıla" .. ""ındnn işbu gün gelmedi""i Bahar, hep böyle tatlı kuruntular, 

"""'5 6 l k di güzel ve kuvvetli bir süvaridir. 
ve tarafından bir vekil göndermediği hep boş ümitlerle geçti ve aksi o aca ' Sinirleri zayıf hastalarıma bu sporu bil-
takdlrde b'lynben muhakemeye devam 0 , bu kurban bayramında resmini daı- hassa tavsiye ederim ... 
olunacsğı daveüye tebli~ makamına ma koynunda gezdirdiği Ulahlı can - ı----------~-·---ı 
kttim olmak Uzere ilAn olunur. (600) baz kızını da göremedi. Çünkü aym ( •) Bu notlan kesip saklayınız, ya-

-· · ·- ' ' ' ... ' ' ' ·- -- · - b ba 1 b la 1 but bir albüme yapıfbnp L:olleksiyon Son Posta Matbaası kumpanya u yram stan u ge -
1apmlZ. Stkmb zamanınızda bu notlar 

Netriyat Müdürü: Selim Raaı.p memişlerdi. bir doktor Si~ imdadınıu yetiıebilir. 
Sahipleri: A. Ekrem. S. Raaıp. H. LütfG Zavallı Hasan, bahardan yaza gene 
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Şehir hududu haricine çıkarılacak kasaplık hayvanların takip 
edecekleri yollar hakkında 30 numaralı ve 6/1/936 tarihli karara 
göre Hukuk işleri Müdürlüğünce tanzim edilen, bir sureti aşağıda 
yazılı tenbihi beledi müsveddesinin kabulüne Daimi encümenin 
19/3/936 tarihli içtimaında karar verildi. 

Bir köle Cemilin f otinlerini cıkarıp ince terlikler geydirmiş, 
iki köle de koltuguna girerek sedire götürmüşlerdi 

Tenblhl Beledl: 

Madde J - Şehir hududu haricına çıkarılacak kasaplık hayvan
ların geçeceği yollar İstanbul Daimi encümenince aşağıda gösterildiği 
üzere kararlaştırılmıştır. 

Diye başlıyarak hislerini söyliye -
cekti ... Fakat söyliyemedi. Dudakları. 
birbirine kenetlendi ... Rengarenk dağ
lardan kayan gözleri; karşıdaki evin, 
üst kat pencerelerinin oymalı kepenk
leri arasından p'1rıldıyan bir çift göze 
ilirıımişti. 

Bu gözler; bir an içinde parıldıyan 
ve sönen pırlantalar gibi parlamışlar 
ve sönüvermişlerdi. Arkasından usul
lacık itilen kepenkler, sessizce birleş -
miş; bir saniye içinde Cemilin göre -
bildiği o hayali gizlemişti. 

Cemilin sözleri boğazında düğümle
nirken, Seyit İbrahim Efendi, sözlerine 
devam etmişti: 

- Göreceksiniz, yaaa? .. Burada, 
korktuğunuz kadar sıkılmıyacaksınız. 
Bahusus benim evim de, iste ... Birbi
rimize o kadar yakınız ki .. Geceleri uy
kunuz kaçarsa, pencereden pencereye 
konuşmamız bile mümkün ... Nasıl? ... 
Evi beğendinizse, derhal tutalım. 

Demişti. 

Cemil, derin derin ıçım çekmiş: 
gözlerini bir saniye, o kapalı kepenk
ler üzerinde gezdirmiş; bir tek kelime 
ile cevap vermişti: 
-Tutalım. 

* Seyit İbrahim Efendi, saatine bak-
tı: 

- Eh ... Vakit gelmiş. Buyurun, 
gidelim Cemil Bey. 

- Nereye? .. 
- (Kathane) ye. 
- Kathaneye mi?.. 
- Evet. 
- Ne demektir, oL 
- (Kat) çiğnenen yere, kathane 

derler. 
- {Kat) nedir?.. 
- Oooo 1.. Bunları size anlatmıya 

kalkarsam, burada vaktimizi bOıŞa ge
çirmiş oluruz. 

- E, o halde gidelim. 
Sokaklarda, adeta b6r kaynaşma 

vardı. O daracık yollarda, acele acele 
gidenler, adeta birbirlerine çarpıyor

lardı ... Büyük dükkanlar ve mağaza
lar kapanıyordu. Küçük dükkan sa -

bipleri, dükkanlarının önüne, kalınca 
yelken bezinden birer perde germekle 

iktifa ediyordu. Herkesin elinde, renk 
r~nk hasırlardan gayet sanatk~.rane ö-

hesiz bitap kalıncaya kadar dağlarda do
laşmıştı. 

Ondan sonraki günler karısına terbiyeli-
ce muamele etti ama içinde bir şeyin kırıl
dığı belliydi. İşsiz kaldığının ilk haftaları 
bile yine neş' eli durmuş, talihin aksiliğine 
dayanmıştı. Fakat şimdi sabahları ıslık çal
mıyordu. Pazar günleri yemeğe türlü türlü 
adlar takar, en küçük et parçalarına bile 
bir ziyafet derdi. Artık bunları bırakmıştı. 

Aralarında ara sıra kısa, soğuk kavga
lar oluyordu; fakat bunların içinde bir nef
ret, bir infial bulunduğu belliydi. Glyn'in 
bu işsizlik aylarında duyup ta gizlemeğe ça

rülmüş küçük birer zenbil bulunuyor; f potinlerinin bağlarını çözmiye başla - 2 _ Hayvan borsasından çıkarılıp kağıthane, Ayazağa, Bahçeköy 
bunun içinde yeşil bir demet otun uç- mıştı. ve civarına götürülecek hayvanlar Fişekhane caddesi, Kağıthaneköyü 
1arı görünüyordu. - Arkasından giren İbrahim Efen-

ve oradan da şehir hududundaki asfalta çıkarılmaksızın Ayazağa Cemil, bu kaynaşmaya hayret et - di, yüksek sesle: k 
öyü istikametini ve daha ileriye götürülecek olanlar bu istikametten mış: - Esselamüaleyküm, ya ihvan!.. 

sonra Milli Emlak Müdürlüğünün mahimati altında Hadım korusu - Halktaki bu telaş nedir?.. Diye selam vermişti... Sarımtırak 
Demişti. Seyit İbrahim, gülerek ce- petrol lambalarının ölgün ışıkları al- geçilerek Bahçeköy ve civarındaki köyler istikametini takiben aev

kedilecekJerdir. 'Vap vermişti: tında, tömbeki dumanlarının hafif bir 
-Vakit .. Kat, vakti ... Bu vf'kit gel- sis gibi her tarafı kaplıyan dumanları 3 - Kemerburgaz ve civanna götürülecek hayvanlar, Fişekhane 

di mi, herkes işini gücünü bırakır, kat arasından: caddesinde Sünnet köprüsü Kemerburgaz şosesı istikametini takıp 
çiğnemiye gider. - Aleykümüsselaaam, Seyit İbra- edeceklerdir. 

T h f h . 4 - Alibeyköyü, Küçükköy ile Fatih ve Bakırköy kazalarına tabi - u a şey... ım. 

- Niçin tuhaf olsun ... Sizin şehir- Sesleri yükselmişti. diğer köylere götürülecek hayvanlar, Fişenkhane caddesinde Sünnet 
lerinizde de, akşam oldu mu herkes Cemilin fotinlerini çıkaran köle, o- köprüsü ile Fil köprüsü geçirilerek dağ yollan istikametini takiben 
kahvelere, meyhanelere, birahanelere nun ayaklarına İpek gibi ince hasırdan sevkedilecektir. 
keışmuyor muL birer terlik geçirmişti. Kollarındaki kö- 5 - Kadıköy, Üsküdar, Beykoz kazalarına bağlı köylere götü· 

- Demek ki bu kathaneler. .• leler de onu bir sedire doğru sevket - rülecek hayvanlar da deniz yolile gelip mezpahaya götürülen liay• 
- Tıpkı sizin... miş)erdi. vanların geçmesine müsaade edilen yolu yan, Okmeydanı kulaksız 
Başında, omuzlarından gogsüne Bu sedirde, yanyana ipekli Şam ku- nalıncı yokuşu, dört kuyu bahariye caddesi, divanhane yokuşu, filha-

doğru sarkan l:Jir sarık; belinde enli ve maşlarından şilteler; renk renk meşin ne ye kule dibini takiben lüleci hendek, boğazkesen tophane sahili 
hilal gibi iğri bir hançer bulunan kıvır- parçalarının eklenmelerile yapılmış yu- veya tramvay yolile Fındıklı veya Kabataş iskeleleri istikametini ta-
cık sakallı bir adam birdenbire Hacı varlak ve dört köşeli yastıklar vardı. kip edeceklerdir. • 
lbrahimi iki omuzundan yakalamış; Ne yapacağını bilmiyen Cemil, gö- 6 - Hayvan borsasından çıkanlıp Alibey köyü, kalitarya köyle
gürültülü bir lisanla konuşmıya baş - zünün ucu ile İbrahim Efendinin ha- rile civarlarına ve Üsküdar mıntakasındaki köylere sevkedilecek olan 
lamıştı. reketlerini taki pediyor; ve onu takli- hayvanlar için borsa idaresi tarafından verilen v~ikalar azami 24 

Bu konuşma, bir kaç dakika devam de çalıışıyordu ... İbrahim Efendi; se - saat müddet için muteber olacak, yani bu müddet zarfında hayvanlar 
etmişti. Sonra lbrahim Efendi, cebin- dirin ipek şilteleri üzerine geçmiş, ve şehir çenberi hancına çıkmış bulunacaktır. 
den çıkardığı keseden bir takım pa - kurulmuştu. Elini mütemadiyen göğ- 7 - Bu talimata mugayir hareket edeceklere, Belediye evamir ve 
ralar ayırarak o adama vermişti ... Ve sünün üstüne koyup kaldırarak: talimatına muhalif hareket edenler hakkındaki cezalar tatbik olmıa-
sonra, o adamın yanından ayrılarak Ce- - Merhaba .. Ya, merhaba!.. cakbr. 
milin yanına geldiği zaman: Diye, etrafındakilerle selamlaşıyor- 8 - Bu tenbihi beledi günlük gazetelerle ilin edildiği tarihten 

- Affedersiniz; sizi beklettim .•• du. itibaren mer'i olacakbr. (8) (1851) 
Bizim, Cebeldeki adamlarımızdan. Cemil, o sarımtırak sis tabakasına ·----·---------------------------.. 
Bazı işler için buraya gelmiş... alışan gözlerini yavaş yavaş etrafına 

Dedi. gezdiriyor; alt dudağı garip bir hayret 
Beş on adım yürüdükten sonra da, tebessümü ile bükülüyordu. 

Kathanenin önüne gelmişlerdi. ( Arka.sı var ) 
Oymalı ceviz bir kapıdan dar ve se- ,·-·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

rin bir dehlize girmişler; başlarında B A D Y O 
ipek kefiyeler sarılı, beyaz gömlekli, 
daıacık beHeri enli ve kırmızı meşin 
kemerli genç köleler tarafından istik
bal edilmislerdi. 

Bu köl~ler, derhal İbrahim Efendi 
ile Cemilin kollarına girmişler; renk 
renk meşin parçalarile işlenmiş p:eniş 
perde örtülü bir kapıya doğru sevket
mişlerdi. 

Kölenin biri, perdeyi .açmı~, hür -
metle eğilmişti. İbrahim Efendi, biraz 
geri çekilerek Cemile yol vermişti. 

Bu Aktamkl Program 
ISTANBUL 

18: Hafif musiki. 19: Haberler. 19, 15: 
Vokal musiki {plak). 20: Viyolonsel Solo. 
Stüdyo san' atkarları tarafından 20, 30: 
Stüdyo orkestraları. 21, 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile · 
cektir. 

BOKREŞ 
13,05-15,10: Plak vehaberler. 

Orkestra. 20,55: Mozartın «Don 
18, l 5: 
jouamı 

BUDAPEŞTE 
Cemil, kapıdan girerek etrafına operası. 

süratli bir göz gezdirmişti. Gördüğü 
. . G 18,30: Koro konseri. 19,40: R. Salon 

manzara, çok tuhafına gitmıştı... enç k 20 50 K d' 22 45 ç· or estrası. , : « ova ısıı. , : ,n-
ve dilber bir köle ayaklarına sanlmış; gene musikisi. 

şulara danışmaktan vazgeçti. Bir hafta son
ra istediğini bulmuştu. Bir akşam Clyn ayak 
larını sürüye sürüye mutfağa girince Thr
ush onun kucağına bal rengi küçük bir kö
pek verdi. Bir kasımpatı bir kasınıpatma 
ne kadar benzerse bu da, ölen köpeğe o 
kadar benziyordu. 

Glyn gözİerini açtp baktı; şaşmp: 
- Bu Bal değil mi ;ı diye sordu. 
Kadın gülümseyerek: 

- Hayır, dedi, o değil ama ondan da-
ha sağlamı. 

Glyn küçük hayvam titrek ellerle okşa· 
dı. Karısına da bir tuhaf bakıyordu. Şimdi 

VARŞOVA 

18,20:0da musikisi. 19: Koro. 19,30: 
Muhteüf. 2 1 : Radyo piyesi. 2 1 , 30: Plak: 
2 2 : Şopen musikisi. 2 3. O 5 : Küçük orkes
tra. 24.05 Plak. 

MOSKOVA 
l 8,30Karışık konser. 19, 15: Şarkı ve 

enstürmantal triyo. 20: Konser nakli. 
20.SO: Spor. 2 l : Konserin devamı. 22: 
Yabancı dillerle neşriyat. 

BERL1N 
19 :Şarkılı konser. 20: Radyo orkestrası 

20,45: Aktüalite. 21: Haberler. 21, l 5: 

Beyoğlu Vakıflar DiraktörlUDU il Anları 

Satılık Mahlôl Emlik 
Değri Pey parası 
Lira K. Llra K. 
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Beyoğlunda Asmalımesçit Ma. V enedik So. eaki 
12 yeni 22 No. lı 9 oda 1 matbah 3 heli 1 sar
mç bir kuyulu hanenin tamamı. Cedit 2637 
Beyoğlu katip Mustafa çelebi Ma. Abdullah So. 
18 N. lı 4 oda ve sofa ve matbah hanenin 
tamamı. Cedit 603 

,, ,, ,, ,, ,, 20 No. 1lı ,. ,, 
Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi ibil yeni ipek S. 
21 No. 7 oda ve sofa ve kuyu ve matbah hanenin 
tamamı. C. 693 

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 23 No. ,, 
Beşiktaşta Türk ali Ma. Uzunca ova sokağında 
eski 30 yeni 56 - 210 metre arsanın tamamı. 3097 
Tophanede Cihangirde Cedidiye So. yanmq Topçu
başı Ali camiinin 143 metre arsanın tamamı. 

1102 müstagnianb. 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Macar cad-
desinde 96-98 No. lı arsanın tamamı. 2236 atik. 
Tophanede Karabaş topçular Ca. eski 300 yeni 
305 No. 4 katlı dükkan 1 /2 hissesi C. 3087 

Yukarda yazılı malların tamamının mülkiyetleri peşin para ile 
ve on beş gün müddetle açık arttırmaya çıkarıl~ştır. Ostermesi 
8/4/936 günü saat 15 te komisyonda yapılacakbr. isteklilerin yüzde 
yedi buçuk pey paralarile Beyoğlu vakıflar direktörlüğü mahllllit 
kalemine gelmeleri. "lSıO,, --

lıştığı istırap artık bir kin halinde patlak sçrmak sırası ona gelmişti. 

Milli neşriyat.21,45: İlkbahar rütmünde 
havalar. 23: Haberler. 23,30: Gece musi
kisi ve dans havalan. .__İn_h_i_sa_r_Ia_r_U_. _M_ü_d_ü_rl_ü_ğ_ü_n_d~en_: _I 

verdi. Şimdi Thrush mutfakta her gün ağ- - Nereden buldun? 
lıyor, ne diye kocaya vardığını tencerele- - Thrush ellerini kaldırdı. Glyn önce 
~ine soruyordu. Glyn, öteki işsiz amelerle anlamadı ama sonra karısının parmağında 
beraber sokak köşelerinde ümitsiz ümitsiz yüzük olmadığını gördü. Nişan halkası .. · 
bekliyordu. Bütün hareketlerinden sinirli Gözlerini açtı. O yüzüğe tam dört al-
olduğu belliydi. tın vermişti. Kızmak mı, yoksa kadını te-

Thrush, kocasının halindeki değişikliği selli etmek mi lazım, kestiremiyordu. Thr
düşünne düııüne nihayet anladı ki onun ush, onun içindeki tereddüdü sezdi: 
kendisine karşı duyduğu infialin altında - Bir parça altından ne çıkar, Glyn ;ı 
daha vahim bir şey gizlidir. Glyn'in, köpe- dedi. Yarım şiling'e alınacak bir halka da 
ğinin ölmesiyle duçar olduğu isnrap, güç- o işi görür. Herhalde bir müddet için yeter; 
lü, kuvvetli, şerefini bilir bir amelenin işsiz sen neş' eli, keyifli ol da.·· 
kalınca çektiği istıraplann, o sonsuz ye' sini Glyn başını çevirdi; göz kapakları tit· 
tekrar uyandırmıştı. Öyle ama karısını it- riyordu. Köpek hafifçe havladı ve bir sö
hama kalkışması... ğüt fidanı yaprağına benzeyen diliyle 

Köpeği Thrush öldürmemişti ama onun Glyn'in elini yaladı. Glyn ° altın sarısı, 
canlı vücudu okşadı, sonra güldü. evin nrkasındaki bahçede, buz gibi gece 

Thrush genç kocasına bakıyordu. 0-
vakti dola~masına ses çıkarmamıştı. Bir<lz nun köpeği okşadığını görünce bir hulya 
ihmal etmİ!}tİ doğrnsu... kurdu: Şimdi Glyn'in kucağında bambaş

Bir şey yapmak lazımdı. Glyn'i tekrar ka bir mahluk bulunabilirdi.,. Evet ama 
canlandırmak lazımdı. Artık göz ya~ı dök- sırası değil, hele iııler düzelsin. Glyn iıı 

mel..~~n. tencereleri ile konuşmaktan. kom- bulsun ... 

PRAG 
20,30: Paskalya neşriyatı. 20,50: Rad· 

yo orkestrası. 21,50: R. Stolz'un «Dans 
yüzünden s~adetıı adlı opereti. 

VİYANA 
18,20: Piyano-şarkı. 18,55: Bir artistin 

nezdinden reportaj. 19, 30: Speranto.'.a 
ders. 20: Haberler. 20, 1 O: Doktor sporcu· 
lara hitap ediyor. 20,30: Valslar. 22,10: 
Macar saati. 23: Haberler. 23,20: Viyana 
musikisi. 

9 Nisan Pertembe 
L5TANBUL 

1 7 :İnkılap dersi. Üniversiteden nakil, 
Recep Peker. 18: Ayda operası, birinci ve 
ikinci perdeler. 19: Haberler. 19, l 5: Muh
telif plaklar ve Sigan musikisi. 20: Sıhhi 

konferans' Operatör Dr. Kazım İsmail ta• 
rafından. 20, 30: Stüdyo orkestraları. 

2 1, 30: Son haberler. 
Saat 2 2 den sonra Anadolu Ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

41 O kalem muhammen kıymetleri müfredat defterinde yazılı ite yara• 
mıyan demirbaş eşya. 

842 kalem cinsi müfredat defterinde yazılı işe yaramıyan. muhtelif e,ya. 
Yukarıda miktar ve izahab yazılı etya toptan veya perakende auretiyle 
9/4/936 tarihine rastlayan pertembe günü saat 10 da pazarlıkla aatılacak
tır. isteklilerin eşyayı görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olunan 
gün ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kabata~ta Levazım ve Mü· 
bayaat Müdürlüğündeki Alım Satım komisyonuna müracaatlvı ilan olu· 
nur. (1675) 
-----~-----------~---~--------------~------...................................................... ._. .............................. ..-,, .. l .ıs_t_•_n_b_u_ı_v __ •_k_lf_ıa_r~D-ir_e_k~to_·· ~ı_u_ğ_u_ı_ıı_n_ı_a_r• ... 

İstanbul Tapu ve Kadastro Başmemurluğuııdan : 
Eyüpte Ahmet dede mescidi arsasının senede raplı İstanbul 

Evkaf Direktörlüğünden talep edilmesi üzerine tapu heyeti fenni
yesince yapılan harita mucibince bu yerin hademelerine meşruta ars~ 
olduğu ve başka tasarruf iddiasında bulunan olmadığı Evkafa aıt 
bulunduğu zirde imzalan bulunan erbabı vukuf ifadelerile sabit olmuş 
olmakla işbu beyanname bittanzim sunuldu. {1743) 



Karaköy cinayetinin 
içyüzü anlaşıldı 

SON POSTA 

Cenupta da 
Taarruz başladı 

(BGf taralı linci yiUJe) 
ve bu huıuıta Milletler Cemiyetine 

(B"f taralı linci yüJe~ . - Arayerdeki bahçeye aiaara tabaka- müracaat etmit bulunuyor. 
_ _ L k asa mı düfiirdüm. Öte tara~n alınamıyor, imparator muharebede sonuna ka-~u tadaızlık ta Mer~a:J!, es ı m -

d. . .11 müaaade edin de buradan aeçeyiml diyorl dar devam _..ı_.;;,;n1• a
0
··stermek 1·çı·n lirperverliğinden epey ır vazgeçırmı · CXl~e· e 

L!-...1:..'f Bu müuadeyi aldıktan 90ma da, arka umum"ı ... L rbe 1!1_ !I~- • ı· · HüHJin .;......- . 1 od . . -..le rn& wm ctmıf ve e ı ıı-
Ot L .. A taraftaki at anın camını bnp ne aırı- ı~L t tan h HaL-Ji . ·ı~ı al Hü9eyin Uzunköprülüdür. uz &uaur. an u er .,_., yı ıua ı hna ça-

b yor. v B 
yaflanndadar. Hatmnı hayli •ydımut ~ Camdan eonra oda bp1a1nı da hnyor. 8:?1111fbr. u emirname davullarla bü-
al ... L .. ---idi·r Kendisini on 9enedır altını · · b b tun HaL- h-'L-- t bl'V edil · b ••ura.a gur-yy · ba Evin üstüne setiriyor, ve itta i Mer- ...... , auuna e ıg mıt u-
ve aayet eyi tanıdığını aöyleyen Ço n zukayı eJe seçiremeyince. 81V1flP sidiyor: lunuyor. 
Mehmet: enaJıiau Çünkü çıkardıiı süriiltünün zab.ta)'ll ak- Bu ıuretle Habqietan fevkalAc:le va-

- Ben. di,or, Hüaeyinin bir f 9ettirildiiini dUyınatturl. hün bir vaziyette bulunduğunu anlat-
ıönnüı deiilim. Fakat günün birinde ba- Erteai aünü Merzubya bir mektup maktadır. 
tına derde aokacaiı belliydi: aönderiyo.r. Sevgiden bahisle batla.yu., ve Bu nokta ile aJikadar olan bir mese--

Çünkü vara yoğa hınlanan aaabi, ka'V· bant tekbf eden bu meklup, müthit bir Je de f taJ .ı •• · le · .. Su 
l aca bı·r tabıa· h vardL Hatta vaktiyle. Der• hd"tJ b"tm kt d' • yan uatlf n muatepn -te ı e ı e e ır. · · Adi L_ba il 1'! __ .ı 
vif zade lbrahimin hizmetinde bulu~ut- Bunu okuyunca, hi.ikablehukuu a- vıçın laga e um:aavanın bom-
tu. Deivit zade 11Belvü• ıazin~nu. itle- yakalanan biçare Merzuka, ef)'alannı topla- bardı1?an edilmediğine dair lngilte -
tirken Hüaeyini yanana almlftl. HüaeYJn o- yıp baıka bir yere göçmekten bqka çare re sefirine teminat vermesidir. ltalya 
rada, içki içip te para vermekten kaçınan bulanuyor. buna mukabil bu fehirlerde askeri 

k ·· ·· ·ı · tedı'bine memurdu. _ı_ ık--L T kı ' la J k açı goz muşten eran Ve evucu ç arK.eDe opal emineye t a nn top anmasını f8l'l OfmUf -
Ve bu iti görürken, hayli aiaz burun da· uttaia bir baun evalannan parasını ban• tur. 
iıtmıth 1 » kaya yatıracağına eöylüyor. Jn,iltere ne diyor 7 

Nual tan•fiılar 7 . Fakat o sün bankadan dönerken met- 3 _ Üçüncü eeaa fnailtere dıt baka-
Hu .. ..-vin_ ejlenceden hoflanan bır b. t düf onu Hn-- · 1 L-- L- e· 

-~-.. um ır na ..... yan e ... ,. -rıı- nı mı·ıte Ed • d.. A Kama • . . r enın un vam -
bekudar. ya getmyor. da .. Jed•". _!!_1 h~'ı!I-- lu 

Üç sene evvel, bir sün arkadatla~ o~u, Müthiı bir korku onu, Hiieeyinin ko- rası?. IOY 181 fU ~e W111N11 ° • 
M · -..:ı.. dar Hu.eym. kl"fi · L L ı L- nabılır: erzukanm evine soıu ... ,,.o · _ nupna te ı nı &aou e mecDUT ediyor. • 
evdeki miaafir bayanlardan hiç birilıine 7UZ Birlikte maballebiciye siriyorlu. «Ya 13 ler meeeleyi halletmeli, ya -
vermiyor ve ev aabibine söz kOJUYor. Ve orada Hüseyin pehlivan, tehditleri- hut 18 ler faaliyete geçmelidirh> 

Amerikalılar Avrupada her dakika 
bir harbin kopmasını bekliyorlar 

(BGf l•alı l inc:i yütle) 

Almanya - Fransa harbi 
1 - Bitlerin Reni iııal 'ft tahkim etmeıi yüzünden Franaa her lihza 

Almanyaya harp ilin ederek hu memleketi yere aermek iate
iini duymaktadır. Şimdiye kadar bu harbin kopmamasına 
aebep lnıilterenin Franaayı olqamuı ve ltir taarruz vukaunda k~
diıiyle beraber hareket ec:leceiini aöylemeaidir. Frama, lnsiltereain 
.,ardımmdan ümit keatiii lihzada bütfln menfaatleri)'le birlikte Al
yaya çullanacalmr. 

ltaıya - lngiltere harbi 
2 - ltalyan ordularmm Hahetiı tanda Tana pli ile etrafını iısal et 

meleri ve İtalyayı Sudan ile kom ıu yapmalan lnsiltere~ Sudana 
asker yıjarak ve ic:abmda Tana plüae doiru yürüyüp menfaatlerini 
miclafaa etmeaine aev etmektedir.Bu yüzden her dakika bir harp kop 
maaa ve ltu harbin Avrupaya ıirayet etmesi beklenir. 

Rus - Japon harbi 
3 - So.,-et Ruaya ile Japonya arasındaki münaMl>etlerin sün 

seçtikçe aersinlepneai Uuk Şarkm '" Uzak Şark ile Avrupanm 
ıulhunu tehdit etmektedir. Bu Jfbden de laer Waa ı.nin patlak 
venneai beklenebilir. 

Bu üç meaele dakika hqmcla bitün Avrupa~ kana boyayaltilir. 
Buna kartı Amerika hazır olmalı ve müdafaa bakmamdan dünyanm 
en kuvvetli devleti olmak için ... feclalrlrhiı söze almalıdır Amerika 
aulh taraftandır. Fakat harp kop tuju takdirde Amerika hiç bir dev· 
letin arakaımdan aüriildenmeme li ve ltütün menfaatlwini koruma• Mer~k.8. genç pehlivanın hislerin~. mu- ni yerine aetiriyor r On Oçier toplamyGI' 

kabele etmekte biç Wr mahzur söımuyor. Cinayetin ud sebebi nedir? 13 ler yarın saat 11 de toplanacak- hdır.» 
O ıece baflayan münuebetleri. zaman Cinayetin aad eebebi de, bayan hı.anan lardır. Mister Edenin 13 lerden, ıulh japonyanın verdiği karu 

V .. nü b"rinde de, 
ıeçtikçe akla11yor. e au n 1 la .özlerinden anlllfdmaktacLr. müzakerelerinden Ö"ce muhaeematın ıaLlanm 

L bafbyor r 11 _ />A Tokyo 7 (Hund) -Japonya hGkemeti ordunun ıiaaa aıı ıçm tamamen beraber yapma-:' • ? · Bayan mun, Merzukanm yirmi eene- tatili mevzuu üzerinde konunnalarını 
Cina etin• --L-L: aedv l!L L-d d r·· -lecek sene aarfohmacak 200 -n-oa veni ltu sene aarfetmep" Y ~. ak· 11& ar1U1 llfl ır: istiyecek ve önümüzdeki pazartesiye •- _..7 1 

Merzuka. Hüaeyia pehlivana bakm - Ben, diyor, bqiin hutaneye aittim: v lalı k I .. Jet karar venniıtir. Sebep Mançulro ·Moaoliıta1ı hududu üzerindeki ı• 
t d Ç'" L"" Hn-...;nin bayramdan bay- M---L . eti kötü. K __ 1 __ d . eya ya adar talyaya muh ve- ·-•:L&:-a ar: un&u ....,,,.. • k eRUAanıD vazıy ur_....._- an ı- ril • • t ) ed---L . ıı..._ua-• 

.. 1 __ L'-L-• .n.erek eDN çe • L·. L- • • d · Am ı:... •• L mesını a ep cce&tir. M 
rama yag_.,. &- •·1 &ıa. IHlflnın ıçuı ey1lllf. eu7at 1Ç1D aon- Zec.. . l8 Japonyanm So.,-et Ruaya ile cbt opliatan arumclaki mütekabil 
ınekt b.,b bir marifeti yoktur. aültuyon lizunmlfo Ve hu it :rirmi bet rı tedbırlerle metaıul olan le-
~:. mada Menukamn sönlimü bot lira)'& mal olurmUf. rin haftaya davet olunmaları bekleni _ ıardım paktmı tanmwmeia karar verdiii anlqdıyor. 

ederelı: seçinip pmekteclir. ak Fakat Merzukanın üatüncle heme" he- yor. ordusu, nihayet ıeri çekilmesine rai - ıu) vardır. 
Onu eliaden b~ak~ korkm ta- gıen on parası yok: Franaız mahafili 13 ler komitesinin men düflllan& kendisinin zayiab b - B) bu ordu aeri çekilmektedir; i_.. 

dır. Bu yijmd• de. iD8&D açme pkmuma - Bankadan çekin r diyorum. f talyan zaferleri yüzünden ve büyük dar zayiat verdirdiğinden dolayı mem- ba edilmİf veya daiıblmlf değildir. 
bile mı olm•maktadar: hk - Olmazı diyorlar. devletler arasındaki noktai nazar ihti- d C) mai)Gp edile laa b ~ 

Bu tedbirinin adım da .bbnç » - Bir ee...ı verin. l»eu vereyim! diyo- llfınc:lan dolayı mü-Lül bir vaziyette nuRn ur. 7 (AA) U----• n_ • -.L:ı· . ~ L!-un, -~- ( 
k uttu f& oma, .. - ··--~ ga - nun aenye ~··mı 1111Daye euml ., 

~'• .,:· k••DGbktat ki. ld ...- *"el rum. Sen t . r d. lar kalacaiını tahmin 4;bnektedirler · U • doglio telgrafla bildiriyor: janı «müdafaa eden» diyor. Ooğrueu1 
v, - e veremeyaz ayor . i k t .. L · • ) 1 • 

batlaPn ilk s~lildere Hbebiyet ver· Bu eiditle. koca on bin liralık kadın, m~~ ankaal edaıore &omıt::ı asıakme- Koramın cenubunda talyan kıta - ve ask.erceıi «himaye edenn dir.) Hu-
lftİltİT· . • yirmi bet lira için canından olacak! eaun pas aya ~ sonra ıyac hr. ları, Kobboya doğru ric'at etmekte o- ea ordusunun (bazı kıt'aları) dır. 

Hüıeyinin titizJikleri o . hale gelmııtır Reva JDJcıbr ba) H. .. k;. ........ .., ~ meeeı.. h•Wta:-- bu ÜÇ • lan ..,....., takibe deftm etmekıe .. em-·s.,h HabetJer Afiangi aö • 
ki. Merzuka ona yaranmak ankanlanm ta• çalı:anJua ,.azulderdea bir~ .....ıar, .. beriacle cMilamhtulir. ler. il civaımda muannidane bir müdafaat 
1namen bybetmiftir. . . lelin latanhuhm bUtün beldmle.Jinl -...... toP- Cıılwb• ••et Eritre kolorduauna menaap tiir kol y.ptıktan eonra mağlGp olmut delil 

Yemeiin biıu secik.~ ~ 8Ökiiiii .lmrahilirlerf Londıa. 7 (A. A.) - Ray - dün eon Habet dümdarlanna yetifmif lerdir: vaziyet lfUdur: 
ıöadea kaçacak kadar k~ - Siaıce .,_ cinayetin Mbebi nedir) ter bildiriyor : Eritre mem- ve onları da" tm tır 1 · 
hipre kadına bir araba dayağa mal olma- _ (1000) )in... balarından 1..:u:.:u:.:.:_ •• • -r -!-L_gı ameli• • • • _ı__ _.I! 1) Ya. talyanalra (muannıdan,. 

, uuua&NUqllUe gore, ceDU 1 e~e Yeti UCVlllll ali • ldafaa) hiain • ah )' bir! 
ia ı...Vt1a:;.1fbr. ülü" •• tükenen Merzuka, on- • - ~=O) lil"raH~) . Mermbdan ba doiru ileri bareke~e devam et- yor, iğtinam olunan mamenıe aramı- ID(o-•--- mu""da~~~ren) vm hkataret ı 

e t.namm - ., ,. wym. mekte olan muzaffer ltaıyan kıt"alen da . • bir nıdyo makin • 7.-aua nuw ıap n IOn-ı 
dan ayn)maktaıa .,._ çare hulamUDll" . ( 1000) lira ietiyordu. DBkkAn ~- Koramm 20 kilometre ileriaincle ~ bir1?1~ot aitobil __ __.__ em ra, kendi ihtiyarlariyle, ,eriye çekil .,. 
hı: llllf. Halhulı:i Mermk•mn onunla sec;mme- ve ÇO& om Y11111U. ifJerdir 

• Fakat HüMyin pehlivan biç te '"1 >'llih ·ıe sönlü yoktu. cati ordu.u balDyeainin aeri çel61ifini Aunara, 7 (A. A.) - Royter ajan- m · . . .. 
lulunaya bırakmak niyetinde deiilclir. • HiiMyin i.ıec:li. O Tennedi: Sonunda mGdafaa eden Habe, h.. ordum • 11 muhabiri bildiriyor: il) Yahut da muannidane hır mu ~ 

Ma.ka. raetseldiiiae dert pamakta. hu İf oldu. • nun bul kıt"alarmı mailGp etmiftir. Bir ltalyan pİftar kolu, imparatora dafaa yapmıtlar. fakat ordularını da .. 
kurtuJu, çareleri dileDmektedir. . . Ama ben ona kaç defa eöyledim: Diier taraftan Habe, mabefilleri - ait olduğu z'luınedlien aiyah bir oto - ğılmaktan veya imha edilmekten kur· 

Niba bir hafta eneJ J'ediii aca bir Meraubl dedim Mpmn &azUnün • ... l..J::.:_ .. • L-- bil :X.:- • • 
L.. . yet . • L L_ıaı. doe- - .__ V ' 1.-~~ 1 nın eoy._..uıe aore. unparator, nar mo ...... aın etmiftir. tarmağa ve dU.mandan eıyrılmağa mu ... 
&oteiin ~la evımn &apullU DCl9U •dalı:ua 0 - er fU paraya .. -.nıe rduaun yeniden tanzim )emek 1 _..__ k "f k Da • d. K 1 
tuna b1>11or Bea iyi s&nniiyorum hu itin eoamau... :eli U-~ .. -- "IG ecli:. de· elli tk-j... ef1 °bn,datnnb 1

1 
oramın vaffak olmutlar; buna mukabil tal ~ 

Ve poliee
0 

de .... .......,or. Fakat ba chmara eöylemipm ba ona... ... ~· • ---,..uua mag p lf - 1 ometre cenu un " unuyor - yanları fazla zayiat vermeje mecı.. 
TelMltl •Nala• dedi. •IMl7PIDM• demedi lııir tür· iildir. lar. eylelniflerdir . 

. Evin i1t katmda ol9raD Topal Emine- 16. Ne. 71tpa~ım) .•. Sakalımız )'olı: ki aözü- R~yterin Adi-baba muhabiri bat- hal,mJu Mm t....m.t 'V•i,Olluv Her iki halde de Habe,lerin muvaf-
ıun ifade-. ....... ...--. Pelaham mBz diale ...... r b bır telarafmda eon muharebeler Roma, 7 (A.A.) - O., babnhaı fala tli bir uh be lduk .. 
hiitün bllla clM• ~or: bplJI c:e- Ve il&ve ediyor: hakkında Adieababaya gelen tafsilatı müıtCf811 M111ra gönderdiği bir nota - ye . . m are yapmif 0 

•• 

bindeki .. , ... ,.... 11PP _. siriJ'or. _... - H- zaten uyıh buialerclendi o... bildirmektedir: da ltalyan hükGmetinin Mıeır menfa- lan neticemne varmak lazımdır· Çun• 
eini a or Can çelrifen doetuna mle bir pul 7edirme- B .. L ___ L • 1.--- h. b" harekette bul kü ortada bal& bir Habe, orduau-mev~ 

ny • a..kW bir taarruzdan lr.ad H'" . .b. düpn b" fi. u muıuuax: emuanda imparator, atıne _..,. ıç ır umnı - • • b 
Ve M...,.h, ~ . LJe L • yen . m.. U9eYlft 81 ı anına m kendi huea orduau ile birlikte ·L! .. yacağına temin eylemiftir. Bu teminat cuttur ve Habqler ıçın gaye u or .. 

ancaL iri bnape albna sizlenme& &ur ra venr mı) l&ı gun 1 d 1 1 la barpt beZ 
: . r uyku uyumadan bizzat harbetm· ve ltalyanlann bir kaç sün evvel nailiz uyu, ta yan n en • 

tulabili)'or. sidifind kapı· farap birli§ine doğru mitralyöz batında mütemadiyen lf •tef bük4metine verdiii notanın aynidir. dirinceye kadar, elde bulundurmakbr. 
Ve :.:~nahtan :..=kawial dımlar etm.ir. Burada eöylendijine göre. bu nota Maamafih biz yukandaki iki fıktan 

aamn. H a T ı '--· L_LL da b·· .. b'" ... bb ı ecli ç·· k"" H deiiftiıi)or. • • .. Muharebenin ilk 36 saati zarfında sana gö Ü meeeıeaı na&ııun ütün ırıncıııJl! u yoruz. un u a• 
o sbUn akpma. kapıya dayanıp ta. (~Gf ~~ı 1 

UICI ~•) imparator, müdafaayı tanzim ile uğ • euitefehhümleri izale edecek mahiyet- bet ordusunun üçte bir kısmı bu mu-
~in deiiftinldiiini •ören Hüeeyin peh- Pakta aore iki Arap~,, .......... rafBl'ak braraAJu mnunüde bulun- tedir. harebeye iftirak etmem~. ihtiyat ola-
livan: çdmD hudut mael~l'llll ULPf!M .~ mUf. fakat bilahare ltalyanlarm, ailih, Askeri muharririmizin rak elde tutulmuştur. Eğer muanni .. 

- Kan. diye bainYor, eenin canana o- ~ halledecek!-', iki memleket ~ mühimmat ve adet faikiyeti kar,.am- dine bir müdafaa mevzuu bahsoleay• 
ku7ayım da akhn ........... , - memleketin ~u .e~ •• da Habet ordu.unun mlutmakta oldu- motalealan dı bu kıunm da muharebeye i,tiraki 
-l!L Ve keaan sideniP yarım .. ~~=~ ~-~~ek, :=aetmeler~kiait iunu görür sörmez. bir mitralyöz bö- Dün pce, bu abrlum yuddajl )hım ae}ridi. (*) 
-ten ....... kapl)'I açtaran uır r lllClllHllla&m'e ine llDm 1::::.: )e birlikt ---1. 1-!- • L-..1-- Lo • • L_L U-L- d hü 
d pefiad tekrar dalmama yolu- • eceldsdir ·~·Y e ~ &e!llU\' ve bız- saate....,., ( ndra) ile(Actiubaba)- Şu nmc nazaran •W-t or uau • 
.~":'uh17or. • eve v-;r' Mil · Sariy devletler" • zat çarp1fmalara i.ftirak etmiftir. elan iki telpaf aelmiftir. Bunlann her yük lmmı fimdi daha prilerde .. yelli 

Fakat bUtiba aıattumalanna raimen ele bu-... U', AD' ~.beldeni uun imparator cephede emirler vennif, ikiıi de mühimdir. (Londre) dan .. mevziler hazırlamakla mef1Uldur. Ve 
Merzukayı hulamaymca, ınınturhı bir kü- D-~ bu=:. l'4'1 I !~· bir çokları zehirli gazdan iıbrap çek- mif olanın ehemmiyeti turad.clır ki imparatoruıı, yeni mevzilerin hazır. 
für •Huruyor: --.-t yı son 

1~ er~- mekte olan askerlerini tqvik etmit ve bu telpaf Eritre membalarina ietinat lanmwnda Ye iflırlinde bizzat müea • 
- Eier, diyor, onu huaün deiil9e ya· de °'!:-.~ wku ~lenn nihayet timdilik sevlrulceyti bir çeki _ ettiği halde içinde fÖyle bir c6mle var- air ve &mil olmak üzere. bu kuvvetler-

nn, yana deiilee öbürsün ~lu~ .. ta .~e- en -:"hunLw= 
18 

• • lifin en makul hareket olacağına karar dır: le beraber bulunduğu anla,.lmaktadır. 
bertme~ bana da Uzunkoprulu Huae- lttifakm - 11 Meldrede MVinçle vermiftir. C<ltalyan orduıu ...... Necaıti ordu- Habq orduaunun umduğumuz te-
Yln Ondem~~rl ala d 1 kı••ndan brfılanmb~~·. • ._L_u __ L ~til· ~· Haea ordusunun üçte biri ihtiyatta sunun seri çekilifini müdafaa eden kilde muharebe etmİf olduğun deli -

un ~ 8'Y nru a a ıp çı Y" Arap ırliiiai ~ -. IDCll '- 1 1 b H L- haua rd bazı k ' lan ) eden d.. ki tel fi d ·· 
80 k rkudan yureiJ aizma gelen Mer- ncla mühim bir adım hlchiı ka &a mıttı. mparator, ordunun u kıı - a,_., o usunun ıt a - et un gece gra rı a gor-
z..::- d;...I hrlayıp Tarlabafana koşuyor yolu • • • • mının bulunduğu yere varDUf ve hu- nı maj)Gp etmİftİr. > dükteır eonra harbin netices· hakkın • 
ve ·Yurchl~ ~partımanında oturan ar· ınub umumidir. sa orduau~u~ ~teki iki ıüliiıünün ye- Bu cüml~eki fU üç nokta üzerin • daki ~anaatlerimiz biraz d ha kuvvet-
kadat1 Zeluyenan yanına •111nıyorl Gece KON 8 ERVA TUVA R niden tanzımı ıle meşgul olmakta bu - de du"lllak lazımdır : lenmış bulunmaktadır. 
d eve donmuyor · 8 inci konser lunmuştur. 1 _.. Necaşi ordusu, 

Fakat onu evde zanneden Hu eyın, Q A• • • l v •) G · k·1· 
k. nid 1 K M E R R E f "ı K gır zayıat vennıt o maıına rag - - - erı çc ı ış. ( ) Bunun :LA:--., ols.k elde ta-.. geç va ıt ye en se ıyor. apıyı çtırama , , _,_ 

• L ----• v · r· · k · · Al 
1
• S EZ 

1
• N men Habeş ha11a ordusunun manevi- .ı - Hassa ordusunun bazı kıt ala- bildbare L:ı..m.. Wr "- çele i iai ....._ yaca mı ._.,...,.or. e 1Çe ı gırme ıçm _,,._ 

bir hile buluyor: yatının gayet iyi olduğu bildirilmekte- n. ye ....... artıp qbıırM kaDmrdJ• 
Evin arka tarafındaki k 8 Nisan 1986 çıtrşamha saat 21 de tedir. Demek oluy,or ki: (Adia • ....._) .._,..... • --... -

pıeım çalıyor. apartımamn •·j SARA y Sinemasında veı1l~kttr. Bir çok zabit ölmüttür. Fakat haaea A) Ortada hili bir Necati (onla- ......... .,, ... 191!1Mfl'. 

C. D. 



12 Sayfa SON POST it. Nisan 7 
~====--- ==================::ıı:==============-=ı:::=====-ı.EOc::======"""""'=========================================================~==================~~~:;=;==~ .. -·- .. 
Hem kendisi ıstırap çekiyor, 

Hem de batkalarını üzüyor. 

Devasız bir derd mi ? 

HA YIR BiRKAÇ KAŞE 

GRiPiN 
ile geçecek şiddetli bir 

baş ağrısı 

GRiPiN 
BÜTÜN ISTIRABLARI DiNDİRİR Baton eczunelerdo 

bulunur. 
Dit, sinir, •dele bel •Arllar1nı, UtUt· 
mekten mUtevelllt aencl ve aızllerı k•· 
aer. Grip• nezleye k•rtı çok mU•••lrdlr 

Fiati 7,5 
kuruştur. 

GRIPiN: Radyolin Diş macunu fabrikasının mütehussıs kim
yagerleri tarafından imal edilmektedir. .. -·- .. --- --· ....._ . ._ ______ _ 

------------..-------~ 

POKER_ 
11,LAV 

-
SAGLAM 

•• •• 
BUT UN 

, 
KES KlN 

•• • 
TURKIYE 

ucuz 
YALNIZ BU 

TRA Ş BI ÇAGINf 

KULLAN\YOQ 

Fil MARKA 
Kontr-PIAk tahtası 
Türkiyede bir tanedir Fabrikası 

Bir çok tecrübeden sonra varlDlf 

Nihayet kusursuz mal çıkarmış 

Her tabla köşesinde Artık yorma kendini boşuna 
bu markayı urayınız. Zira Fil markadır yalnız gidebilir hoşuna 

Mektup adresi: İstanbul, Katırcıoğlu han No. 65 Telefon: 22409 

Türk Kontr - Plak Fabrikası 
EyUp - Bahariye No. 1 - 2 

25 Mart 936 tarihinden itibaren toptan fiatlanmız şunlardır : 
Cins B BB BBB C 

Beher M 3 T.L. 175 155 135 TI5 

, 
Saçlnrı dökülenlere 

KOMOJEN KANZUK 
Saç eksiri 

' 

Saçların dökülmesine ve kepckJen
ınesine mani olur. Saçlnrın kökle
rini kuvvetlendirir ve besler. Tabii 
renklerini bozmaz, ıa.tit bir rayihası 

vardır. 

lnglllz Kanzuk Eczane•I 
Beyo~lu - İstanbul 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 
Jstanbulda Bahçekapuda caki Şamlı 

handa Yumulc. zade Hasan Hüsniye: Mu
bayaa bedeli farkından dolayı Milli Mu
dafaa Vekaletine olan ezgayri masraf 295 
lira borcunuzun tahsili hakk.ında daire • 
mizin 935-2814 sayıh doayası ile yapılan 
takip üzerine adresinize gönderilen öde -
me emri üzerine Mübaıir tarafından veri -
len meşrubatta bu adreste bulunmadığınız 
anla~ılarak ilanen tebligat yapılmasına 

karar verilmiştir tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfında istenen parayı dairemizin 9 3 5-
2614 sayıh closrasına vermeniz lii:z.ımdır. 

RADYOLiN 

• 

~ .. 
BETON MAMULATI 

En büyük sergilerde 18 diplo
ma, 48 madalya kazanmışbr. 

"Böyle güzel dişler yalnız 

RADYOLİN 
kullananların dişleridir .,, 

oı, tabibi eri diyor ki: 

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

saf kalaylı tüplerdedir. 

ANADOLU 'iMENTOlAQI f.A.$. 
THEfON: KAATAL 9 CS4.9) 

Bu müdd~ ~inde borcu Hd~ez veya te~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kik merciinden veya temyİl: veya iadei ınu- 1• H R A c A T T A c 1• R L E R 1• N E 
hakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden 
icranın geri bırakılmasına dair bir karar 
getirmezseniz cebri icra yapılacağı ve bu M u·· h ,. m ,. 1 aA n 
müddet içinde mal beyanında bulunmanız 
lazım olup bulunmazsanız hapis ile tazyik f 
oıunacağınız ve hilafı hakikat beyanda bu- stanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 
;-. .mursanız hapis ile cezalandınlacağınız 25/3/936 tarihli heyeti vekile kararnamesi ahkamına tevfikan 
beyan ve ödeme emrinin tebliğ yerine geç- İkbsat Vekaletinden Odamıza vaki olan tebligata müsteniden hu-
mek üzere keyfiyet ilan olunur. (2 l 948) sasatı atiye ilin olunur. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübafı 
Tel 42352 • Sirkeci Mühürdanade 

Han Tel 22740 

İdaremiz kömür ~aliya
bnda kullanılmak üzere, pazar
lık suretile yetmiş beşer ton
luk 4 adet yeni mavuna yaptı
nlacakdır. Taliplerin şartna
meyi görmek için, l O/ 4/936 
tarihine kadar hergün Levazım 
şefliğine müracaatları. (1705) 

1'aşköpril Sulh Hukuk llt\kimli
ğind en: TaşköprünO.n Abdal Hasan 
köyünden Hacı oğlu Abdullah kızı 

Satf yenin ayni köyden Hacı oğlu Ey
yUp kızı Elife ve Müezzin oğlu Hasan 
ve arkadaşları aleyhine açbğı taksim 
davasının icrn kılınmakta olan mah
kemesinde davacı vekili tarafından 
mUbrez tapu kaydı ve veraset ill\mına 
göre hissedarlardan Hacı oğlu Eyyup 
ve müezzin oğlu İbrahim ve Mehme
din çok zamandanberi İstanbula gi
derek elyevm ikametgahlarının meç
hul bulunduğundan her üçü namına 
ilanen tobligat icrasına karar verilmiş 
ve müddei davasını tapu kaydı ve 
veraset il9.milc ispat etmekte oldu
ğundan mllddeialeyhlere gıyap 

kararının illlnen tebliği talebinde 
bulunması üzerine talep veçhilo mu
hakemenin gıyaben rUyetine karar 
verilerek 18 nisan 936 cumartesi gOnO 
saat ona talik kılınmış yevmi mez
kOrde •rıışköprU sulh hukuk nıahke

komesinde bizzat hazır hulunınalan 
veyahut bir vekil göndermeleri bu 
merasimi kımuniyeye riavet edilmediği 
ve gıyap kararına müddeti knnuniyesi 
i~:inde bir gilna itirazda bulunmadık
ları takdirde gıyaplarında geçen 
bOtnn muameleleri kabul edilmiş 

sayılarak bir dnha muhakemeye ka
bul edilmiyecekleri hakkındaki gıyap 
kararları muhakeme il9.n neticesine 
yaptırılmış olduğundan keyfiyet teb
ligat makamına kaim olmak tlzere 
uan olunur. • 

1 - Türkiyeden herhangi bir ecnebi memlekete ihrac olana
cak mallar için mutlaka menşe şahadebıamesi alınmalıdır, 

2 - Kararname tarihinden itibaren sevki müteakip hiçbir 1111-

retle menşe şehadetnameleri verilmiyecektir. 
3 - Evvelce menşe şehadetnamesi alınmaksızın ihraç edilmiı 

mallar için bir defaya mahsus olmak üzere mellJe ıehadetnamesi 
verilebilecektir. 

(Fezl• izahat için On Mu•m•IAt tube•ln• mUr•· 
c••t edllmeal. ) • 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
Kadıköy - Haydarpaşa - Yalova - Adalar ve Anadolu batlanna 

işli yen vapurların Kahve Ocakları mültezim.liği 1 /Haziran/936 
tarihinden itibaren bir sene müddetle açık arttırma ile illa.le 
edilecektir. 

Arttırma 15/Mayıs/936 Cuma günü Akay Şefler Encümeninde 
saat 15 te başlıyarak 16 da ihalesi yapılacağından isteklilerin 
şartnameyi görmek üzere hergün işletme Şefliğine ve Arttırma 
için % de 57, güvenme parzlarile Encümene gelmeleri. (1691) 

BANZOPiRiN kaı<ıl<Z rİ HERY~Rce 40KuRu~ 
NE Fes eoRuL4RıNı TEMİZLER. BALGAM söKrüRüR.öKsüR·üc.u HEMEN GioERıR --

istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Kadıköyünde Caferağa mahallesinin Muradiye caddesinde 42 

No. lı ahşap evin 90/120 payı 1 l 25 ve bitişiğinde köşebaşındaki 44, 
46 No. lı kargir ev ile alhndaki dükkanın da JIO/ 120 payı 1350 lira 
üzerinden bir ay içinde pazarlıkla ayn ayrı satılacakhr. isteklilerin 
ve şeraitini öğrenmek istiyenlerin 7/5/936 Perşembe günü saat on iki 
buçukta yüzde 7,5 pey akçelerile müracaatları. R. (1842) 

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

Pertenbe günü Marmarada pehlivan gürqi vardır. Bata 100 ortaya 50 
ayağa 20 lira diğer bütün gürqenlere bahtiflerden batka kıymetli muh• 
telif hediyeler veril~. c<l 787• 


