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Hudutlarda Tahşidat Yapılıyor ' • 
r~ ' 
lngiltere fikrini bildirdi, bundan memn!-Jn olmayan Fransızlar AI-
ınanyayı ~enden çıkartmaktan vazgeçmiyeceklerini söylüyorlar 

Edenin Dünkü Nutku 
• • 
lngilterenin iki Tarafı Uzlaştırmak 

• 
için Çalışacağı Anlaşılıyor 

E:den "yeni vaziyetin tetkiki için lazım gelen zaman zarfında Almanya Fransaya 
Veya Belçikaya tecavüz. ederse lngiltere bu devletlere yardıma koşacakhr,, dedi 

Parİ.t• bu •abah yapılacalt toplantıda Lolıarno devletlerini terruil edecelı olan 
Zilend, ve Flanden 

murdhha•lar: Eden, Alo~i, 

l' lon<ıra. 10 (Hususi) - Alman- r 
\anın Cumartesi günü Lokarno pak
kltıı Yırtmasına ve Ren havzasını as Dünkü vaziyet 
\ Cti işgal altına almasına karşı lngil
~ hükumetinin ne düşündüğü Dış 
l anın dün Avam kamarasında söy
~~İği nutukla anlaşıldı. Nutku bir 
t:lttıle ile hulasa etmek lazım gelirse 1 ~ tıgilterenin Lokarno taahhütlerine l 
ı.ı dık kalacağınrn söylemek kifayet e- ı 
Jler. 

~ Mister Eden dün, son günlerin ha-

Fransayı • • 
nıçın Eden 'in beyanatı 

sukutuhayale uğrattı? 
Pariı, 10 (United Prea'in Muha- İm:z;a ve ııaranti eden /ngiltere ile 

biri bildiriyor) - Avrupadaki buh- /talyanrn derhal Almanyayı tehdit 
ran, bugün zahirde tiddetini kay- ve Ren'in a•kerlilrten tecrit edilen 
betmit gibi görünüyor. mıntahanndan ııeri çekilmefe davet 

Bunun .ebebi, /ngilterenin Fran· etmelerini bekliyordu • 
.a ile Belçika Almanya tarafından Fakat lngiltere de, ltalya da böy-
taarru:z;a uğrarlana kendilerin• yar- le bir teıebbüate bulunmadılar. 
drm edeceğini •Öyleme•i, f ahat teh
like görmediğini de ilave etme•idir. 
Fran•a, bu yü:z;den /ngilterenin bü
tün ümitlerini yıktığına kanidir. Bu
nunla berabfll' Fran•a 'le Belçika 
Almanyaya haddini bildirmek az· 
minden dönmüı delillerdir. 

İn1riltere, Renin İfgalini taaarruz 
mahiyetinde saymayarak Hitler ta
rafından ileri aürülen tekliflerin cö-

riifülmeaini teklif etmekle Franaanın 
bütün ümitlerini yllanıf bulunuyor. 
İngiltere, ortaya çıkan meıelelerin 
halli aıruında Almanya tarafından 

Franaa veya Belçikaya kartı bir te
cavüz Tiıkuu takdirinde taahhütleri
ni ifa edeceğini ıöylemitae de Al-

. ~elerini kısaca anlattı, geçen cuma 
~tıii Almanyanın Londra sefiri ile bir 
h Va paktı hakkında konuşmuştu. Bu 

1 
be.va paktı Avrupa sulhunun selameti 
~?tıına çok mühimdi. Fakat cumartesi • 
ltr tıü Alman sefiri, Hitlerin son muh
b asını getirmişti. Mister Eden, muh
~llYa muttali olur olmaz Lokarnonun 
~- taraflı feshinden son derece müte
~·· ır olduğunu, Lokarnonun tam bir 
~tiyet ve müsavat dairesinde müza
'ı e edildiğini, Almanya Sovyet - F ran 

1 b ~ Paktını, Lokarnoya muhalif saydı
~~alde Lokarnoyu imza eden devlet

~ •n böyle d~ünmediklerini ve tek zamdır. 
barı, hareketlerin vahim neticeler do- İngilterenin aldığı •aziyetin 

Anlaııldığına cöre İtalya. aecri 
tedbirler kaldmlmadıkça Ahnan
ya - Franaa itine kanımayacak ve 
iti oluruna bırakacaktır. halyanm 
Almanya lehinde vaziyet almuı için 
Şarki Afrikada serbest kalmaıı la-

manya Ren mıntakaaıns iıgal etmek
le ınakıadına kaTI1fmUf olduğu için 
eaaaen yeni bir tecavüzi harekete 
geçmeıi beklenmemekte ve bu su
retle lngilterenin verdiği teminat a
meli hiç bir kıymeti haiz aayslma
maktadır. 

tabilcceğini anlatmıştı. 1 Fransada da uyandırdığı aukutu ha-
k· Mister Eden muhtırayı nasıl telak- l yalin sebebine gelince: 

1 ~tf ~ . . b k"ld . h b 1 h ıgını u şe ı e ıza tan sonra u- Fran•a ile Belçika, Lolıarnoyu 
~~tiw~i~i~~ifl~&n~h~ti.L ______________________ ~-----~-

~ 13~ teklifler içinde bilhassa bir nok- • 

~ l)
1uhimdi. Almanlar Milletler Cemi- Almanya da Kabahat lngiltere 

ı.~tine d·· k · V b d.. ·· ·· t ~ onece tı. e u onuşun şar - f 
~1 ~oktu. Gerçi Almanya Milletler Cenevreye çag\J ırıldı ile f ransadaymış . 
~ ?'•Yeti misakı ile Versay arasındaki 

Hudutta 
Alman askerleri 
Fransızlar da 20 

malzeme 

tahşidat 
40,000 i geçmiş, 

tren mühimmat ve 
göndermişler 

Londra, 10 (Hususi) - Ren nehrinin iki tarafında 
da askeri tahşidat yapıldığından bahsolunuyor. 
Alman askerlerinin 40,000 i geçtiği söyleniyor. 
Fransızların hududa gönderdikleri yirmi tren mü
himmat, ve harp malzemesinin Nansiden geçtiği 
bildiriliyor. __________________________________________ _J 

bu Lokarno devletleri 
sabah 11 de Paris'te 

toplanıyorlar 
lngiltere, Fransa, Belç~a ve ltalya mümessillerinin 

iştirak edecekleri toplantıdan sonra bir 

Paris, 10 (Hu
susi) - Lokarno
yu imzalayan dev-

letlerin mümessilleri 
bugün 11 de dıll iş

leri bakanlığında 
toplanacaklardır. 

tebliğ neşrolunacak 

Bu devletlerden N.-...ıMllll!i! 

Fransayı Pol Bon
kur veya Flanden, 
Belçikayı Başvekil \.l .. ...:;.:::.-, ... ~ ......... --
Liland, İtalyayı ağ-

--

lebi ihtimal Baron Topl.ıntının yapılacaiı Franaa Hariciye Ne:ı;areti 6inaa 

Aloisi, aksi takdirde Pariı sefiri Cer- ı ülkelerin Fransa hariciyesinde toplan
ruti, İngiltereyi Eden temsil edecek- dıkları ve konuştukları ıu·ada Fransa 
ferdir. Toplantıdan sonra bir tebliğ net· hariciye nazırı Flanden son günlerin 
redilecektir. hadiseleri ve Fransa hükumetinin ka-

Franıa Parlimentoıuna Verilecek rarları hakkında Parlamentoda izahat 
tzahat verecektir. 

Lokarno devletlerini temsil eden (Devamı 11 inci yü:z;de) 

• 
ltalyanlar Habeşistanda 
harekitı durdurdular mı? 
Roma hükumeti dün Cenevreye Kararını 

müzakerelere gınşmeye hazır 
bildirdi, 

Aamara, 9 (AA) - Havas ajansı mu- Haber nasıl karıılandı? ı..:'~in tasfiyesini, müstemleke müsa
~tı ltıeselesinin hallini istiyordu, fakat 
~tılar şart değildi, müzakere ile karar-

Küçük antant devletleri 
Fransa ile birlik ! 

Amerikalılar "Almanyaya habirinin bildirdiğine göre ltalyanın Cenev- Londra, 9 (A. A.) - Mareşal Badog-

b 1 ı ••" tt•! d• reye verdiği cevaptan sonra, baş kuman• lio"nun kıtaatının faaliyetini tatil etmek 
U yo U On ar ogre ı" ıyor hususundaki kararına ait haber Londra·da 

danlık, hava bombardımanları ve kıtaatla tııılacak meselelerdi. 

\tı~İster Eden bunları anlattıktan Paris, 9 (A.A.) - Milletler Cemi
~t a Almanyanın son hareketlerine yeti konseyinin bir kaç gün sonra ya-

hücum gibi taarruzi hareketlerden geri hayretle karşılanmıştır. 
Nevyork, 10 (Son Posta) - Amerika d v k . t" iyi haber alan mahfellerin telakkisine 

urmaga arar vermış ır. 1 
&yanından Levis bugün beyanatta bulu - . .. .. göre, bu karar, talyanın, Avrupadaki va-

Mareşal Badoglıo, Aımaraya donmuş - . . . d' k .k. . d d b . 
z.ıyetı, şım ı anca ı ıncı ercce e ır e -!' .. ~eler yapılacağını anlattı: pa~~ı mqhim toplantıda dış bakan- narak Almanyanın ıon hareketinden İngil-

wııU ti Ce . . k . . tür. 
~U... .. e er mıyetı onseyı cuma !ardan ekserisi hazır bulunacaktır. Lit- tere ile Fransanm meı'ul olduklarını an -·•u t l Bombardıman tayyareleri üssülhareke-

hemmiyeti haiz kalan ltalyan - Habeş an
laşmazlığını ihmal edecek kadar ciddi gör· 
düğüne delildir. 

iı.ı . op anacak, daha önce Lokarno- vinof, Aras ve Tı.tu""lesko Cenevre mu··_ latmıttır. Sebebi bu devletlerin Amerika- 1 k 1 k 1 llll !erine çağrı mış ve ıtaat, yapı ma ta o an 
~~tekı;a eden devletler Pariste içtima zakerelerine bizzat iştirak edeceklerini ya olan harp borçlarını tanımamak yolunu harek" tı durdurmak üzere emir almı~lar • 
~Q... konuşacaklardır. Cenevrede 1 Parise bildirmiı:ılerdir. Flandin de cu- tutmakla ve bu yoldaki anlatmaları boz - d 

''\tŞtrı l T ır Roma, 9 (A. A. ) - Röyter ajanııının 
1 . a. ara devam edilecektir. madan ı"tı"baren Mı.lletler Cemı·yetı" mu··. ki Alm ·· k im 1 d R l. k d 1 k b ld 1 1 h t~ı tıgılız D B k b I b"ld. ma • anyaya ome o a arı ır. u talyan baı uman an ığının aran, As- i irdiğine göre söz. söy em"ğc sa a iyet· 

~ .ı . . ış a anı un arı 1 ıre-ı zakerelerinde bizzat hazır bulunacak- itibar ile almanyaya andlaıımaları tek ba- mara halkı tarafından heyecanla karşı - li resmi bir rükün bu sabah şu beyanatta 
~~•b: . ~ 

[D . tır. . tına hiçe saymayı öğretenler bugün Al • lanmıı ve mareşal Badoglio ııiddctle al ~ bulunmuştur: 
cvamı 16 mel yü.zde] [Devamı 15 inci yü:z;d•] manyadan ıikayet eden devletlerdir. kışlanmıııtır. [Devamı 15 inci yü.zde] 

~ 

Roma tekzip ediyor 

• 
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r 
Her gün -, Resimli Makale a iptidai adamdan müstakbel adama a 

Başkaları 
/\·e 

Diyorlar? 

Hitler Ve Barıı: 

Uçüncü Reich 'j kuran ve bunun mu

lı.adderatına hakim olan Hitler, ken

di Rcichtag'ını toplıyarak Alın~nyanın dış 
politikadaki görüşünü, görünüıdt- kendi a· 

damlarma fakat hakikatte bütün dünyaya 

ilan etmiş bulunuyor. 

Avrupanın bugünkü durumu zaten, Hit
lcrin iktidan ele almasile baılar. Eğer Hit
ler ve nasyonal - sosyalizm, iktidara ıel -
memiş ve dışarı doğru biitün giiciınii Ver
saillcs barışının tahribine twis etmemiş 
olsaydı. Avrupanın sesi duyulma;ı ve Sov
yet Rusya, Avrupanın imdadına çağın! -

mazdı. 

Bundan başka, Milletler cemiyetine bir
denbire en mühim roller verilerek, ltalya 
ile Habe~i!!tan, cemiyet kar ısında, iki mü
savi davacı muamelesi görmcz<li. 

Ve nihayet, «covenantıı ın sanbıyonlar 
müeyyidesi harekete getirilerek: 

ıcKim olursa olsun, barışı bozmağa 

k.alkışanın sonu işte bu olacakuı 1» 

Denmezdi. 

Bütün bunlar, üçüncü Reich'in zuhuru 
üzerine alınmış ve alınmakta olan tedbir -
lerdir. Ki, bunlara, bugün, bir de &vyet -
Fransız paktının ili.vesi düşünülmektedir. 
lıagiltere ile &vyet Rusya ara~nda bir 
anlaşma yapıldığı ve bu anlaşmanın hem 
Avrupa, hem de uzak doiu i,le> ine fimil 
olduğu ise, söylenmektedir. 

Üçüncü Reich, bütün bu hareketleri, 
kendisinin tecridi demek oldugmıu her ne 
kadar fırsat düştükçe ileri sürdü ise de 

cevap olarak dendi ki: 

- Bu hareketler hiç bir dedeti tecrid 

etmek için değildir. Bu hareketlerin yega
ne gayesi, banşa düşman olan :zihniyetin 

tecrididir 1 

itte bu cevap üzerine Almanya, hare -
kete selerek ve açık. konuşarak, barıt pro

gramını ortaya koymalı ve bu program -

dali açıklık ve samimiyet ile, !(barışa düş-

.L ukarıdaki rt:tiın taı devrindeki adamla bugünkü ve yarın
ki adam arasında bir mukayese yapmağa yardım eder ümidile 
yapılmıttır. 

göriınür. Fakat iru;an bütün hayalleri hakikat yapmanın yolunu 

bulmuftur. Elbet yann bu hayali de hakikat yapacaktır. On bin 

senede bu derMe muvaff akiyetler temin eden insanın önünde 

daha milyonlarca sene vardır, Ve bu milyonlarca aene içinde 

insamn yapabilceğine hudut yoktur. 

Taı devrinden bugüne 12 bin ıene 1reçm.iıtir. Ba 
müddet zar!mda İnsan tabiate, havaya, suya ve karaya bakim 
olmuıtur. İnsan yarın belki de seyyareler arasında seyahate 
muvaffak olacaktır. Ressam böyle bir seyahatte kullanılacak 
hava sefinesini tahayyül ebnqtir. Bugün ba bize bir hayal gibi 

Jnsan dehası tabiati esir etmİf, fakat manen hali olduğu yer

de lıalmıı ve harbin önünü alamaımıtır. 

(söz 
Nüfu$ Tahriri 
Yapmanın 
Tehlikesi 

Fran.sada yakmda nüfus sayımı yapıla

cak. Fransu; ıazeteleri bu münasebetle Av
rupada ilk defa sayım yapılması teklif e· 
dildiği zaman, büyük bir isyenm kopması 
mevzuu bahsolduiunu hatırlatmaktadırlar. 
Büyük Britanya parlamentosu 18 inci asır
da, nüfus miktannı öğrenmek için bir ka
nun hazırlamı.ftı. Fak at Britanya adalan ae
keneai, baılannda papazlar olduğu halde 
isyan bayraiını açtılar. İtirazlarda esbabı 
mucibe, kitabı mu.kadde9iıı fil aatırlan idi: 

((Şeytan, Hazreti Oavudu, Beni İsrailin 
ısayıaıw aaymaia teşvi.lr. etti. Bu Allahın 
hoşuna sitmedi. Cenaba Hak bunun ül':e -
rine Beni lsrailin başına taun illetini mu • 
aaUat etti. 70,000 kişi öldü.» Bunun üzeri-

ARASINDA) 
I* HERGüN BiR FIKRA ~I ~=n:;:;':n 

Kat'ı bir cevap 
Eski Babıali ricalinden bir B... Bey 

vardı ki basit seviyede bir adam ol • 
duiu halde kendisini dev aynuında 
eörür, dahi zannederdi. 

Bir ıün. Şurayi Devlet kori<lorla -
rında Kemal Pap zade Sait Beye 

raaeeldi ve ıücenik. bir taımla: 
- Teesııüf ederim, beyefendi! De

di. Geçenlerde, bir yerde benim dira
yet ve fetanetim aena ediliyorken, ıiz 

bunları inkar etmek ıibi bir kadirbil -
memezlik göstermişsiniz. 

Sait Bey: 

Adamı 
Dünyanın en zenl(İn adamlarından biri 

olan Haydarabat Nizamı tahta oturduiu
nun 25 inci yıldönümünü tes'it etmekte -
dir. Devletinin meahai aathiyeai 200 bin 
kilometre murabbaıdır. 

Nizam, 2 5 inci cüha yıldönümünde hal
ka 20 bin radyo makinesi ile beraber 'bir 
bayii de para daiıtmıftır. 

Serveti 1 5 O milyon İngila lirası tahmin 
edilmektedir. 

Elli otomobili, dokuz •rayı olan Nizam 
saraylarının en kötüsünde ikamet eder, ve 
doku:z ıenelik e.ski model bir otomobil ile 
gezermiş. 

- Estaifurullah 1. Yalan, cf endimiz !. * 
man olan zihniyet» in Almanyada aran • ne paı'lamento nüfus aayıroı yapmaktan 

Bühtan etmiflerl. Bendeniz b11 ana GörUlmeml9 bir Hin 
kadar sizin dirayet ve fetanetinizi se- Amerika gazetelerinin birinde ıöyle bir 

maması lazım geldiiini i.pat etmeli idi vaz geçmişti. 

Almanya, Hitler'in ağzından bu aefer, 
filvaki açık konuşmuştur. Fakat, barışçı ol
i-iunu acaba ispat edebilmiş midir} 

Hit1erin son derece mühim olan beya-

* Uyuyamıyan 

ilan görülmüştür: 
na eden kimseye rasgelmeı:n~imdir ki 
inkara kalkışayım. ((Çocuğumu haydutlar kaldırdılar, bir 

zengin Cevabını verdi. hafta :zarfında 200 bin dolar vermezsem Jf-·----------------· öldürecekler. 5 O bin dolanın var. Üstünü 

a~ıuu bir gözden ceçirelim. Bu beyanatı 
parçaya ayırabiliriz: 

1 - Batı Avrupa.sında ban,. 

2 - Doiu Avnıpasında b'tTl~. 

3 - Milletler cemiyetine dönHşün prt· 

lan. 

Batı Avrupamnın banş tartları, her bi
taraf diiJüne.n adam yahut devlet için ta ~ 

mamdır. 

Almanyanın hak beraberliği tanınmak 

prliyle, Almanya, hudutların karşılıklı o
larak askerlikten tecridine hımrdır (Bel -
çika ve Fransa tle). 

Keza, Fransa ve Belçika ile 2 5 ıene 

Kalkütanın en zengin adamı bütün dün
ya doktorlarına ıu haberi yollamıştır: 

eJki senedenberi bir gün dahi gözümü 
kırpmadım, uyuyamryorum, çıldıraca~ım, 

beni uyutabileceklere bütün servetimi ve • 
ririm.» 

* 
1 

2 
Sl•emanı• tesiri 

Parisin en büyük. ıinemalanmn birinde 3 
Chrestmaa Carol isimli hieai bir filim ıös - 4 
terilmiıtir. Bu filimde haıia. kötü bir a -
damın deği,tiii ve iyilikler yaptıiı ta<Jvir S 
olunmaktadır. Filmin tesiri altında ka - 6 

7 
lan seyirciler, gözleri nemli, ıinemadan çı
karlarken bir kaç dilenciye rastgelmişler ve 

ceplerindeki bütün paraları, filim kahrn -
manı aihi. bu dilencilere daiıtmışlardır. e .. 

sürecek bir saldın~ama paktt imzalama- * e 

l 

BULMACA 
~045678 

ia da hazırdır. lngiltere ile İtalyayı, bu Baba aevelsl 
pakta, garant devletler olarak katılmaya, F ran~ada bir gazeteci çocuğuna ızıyet Soldan sağa: 
Felemenk'i de, eğer diğerleri de isterlerse, ettiği için mahkemeye verilmiştir. Muha _ 1 - Bozanın kardeşi, suyu bol. 2 -
doğrudan doğruya katılmaya davet etmek-, kemede şahitler kamilen suçlunun aleyhin- Hıristiyanların peygamberi, gelirat. 3 -
tedir. de bulunmuşlardır. Bilhaua bir doktor: Yol, nota. 4 - Minarede okunur, ezmek-

tamamhyanllliYorum. Merhametli insanlar, 
gönüllerinden kopacak yardımı benden e
sirgemesinler, açtıiım listeye para versin
ler.» 

* GUzel bir Uuret 
İngiliz balı aekizinci Edvardın radyo • 

da verdiii nutku bir plak tirketi pli.ia a
larak satışa çıkarmıttır. Yeni krallannı çok 
seven lngilizler bu pli.klan kapışarak al -
mışlardır. Yalnız bu pli.k firkete bir mil -
yon İngiliz lirasından fazla Ur bırakmışbr. 

* Amerlk• k•dınlarınuı 

tuv•let •••r11fı 
Bir istatistik Amerika kadın1arının ae • 

nede üç milyar franklık, krem, pudra, du· 
dak boyası gibi şeyler aabn aldıklarını gös
termektedir. Bu kabil ıeyler satan dük ~ 

kanlar 1902 senesinde 263 iken bugün 30 
binden fazladır. 
- · . ' •• ' . .... _. 1 •• ._ ... 41 _____ , ..... ._..._ 

zır, yemekten emri hazır. 

Dünkü bulmacanın halli: 

-"\ 

Sözün Kısası .. ____ ._ 
Ayın 
Son 
Çarşambası gibi 

•------ E. Ekrem-Talu 

l•ı oilunun işi, gücü yok .. İngilterede İaf 

tatistik tutmuşlar ve fU neticeye .,,..r ' 

m11lar ki: Evli erkek bekar erkekten çolİ-. 
evli kadın bekar kadından daha az yaş•' 

makta imiş. 

Evliliğin, böyle, aym son çarşanba91 

gibi. kimine yarar kimine de yaramaz olu• 
şundaki ınrrü hikmeti kendi kendime dü 
şündüm, araştırdım. Fakat bir tiirlü işiıı 
içinden çıkamadım. Bence, olsa olsa, bli 
zıt tesir, evliliğin erkekleri umumiyetle us· 
landııdığından, kadınları ise bilakis, ört'" 
cekinden daha serbest, daha dağdağalı. 
eürültülü bir hayata sevkettiğindendiı. 

Filhakika, bugünkü vaziyette nefes al• 
mağa bile vakti olmıyan evli erkeğin, ailo 
maişetini temin ecfebilmek için siirdüiiİ 
meşakkatli hayat, onu ister istemez mun ·, 
tazam yaşamağa, erken yatıp erken knlk• 
mağa, tasarruf kaygusile çok defo öğle 
yemeklerini hazfetmeye, yerse bile az ye • 
meğe, sigarasını, içki.sini azaltmağa yeya· 
but ki büsbütün bJTakmağa, işinin başına 

yayan gidip gelmeğe, ve daha böyle, dok• 
torlann «sıhhin diye tavsiye ettikleri bit 

çok mahrumiyetlere 
mıştır. 

katlanmağa 

Evli kadına gelince; evinin derdi, dağda• 
iam elvermiyormuş gibi. yabancı gözlet• 
güzel, zarif görünmek, monden toplantı • 
lana biç birini kaçırmamak, süs ve nizaıt' 
bu.u.unda falanca bayandan geri kalına• 

mak için didinmek, bunlardan biri aksarsl 
•ilama derecesinde üzülmek, ekseriya bot 
yere k.ocasmı kıskanmak, ve bele endaııt 
ve biçim kayguaile zayıflama rejimi tak.il' 
ederek laleye dönmek, elbette ki öm rÜ u• 

zatac:ak şeyler değildir. 

istatistiklerin 9osyal faydalarından birf 
de bazı hakikatleri insanların gözü önüıı0 

koyup ta ibret aldırmak olduğuna göre,, 
yukarıdaki haberi evli kadınlarla, bekiı'. 
erkeltlerin düşüncel$'ine arzed,iyorum. 

' ......................................................... ..-
Hadiseler Karşı$ında: ____________________ ...... _____ ~ 

DUn,.a dUzellr a111mal 

Bir dostumla birlikte, ayni gazetedeC 

ayni havadisleri okuyorduk~ ben: 
- Berbat, dedim, siyasi vaziyet ıit ' 

tikçe vahamet kesbediyor. 
Dostum güldü: 
- Düzelmesi çok kolay dedi; bana bt" 

rakıalar ... 
- Sana bıraksalar ne olur? 

- Ne olacak, bir günde düzeltirim. 

- Aman şunu ıöyle .. 

- Söyliyeyim 1 
Birer birer saydı: 

İtalyayı, Habeşistanda aldığı yerlerdı:Jt 
çıkartınm. 

İngilizlerin Mısırla olan bütün alakala '· 

rını keserim. 
Japonlara mek parmak yürümiyecck • 

sini:ı emrini veririm. 
Almanları Ren mıntakasını işgalden "'8 ' 

geçiririm, 
Yunanistanda kaydi hayat ıartile bir k"' Bundan ba~ka da, batı Avrupasında, yavru bu kalpsiz adamın yanında durduk- ten emri hazır. 5 - Ayakta durmanın ak

ani hava hücumlarına kar,ı, havn paktı ça hayatının tehlikede olduğunu söylemiş- si. 6 _ Zeybek, 7 - Çoban elbisesi, ra

yapmağa amadedir. tir. O ıırada samiin sıralannda duran ço - bıt edatı. 8 _ Hırslı, demir ve tarımray 

Batı Avrupasındaki barış ve barış ıa - cuk fırlayıp maznun sandalyesindeki ba- yolu. 9 - Meydan, görünmiyen şahıs, no-

Soldan sağa: 
1 - Kasaba, aşk. 2 _ Asık, icra. 3 _ bine teşkil ederim. 

Nil, aka, an. 4 - Rastık, kan. 5 - Bu, Bunları yaparsam dünya siyasetinde1'
1 

rantisi için, söylenecek söz kaldı mı} basının yanına gelmiş, boynuna sarılmı~. ta. 
dağ. 6 - Edep, saat. 7 - Rus, tali. 8 - bozukluk ta ortadan kalkar. 
Re, rekabet. 9 - Es. grev. 1 O - Si, Ege, _ Yalnız senin aklındaki bozukluk "e' hüngür hüngür ağlıyarak babasının yanın-

Do~udaki barışa eelince, burada «Al - dan ayrılmak istemediğini söylemiş, onu 
manya ile hududu olan me.mlcketlerıı diye cezalandırmamasını, hakimden rica etmiş

bir tahdit vardır. Batıdaki kombinezon - tir. 

Yukandan qaiıya: sema. 1 1 - Er, inek, ah. ne yerli yerinde kalır. 
Yukarıdan ... aa.ya: 1 rl 

""T •• d" d" 5~:ı e 
1 K d Diyecektim amma ıyeme ım. ~o 

- an, me reae. 2 - Asır, eair. •' 

lara, ftalya ve lngiltere gibi Almanya ile Hakim herkesin göz yaşları arasında 

hudutları olmayan devletlerin katılmaıımda çocuğu babasına teslim etmiştir. Bu su -
bir mahzur olmak ıöyle dur:mn bunların retle belki de hiç müstahak olmıyan haha 
garant devletler olarak katılmalarına hat- bcract kazanmıştır. 

1 - Camdan yapılmış, meydan. 2 -
Sahip, Ermeniler be yerine kullanır, arının 
yaptığı. 3 - Sıkıntının ak~i. beyn. -4 -
Jnatçı, mağara. 5 - Beygir, sahip. 6 -
Nota, sa'yi. 7 - Bir çalgı, kazanmak. 

8 - Söz, kıyı. 9 - Utanmaktan emri ha-

3 _ Silaber. 4 _ Ak, süpürge. 5 _ At, deli uçmasına benzediği kadar, akıllı 
dam ıözüne de benziyordu. 

sergi. 6 - Askı, keen. 7 - Akit, Tav. 
8 - Asap, ski. 9 - Aç, galebe. 1 O -
Şrak, ait, ma. l 1 - Kanat, Rab. 

tm~el .... .; ...................................................... 
Özlü sözler: ta lü.ı:um görülmektedir. Doğudn ise, Po -

lonya ile olan anla,ma tamam olduğuna 

göre, Almanya ile hemhudut knl.ık<tla bir 
Litvanya kalmaktadır. 

Ooğu<laki barışın böyle minyatiir bir 
ölçüye indirilmesini, R. Hitlcr. İn doğudan 

hiç bir tehlike beklemediğin'" mi yoksa do
ğuda barış meııelesine yanaşma!.. isteme -
mesine mi hamletmeli? 

Bu noktaya, yazımızı~ sonunda döne -
ceğiz. 

Üçüncü teklif Milletler Cemiyetine 

(Devamı 13 üncii yüz.de) 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Son tramvay kazalart münasebctile müddeiumumilik bü -
tün tramvayların muayene edilmesini, bozuk olanların i~let

tirilmemesini istedi. İsabetli bir tedbir. Fakat yine bu müna -
sebetle bütün tramvayların sık sık muayene edildiği ve bep • 
sinin pek ~a[rlam olduğu söylenildi. Buna raimen de en son 
kazadan sonra ~u vak'alar tesbit edildi: 

Maçkada bir tramvayın frenleri tutmadı, vatman <~ben bu 

arabayı itletmem » diye garaje çekti. Betir Kemal eczanesının 
önünde ve Beyazıtta da birer tramvay yoldan çıkh. Bir diğer 
tramvayın büliin kabloları yandı. Eminönünde bir tramvaym 
arabayı iıleten motörü yerinden dü§tü, münakalit kesildi, 
Beyazıtla da bir tramvayın tekerleklerinin cıvatası düttü, 
araba yo!d~n çıktJ ve bütün bunlar 4 ıüa içinde oldu. 

Art.k tramvaylann ıık sık muayene edildijine, 

İSTER iNAN iSTER İNANMA 1 

L--------------------------------~----------------------------~---

er• 
((Tezat olmasa aşk olmaz. Erkekler ı. , 

"b" rı'e kek gibi kadını, kadınlar kadın gı ı e "' 
v• B k v• • • ıı · ·,• };U ııı sevmezler. ence er · egın guze ıb1 

veti, kadının kuvveti güzelliğidir. . 
İsmail Hııb•P 

.. u11'' 
«Hayatta şaştığımız şeyleri gor bİ' 

uoman gibi ... )l acmek bence yarılı~ ııf.> 
' ı· kk" . d d v B'l' k" rofll san at te a · · ısın en ogar. ı a ıs a' 

b . b . k d" . . dırııfll 
enı şaşırtınca, enı en ısıne ınan ,le" 

yınca ııtuhaf bu da hayat gibi karı-ık'' 
rım.ı> 

Nurullah Ataf 
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Bir istiklal Alıyor Hazineden 
Taksitle mal 
Satın alanlar 

Baldvin, açıkça harbe 
s ~~~e:~~:::~:::~~eri;ee~::pt:~~ hazırlanmak laA zım' dı·yor 
Fransız mandasına karşı açtıkları müca • ' 
delenin tarihi bir safhasına gelmiş bulu - K t b d il • t ·ı· 

Ormanlarımızı 
Koruyalım' 

1 B fh d " Fransa ı·ıe Al d ki ı·k d amu aya e e erın ecı ı nuyor nr. usa a ŞU ur: manya araSJO a çe ngeD 1 eVaID h "Lk d • b• k 
Bir kitleyi, kendi arzusuna rağmen b• aK 10 a yenı ır anun o rmanlar bir memleketin güzellı~ 

---
kuvvetle dahi idat'e ctmen;n mümkün ve ,, , arttırır, sı atini korur, yo unca ettikçe Avrupada devamlı ır sulh vu··cut bulmaz '' ·ıd· hh l 

doğru olmadığını anlıyan Fransa. Suriye-

1 
. . verı 1 letilince iktisaden zenginleşmesini cen 

ye, İngiltcrenin lraka verdiği gibi bir idare Londra, 9 (A. A.) - Avam ka • mesı ıçin, Avrupa devletlerinin har· Ankara, 9 (Hususi Muhabirimiz- eder. Ormanları boydan boya kesip ke 
tekli vermiye karar venni§tir. Bunun için maraımda celsenin açılmaıınt mü • be daha ziyade hazır bulunmaları den) - Hazineden takıiitle mal aabn odun diye sobalara tıkıp yakmak meml 
Suriye) i temsil edecek bir heyet Frnnsaya teakip aöz alan batbakan Baldvin, lazım gelmektdir. Ne kadar müt • aimıt olanların takait bedellerinin te- kete açıkça fe alık etmektir: onun içir 
gidecek ve orada, Fransa hükUıneti ile bu Beyaz kitabın kabulünü iıtemi§ ve hit olursa olıun, Bu neticeye .,.var - cili hakkındaki kanuna ek bir kanun dir ki evlerimizi, binalarımızı ısıtma sis 
karar. bir muahede §eklinde tesbit edile • demiıtir ki: mak zarureti mevcuttur. projesi hazırlanmıf ve Kamutaya gön- mimız.ın değiştiıilmesi. odun yerine mıı 
cektir. Bu karan icap ettiren vukuatın «Dünya sulbünü vücuda getire - f l'ansa ile Almanya arasında a • dcrilmiftİr. • 1 den kömürü yakılması lazımdır. Bu di 
menşei ~d~r: k k 11 kt.f . . sırlardanberı' s·u·-n rekingenlı'k de- Yeni projeye göre 1771 sayılı kat'i şimce iledir ki hükümet ormanlnrın ge 

M had• 1 . .. . 1 k s ce aey, o e l emmyettir. • ... :r 1 k 1 k b 1 ısır a ıse erme mu vazı o nra u - w sfi ı_ r'' · d güze esi mesini yasa etti; öy ece m 
M .. d f t db' l · ı· u vam ettikçe Avrupada kat'iven de- ta ye Kanununun me tyebn en ev· riye vntanileri Halep, Şam, Hama ve · u a aa e ır erıne ge ınce, • '' bir servetin tahrip edilmesinin önüne gı 

Humusta bı·r takım kıyam hareketlerine te- mumiyet itibariyle bugu-nkü bevnel- vamh bir sulh vücut bulamaz. Ge • vel bedelleri taksitle ödenmek üzere ı k ı 
, ,.. 1 b k mübadil Rumlardan metıiık her türlü çi mc isteni iyor. 

şebbiıs ettikleri zaman, bilhassa bu hare- milel vaziyet bunlann lüzumunu is- çen asır ar içinde Avrupada u a· . • • A • Türkiyede ormanların katliama uğra 
ketlerinde, Cemiyeti Akvamda hasıl olan bat eylemektedir. dar hasarı mucip olan çekingenlik- zıraate mahsus arazı ile mahsulatı zı· ması ötedenberi sürüp gc:lcn bir facia 
müsait havadan kuvvet almışlardı. Cemi· B k. b db' l . lerin ve korkula~n esaslarını anaıya- raiyeyi ihzar, imal ve tufiye eden ve- ki zararlarını oimdi çekiyoruz. Vaktile C 

• • w d w eyaz ıtap u te ır erın as - f ı· t• -AL- lAt • · ·ı '~ 
Yetı Akvam, Habeşıstanın ugra ıgı taar - • • • • • ' . b'l • ya aa ıye ı ıwuıau a ı zıraıye ı c aı.n- 1 mnnlı padi---Llnrından üçüncü Mustafa 

ht d B 1 be ı memız için, bizim kendi tarihi • ~· ruzun derin tesiri altında idi. Ayni zaman- garısını 1 ıva e ıyor. ununa • kadar olan imalathane, fabrika ve mÜ·j manında bır aralık gerek orınnn tahrib. 
1 1 b ı 'it h!!,_'!__ · "l"hl mizde hir bir misal yoktur. Bunu il <la, Cemiyetin ekseriyet azası. o. c umum ra er, ngı ere wuuuetı, sı a a - :r masi erini İftira eden veya irad getir- tının pek ilerlemiş ve amansız bir şekle~ 

emperyalizm aleyhinde vaziyet almış bulu- rın bütün dünyaca tahdidi İç.İn her ancak muhayyelemizle anhyabiliriz. meyen arsalan hazineden arttırma ile miş olmaaı yüzunden gerekse nakil vaa 
nuyordu. türlü fırsattan istifade edecektir. Bizim karşımızda da kendi sıkıntı· satın alanlann 934 mali yılından son-1 tatarının muntazam olmamasından dol 

Suriye vatanileri, fırsatı ganimet bildi - B ld • . k il kt'f . )arımız mevcuttur. ra tahakkuk etmiş ve edecek taksit be- latanbul odunsuz knlmıştı. Üçüncü Muı 
ler. Bl·r taraftan, hazırladıklan harekete, a vın, o c 1 ernnıyet mese· f H · b ık d 
Suriyede umumi bir kıyam '\'armış gibi bir 
nıanzara verirlerken, diğer taraftan da F ran 
sa hakkında Cemiyeti Akvama ıikayet ü

zerine şikayet yağdırmıya bıııladılar. 
F ransn nihayet. knrannı verdi ve Su : 

riyeyi, lrnka temin edilmi§ olan vnziyete 
müşabih bir vaziyete getirmekte mahzur 
görmedi. Şu farkla ki, asıl Suriyelilerin za· 
nnna olarak, Suriyeye ,§Uradan, buradan 
gelip yeri~ ve kendilerine ekalliyet sı

fatını verdirmiyc muvaffak olmus ziimre· 
lere bir takım haklar tanıttırmak prtilc. 

Yapılacak olan Frnnsa • Suriye muahe· 
desinde, bu ekalliyetlerin mühim bir mev· 
ki alacağı muhakkaktır. Suriyenin istikbnli 
ise, bu muahedeye konacak olan bu cchak1> 
]ar münasebetile gayet dikk

1
atli bulunma

yı amirdir. 
Bundan ötürüdür ki Suriye vatnnileri

nin açtıkları istiklal mücadelesinin tarihi' 
bir snfhnyn geldiğini söylüyorum. Bu saf
hada, Suriyeliler, gözlerini ne kadar aça • 
1?illrlerse o nisbette karlı çıkarlar. 

Selim Ragıp 

Almanyada yeni 
intihabat 

• 

Yalnız Ariler intihabata 
iştirak edecek 

F erlin, 9 (Husuat) - Rayıta
ğın feshi llAn o'.undu. Yeni ıeçim 
29 Martta yapılacak ve seçime 
Ari ırka mensup her elman itti• 
rak edecektir. Seçimi bozmaya 
çahşan, u&ule uygunsuz: hareket• 
lerl bulunanlar nakdi ceza ve 
hapse uğraJacaktır. 

Seçimin mevzuu, liUkOmetln 
mllli şeref Ye tam latiklAI eaA"lam
lamak için hükumet tarafından 
tutulan ıiyaset:n halk taraf.odan 
ne derece tasvip olunduğunu an· 
lam aktır. 

Fakat Avrupada, bizimle dost bir dclleri tarihi ihaleden itibaren taksite ta anın assa mımnr aşısına 9 ar 
lesine daha yakından temas ederek h ld F Al b' b' lın ak .. t •1 edilin' t' hicri 1182 tarihli bir hüküm, orman tal 
§Unları söylemİ§tİr: .a e ransa ve manyayı ır 1 • a m ~z~~,.. ecı lf ır. . 1 ribatının ve odun buhranının önüne ge• 

rıne yakla•tırmag-a ralı•makta de • Vadesı bulfıl etmeyen taksıtlere k . . k . b" b 1 d 
Eğer mütecaviz, silahlı bir mu • :ı :r :ı 1· --'- ed' 'k me. ıçın pe. garıp ır çare u un • 

vamda büyük bir arzumuz yoktur. mahsuben yapı ae&K t ıyat n; mı ·ı ğunu gösteriyor: Hamam yaptırmamak' 
halef ete mukabele etmek mecbu - yegane ümit kapısı, bu dostluk mü- tarda olu~~ .. ~lsun ~ded~.n bır ıe?e Hünkarın tezkeresinde aynen dcnil 
riyetinde bulunacağını bilemez ise sellesı'nı' v.. d t" kt' B .. evvel venldiği takdirde yuzdc altı nıs- yor ki· ucu e ge ırme ır. ugun . • • · 
harbin önüne geçemezsiniz. fakat getinciye kadar, Avrupada hazan betinde ıskontoya tabı tutulur. «İstanbul ve Üsküdar ve Galata ve tc 
A b •ıAhl h 1 f · bilerinde ve Eyüp Halici ve Boğaziçir. vrupa, u sı a ı mu a e eb yapa· daha yüksek bazan daha alcak de- K - amutay yarın vaki kasabatta mebni ve mevcut olan 
bilmekten daha uzak bulunmakta • recelerde, daima karı§ıklıklar. buh- marnlar viiki olduklnr:ı mahallerin ahal 

dı:~~:.~!:~~.':~~:~:~e.t!:;:;:~:~i~::=:::::!~::ı:::~~:~'..... toplanıyor ~:;eı~!fik~kne;ü~~=zi~~ki:~n~::' ~eZ: 
Eski bir bombayı Yunanistanda Bütçe Nisan sonunda mü- sevdası ile lüzumu olmıyan mahalleı 

zakere edilecektir hazan çifte ve hazan tek ÇBr§U hamam 

kurcalarken vahı.ne buhranı bina ve ihdas edüp minba'd gayri lüz 
A4 Ankara, 9 (Hususi Muhabirimiz· hamamın kesreti eyynmı harrede su) 

f zmirde iki kadın öldü, 
bir kişi yaralandı 

hmir, 9 (Huıuıi) - Ödemlı'ln 
Kiraz nahtyealne bağlı CeYi:t:ik 
klSyOnde Ahmet lıminde bir ço· 
cuk tarlada oynarken patlamamıf 
eski bir bomba buluıuıtur. Ço· 
cuk bombayı alınca ovlne götnr-

mHı ve dedesi Abmede •ermit· 
tir . 

90 yaşında bir adam o!an Ah· 
met bombayı eline alınca kurca• 

lamıya, öteslcıi beri11inl karııtır
mnya başlamıt, bu sıralarda bom· 

ba birdtınbire patlamııtır. infilak 
neticesinde dedenın eağ eli kop-

muı vı vllcudunun muhtelif yer· 
lerl yaralanmııtır. · 

Aynı odada bulunan Ahmedin 
karısı 80 yaıında Fatma He 50 
yaıındakl kuı da yaralanarak 61· 
mOılerdir. 

Yeni pullar çıkarılıyor 
Ankara, 9 {Hususi) - Bakanlar 

Heyeti karariyle yeniden 30, 15 ve be, 
paralık pullarla 3 ve 8 kuruf luk pullar • 
çıkarılacaktır. 

-·--

Devam edl.gor den) - Kamutay çarf8J1lba günü tek- kılletine badi olduğundan ma'da Asitı 
rar toplantılanna batlayacaktır. Say- neye gelen hatabın beyhude yere telefi 
lavlar şehrimize dönmeğe baflamı•lar-ı ibadullahın zaruretine bais olur halat 
dır. latanbulda bulunan aaylavla.,; da idüğu i.pkar olduğuna binaen ba'de Sofulis kabineyi kuramı

yacağını bildirdi 

Atlna, 10 (Huausl) - Hürri• 
yıtperverler lideri Sofulls kabine 
teşkllinden 1arfı nazar ettiğini 
krala bildireceğini gazetecilere 
elSylemiştir. Sofullı, yeni kabine· 
n\n partaer haricindeki ıahıi} et• 
lerden teşkil edl:mesfnl krala 
tavsiye edecekt;r. 

Çaldarislo fae, bir temerküz 
kabinesi teşkil edllmeaini tavsi~e 
edeceği ıöylenmektedir. 

Eıki dıt bakanı Mibalakopoloı 
ta kabinenin teıkili kendisie tek· 
lif edilecek olursa bunu kabul 
etmlyeceğlnl ıöylemiştJr. 

Atına, 9 (Huıusi) - Sof ulis ve 
Çaldarlı tarafından gazetelere ve• 
rilen müşterek bir tebliğde her 
iki Partinin Parlamentonun itima• 
dını haiz bir ı, kabinesinin kuru!
mnıı hususunda mutabık kaldık· 
ları biidirilmektedir. 

Romanyada örfi idare 
6 ay daha uzahldı 

im ı---.! beki • j çifte ve tek çarıu hamamı İn§asına mim yarm ge eacn. enıyor. . . 
K 

_L_ •• kü' ı başı olanlar ve sauler tarafından hır ta 
amutaym çarf31D1JG gun nttna· .1 . . h ·ı .. ·· k . . kan b ı e ızın ve ru sat ven meyup men 1 

mesınde mcsnunn ununun azı ile m~n'ü def' olunması babında fcrm 
maddelerinin tadiline dair layiha ile di-
ğer bir iki kanun projesi vardır. 

Yeni aene bütçeainin niaan sonun
da Hey' eti Umumiyede müzakeresine 
baf lanması kuvvetle muhtemeldir. 

Şehitler abidesini Başbakan 
İsmet lnönü açacak 

Ankara, 9 (Hususi) -Afyondaki 
tefıitler abidesinin İnfaab tamamen 
bitmittir. Ahide Bafbakan ismet İnö
nü tarafından açdacaktır. Yapılacak 
merasim ha.ldmıda muazzam bir proi
ram hazırlanmaktadır. 

Japon kabinesi te
şekkül edebildi 
Tok} o, g ( A. A) - Hirota 

kab:nesl fU tarzda teıekkUl et• 
miıtlr: 

Mnllye Baba, daht:I. e ve ter
biyo Uıibo, harbiye Terauchi, 

hümayunun şerefvayei südur olmağın ... > 

Odun kıtlığının önüne geçmek İçin b 
lunan çare mükemmel değil mi) 

Bu fermanın alt tarafında da ham 
yaptırma yasağının ekabire taalluku olm 
dığına dair saurlar var: 

« ... Uıkin ricali devleti aliyycmin 
sair ehli islamdan hamama muhtaç o 
makulelerin kendü nefisleri içün hane 
sahilhanelerinde hamam bina cylcmelı 

ne Ve bu ana değin bina olunmU§ hama 
lardan dahi tamiri iktiza edenlerin tE 

mirlcrine mümanaatten ve bu maddeyi 
çc talebine vesile ittihazından hazer ve r; 

caneb"t olunmak babında ... n 

Fındık ihraç 
iskeleleri 

Fındık ihracah hakkındı 
yeni bir nizamname 

hazn·fandı 

Fransız Alman maçı 
Paris, 9 (Hususi} - Son hadise- Afyon - Karakuyu hattı 

Bükref, 9 (Hususi) - Ba~vekil 
Dükanın katlindenberi ilan olunan 
örfi idarenin, Avrupadaki mühim 
hadiseler yüzünden altı ay daha u • 
zatılması kararlattrrılmıştır. 

bahrjye Magano, adliye Hayaahi, 
ziraat Shlmada, ılmendifer Maeda, 
milııakalll '.Fanomogl, ticaret Ka· 
vashaki, deniz aıın iıler Mogata. 
Hlrota dıı işleri bakanlığını al
mıttır. Hirota'nın ordl.nun istekle· 

Ankara, 9 (l .t ıuıi) - Fındı 
ihracatının murakabeıl ıe dair n 
zamname hükumet tarafından dt 
ğlştirif m:ıtir. Yeni ni:ıamnamoy 

göre fındık ihraç iıkelesi Giresuı 
Trabzon, Ordu, Rize, Ünye 
Görele ve F atıa olarak tesbit c 
dilmlı.ir. 

lere rağmen, Fransa efkarı umumiye- Ankara, 9 (Hususi) - Afyon-Kara 
ıinin sükUneti, çok iyi muhafaza etme- kuyu demiryolunun intasma 15 mart rinden çoğunu kabule mecbur 

o'duğu söylenmektedir. ıi dolayısıyla, dün Metzde Fransız - Aı. l tan sonra batlanacaktır. 
man futbol talamlan maç yap1111f 1ar c::::====.;;;=======================================:;=::===============================ı======== 
ve maç çok iyi ternit içinde geçmiftir. Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Dünya yüzme rekoru 

Dinıburg, 9 (A.A.) -Danimarka
lı yüzücü Y ensan 400 metre dünya 
rekorunu 5 dakika 45 saniyede kırmıf· ı' 
br. 

Bu rekor, evvelce 5 dakika 52 sa- ı 
niyede ~n yüzücü Rademeck'i ta
rafından yapılmıştı. 

Onyede UçUzler 
Ünye (Özel) - Köprü başı mahal· 

lesinde bir kadın bir defada 3 çocuk 
birden doğurmuştur. Çocukların üçü 
de erkek, üçü de gürbüz ve sıhhatlidir. 

- Jngilterede ortaya atılıp, . . . Kadınların yaıı sorula • 
bize kadar gelen bir dava var, bilir mi, sorulamaz mı? diye .• 
Hasan Bey-

... Bir münakapdır gidiyor. 
Sen ne dersin? 

Hasan Bey - Bana kalırsa, 
yaıım ıonnakta beis yok am· 
ma, arkasından. mutlaka: «A
cayip l Hiç le göstermiyorsu -
nuz!11 demeli. 

Fındıklnrm ol~un bir hale ge 
meden loplanmnıı yasakt.r. BI 
parti içindeki çUrUk, kUflU, boıu 
v• acı fındıkların niıbeti ) üzd 

1 yarım, kırık ve ezik fındıkları 
n ıbe.i de ondan faza olmıynca~ 
tır. 

Ücretten maaşa geçecel 
belediye memurlarının 

kadrosu 
Ankara, · 9 (Hususi) - İıtanl: 

Belediyesince ücretten maata geçiri 
cek memurlara ait kadrolar hükU~ 
tarafından tasdik edilmif tir. 
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Alacağı ve borcu 

Böylesi 
görülmemişti 

l1 milyondan fazla alacak, 
7 milyondan fazla borç 

Tespit edildi 

latanbul Maliye muhakemat 
mOdürlüğll 1932 - 193~ yılma aid 
yeni bir latatiıtlk cedYell bazır
lamııtır. Bu ced•elde mndnrlll· 
j11n bir aene!lk mesalıl urih ve 
kat'ı rakamlarla ıöıterllmlttir. lı· 
tatiıtikde hazinenin alacakları ile 
borcları ayrı ayrı aöıterllmlttlr. 
Hazinenin alacalı ıu ıekilde te1-
bit edilmiıtlr ı 

27,034,015 kAğıd Tllrk llraıı, 
26, 77 4 altın Tark llraaı, 13,009 
lniiliz llraaı, 1,196,747 Franııı 
frangı, 380 lnlçre frangı, 12,533 
mark, 20,000 ruble, 145,792 liret, 
500 mecidiye. 

Hazinenin borcları da ıunlar· 

dır: 
7,212,359 kitıd TOrk llra11, 

22,260 altın Tllrk lira11, 1,638,827 
lnğillz liraıı, 9,245,520 Fransız 
frantı. 

Hazinenin alacağı borcu fndJ
rllirae 20 milyon Tllrk llraaından 
fazladır. Borcu ise 7 milyon Jira
dar. Bundan hatka hazlnetıln icra 
doıyalarıada U•mıız olarak 1 mil
yon 262,141 lira •e llimb 859, 116 
Ura alacalı Yardır. 

Bu alacaklardan bir milyon 11-
raaı umumt harpte hllkümete ha• 
lon 1&tmak latiyen •• Pera-Palaa 
otelini adreı ı~ıtereo bir Alman
dadır. 

Muhakemat mOdOrlOift 1935 
yılında 23,328 doıya Uıerlnde in· 
celemeler yapmıtbr. 

MUdllrlDk dairede mOtehanik 
rakamlı bir de aYukatJar cedYeli 
yapmıitİr. Bu ced•elde btltOn a• 
Yukatların adlan Jazılır, altların· 

daki çenıellere de kendilerine ve
rilen doıyaların aay111 müteharrik 
rakamlarla aııJmıştır. Dllnktl ra· 
kama ıısre 41 aYukatta 5,900 
da•a doıyası olduiu ı6rlllmekde 
idi. 

Asker kıyafetinde gezen kadm 
Zabıta dUn mllddiumumlliğe 

Emine admda ,.. elli yaılarında 

Maraılı bir kadın aetirmlttlr. 
Suçlu aıkerl elbiH Ye tlniforma 
ile dolatmakt•dır. 

Emine mOddiumumiUğe getl· 
rlldlği 'fakit kendiıine yapılan 
hareketi derhal proteıto ederek ı 

- Ben Maratta latlklll için 
cephede çalışmıı bir kadınım. 
Bu elbiaeyi geymek benim hak
kımdır. Hem ben Hnelerdenberi 
bu kıyafetle dolaşıyorum. Beni 
tılddenberi yakalamadılar da 
timdi ne diye tutuyorlar. Gibi 
•özlerle kendini müdafaa etmittir. 

Emlnenin kıyafet •• hareket
leri gariptir. Bu garabet .mftddei· 
umumil.kçe de dikkati celbetmlı 
••kadın tabibi Adli Enver tarafın
dan muayene t d lmiı, Eminenin 
mütabade altına alınmasına karar 
Yerilmiıtlr. ----
Erzurumun kurtuluş töreni 

Erzurum llseıinden yet :ıenler 

kurumu yarm saat 17. de C.ğal· 
oi!u Halkevinde En.urumun kur~ 
tu!uıunu kutlulayacaktır. Davet· 
illere o gllnOn hatırc: ıı olmak ü
zere bir «Erzurum albUmü» he· 
d.ye edl!ecek H toplantıya bir 
konserjc nihayet veriıecl kdlr. Ay· 
nca kurtuluş gUnU için aüz"I bir 
rozet hazırlanmışdır. 

Sokakta nara atan 75 
yaşındaki kadın 

Edirnekapıda oturan, Klıtalı
yalı 75 yaıında DDriye adında 
bir kadın mllddelumumlllt• •e
rilmlıtf r. Bu kadının ıuçu ıarhoı 
olduğu halde ıokakta nara atmak 
Ye kendiıinl eYine rötUrmek iıte
yen poliH de hakaret edip apolet· 
lerlnl koparmaktır. Dllrlye bakkıll'" 
da kanuni takibat yapılmaktadır. 

Yine bir 
Tramf!ag kazası 
Tramvay durmadan bin-

mek isteyen bir adam 
elini kaybetti 

Dun 1abah ıaat aekiz buçuk 
ıaralarında Sllrpaıopta bir tram
•ay kazası olmUf Ye Serklı Pa
pazyan iıminde bir adamın eU 
tramvay altında kalarak ezllmittir. 

249 numarala vatmanın idare
ılnde bulunan 135 motris, 610 
romork numarala Şişli • Tunel 
tramvayı Şit'iden kalkarak Tunele 
hareket etm:ı ı lr. Tramvay tam 
Harbiyeyi ıeçip Sipahi Ocağı 
lltaayonuna a-elmeden evnl bir 
adam arkadaki romorkun ön H· 

hanlağıaa atlamak iıtemiıtir. Bu 
adam Altınbakkal ııbhiye ıokak 
178 numarada oturan Serkiı Pa· 
pazyaadır. Tramvay yürllmekte 
olduğu için arabaya atlayamamıı, 
dOşmUı, mubtelJf yerlerinden ya• 
raJanmıt "• ıol eli tramYayın 
tekerlekleri a)hnda kalarak ezll
mfttlr. 

Ba kaza netlceıi tram•ay HJ• 
rtı Hferleri oa dakika kadar 
lnkıtaa uğramıı •• zabıta memur· 
la11 tahkikata el koymuşlardır. 
Yarala derhal Franıız haataneaine 
kaldırılmıt eli keıilmittir. 

Tarihi binalara kıy
met biçilemedi 

Milli emlAk mlldllrlUiU hazine
nin latanbuldald gayri menkulle
rine kıymet blçtlrmiıti. Aıkeri 
mlbe Topkapıdakl aaraylar ye 
daha bazı tatihl binalar için kıy· 
met biçilmeli mUteha11ıılardan 
mUletekkll bir heyete hayale edil
mişti. Bu heyet milli emlak mll· 
hond:ılerinin de lttirak ettiği son 
bir toplantı yapmıt ve bu bina
ların vaziyeti konuşulmuıtur. Mn
tehauıslar bir çok bakımdan kıy• 
meti olan binalara değer biçeml-

yeceklerlni bu 1&lahlyetı kendilerin· 
de göremediklerini 56ylemlflerdir. 
Emllk mOdUrlOğO yazfyetl bakan
lığa bildirmiıtlr. 

Yeni ma:iye nakil ve tayinleri 
Beyoğlu malmlldürll Mehmet 

Ali Maliye nkAleti kırtaıiye mu
haaebecilliine, Iıtaobul mıotakaaı 
tahsil müfettitlerinden Ragıb Mar
din defterdarlıiına, Eyib maliye 
ıubesl tahakkuk batm•muru Ga· 
lib Arhin defterdarlıiJna, lzmlr 
müddei umumi muaYlnlerlnden 
Kemal lıtanbul mmtakaaı tahıil 
mllfettitliğlne, Trabzon varidat 
mudnrn ZekAI Buraa Tahakkuk 
müdUrlllğüne, Buraa Yaridat mU• 
dUrU Abbaı Trabzon varidat mU
dUrlüğUne nakil ve tayie edllmlr 
tir. 

j Kuruçeşıne 
Kömür depoları 

Ekonomi mütehassısı tica
ret odasile diğer makam
lann mütalealarına muanz 

Ekonomi Bakanlıtı mlltebaa
aıılarJndan Fondr Porten Ticaret 
Odaaı, Deniz Ticaret MUdOrlntU 
•• Uman Genel MOdOrlOğU tara· 
f!,_ndan Kuruçeıme kömür depoları 
hakkında Yerilen raporları tat
mink•r bulmamıttır. Her Oç ra• 
porda da, depoların Kuruçetmede 
ya~ıJmaamın doğru olacağı ilerJ 
ıOrlilmektedlr. Halbuki: Fonder 
Porten muhtelif mıotakaJarda •• 
en sonunda Kuruçeşmede yaphğı 
tetkikatta burada antrepo yapı?· 
maaıoın doaru olmayacağı netl
ceıine Yarmııtır. Burada yapıla· 
cak antrepolara ancak 40 bin ton 
kömCr konulabilecektir. Halbuki; 
bu 40 bin ton yalnız dahllJ ihti
yacı kartılayabllir. Matlup olan 
iıe bar;çten sıelecek Yapurlara da 
kömür verebilmektir. Bunun 
için de 80 bin ton kömür lıtlap 
edebilecek antrepoların yapılm111 
icap etmektedir. Kuruçefmede 
bunu yapmak büyük ma1raflara 
yol açmaya vabutedir. Bu itibarla 
K uruçt tm• kömür depoları iti 
etraf mda yeniden tetkikat yapı· 
lacaktır. 

Yeni yumurta ambalajı 
Yumurtaların tahnall ve tahll· 

ye e~naa ·nda zedelenmesinin önll· 
ne geçmek için Liman ldarui ta
rafından Platform denlloo amba
laj uaulU Uzerinde yapılan tedki· 
kat ıona ermitdir. Bua1Jn bu usu· 
lu ı ilk tecrübesi yapılacakdır. 
Mu•afık görüldüğü takdirde ba· 
dema yumurta;arı harice aovket
mek için bu uıul tatbik edilecek· 
tir. 

Serseri mayin 
Birkaç gDn eYVel Karadeniz 

boğazı •iıanda a6rUldUğtl iddia 
edılen aeuerl mayn, henüz bulu· 
namamııtır. 

Tahminlere aöre Hrseri mayn 
Kara ıularımızdan 100 mil kadar 
açıkta bulunmaktadır. 

Arllfhrma de•am etmektedir. 

Sigortacılarrn imtihanları 
Sigorta dellallığı, muhammlnliğl 

•• komiıyooculuju imtihanına 
girmek için tlmdiye kadar 160 
kiti mOracaat etmlttlr. Daha 
50 kitinin mllracaat etmeıl bek
lenmektedir. Müracaatlar bittik
ten ıonra imtihanlar baılıyacak 
'e muvaffak olanların vuikaları 
tasdik edilecektir. 

73 numara seferlere başladı 
Şirketi Hayrlyeoln 73 numaralı 

yapura dünden itibaren Boğaz 
Hferlerinl yapmıya baılamııtır. 

73 numaralı •apur yeni ıeklln
de burnu Uç metro kadar uzamıı 
•• ıUr'atl bir mil artmJtbr. -
Nöbetçi 
Eczaneler 

--

Bu gece nöbetçi eeeaneler tunlardar: 
Beyoğlu : (Kanzuk, Kareltin Kürkçiyan, 
Güneı). Şiıli: (Necdet Ekrem). Gala• 
ta : (Hidayet). S.matya: (Teofiloı) . 
Bakırköy: (Merkez). Beıiktaı: (Nail). 

Sanyer: (Asaf). Büyükada: (Halk). 
Heybeli : (Tanaı). Haıköy: (Yeni Tür
kiye). Kaıımpap: (Yeni Turan). Şeh· 
remini: (Hamdi). Üsküdar : (lmra • 

hor). Şehzadebaşı: (Hamdi). Ka • 
dıköy: (Çubukçıyan, Hulu, i). Kara • 
gümrük: (A. Kemal). Aksaray : {Şe -
ref). Fener: (Arif). Beyazıt: (Asa • 

c:lor). Eminönü: (Salih Necati) Alem
dar: (Eeat). Küçükpazar: (NccatJ). 
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Paşaköy mualliminin ce
sedi mezarlıkta bulundu 

Nureddinin bir iş için Balıklıya gittiği, orada kar fırh
nasına tutulup donarak öldüğü tahmin ediliyor 

Kartal Pata köyü bat muallimi Nu-ı iundan ara ııra buhranlara kapıldığı
rettin bundan bir ay kadar önce birden- nı hatti altı ay emrazı akliye hastane
bire vazifesinden istifa ederek ve Paf8 ıinde tedavi gördüğünü anlatmıttır. 
köyde kanaı ile dört çocuğunu yalnız Nurettin 11 fUbat sabahı evinden 
bırakarak ortadan kaybolmUflu. her günkü gibi mektebe gitmek üzere 

Kartal Kaymakamlığından Emniyet çdonlf fakat doğru İıtanbula inerek 
direktörlüğü ikinci tube müdürlüğüne maarif müdürlüğüne iıtifuını vermİf· 
gönderilen bir tezkerede muallim Nu- tir. 
rettinin bir hastanede kendisini tedavi O günden ölü olarak bulunduğu 25 
ettirmekte olduğu bildirildiğinden zabı- gün arasında Nurettinin ne yaptığı 
taca yapı1an arqtırma da bırakılmıftı. lmeçbuldür. Fakat cesedin taaffün el· 

Fakat üç gün önce muallim Nurel· mİf bulunması ölümün Nurettinin kay. 
tin Balıklı Ermeni mezarlığında ölü o- bokluğu gün vuku bulduğunu göster
larak bulunmuttur. mektedir. Nurettin in Balıklı mezarlı· 

O civardaki Kadrinin çiftlik adam- jmda bulunmaıı sebebi de meçhuldür. 
larından Hikmet bayramın 4 üncü gü- Fakat ceıed üzerinde hiç bir tazyik ese· 
nü mezarlığın Çubukçuyan ailesine ri bulunmamuı herhangi bir cinayet 
mahsus kabristanında ot biçerken etra- ihtimalini uzaklqtırmaktadır. 
fı mahfuz bir mezar üstünde bir ceset- Nurettinin kaybolduiu gün lstan· 
le kartıla.tlDlf ve hemen kof&l'ak Jan· bulun en mütmit kıt fırtına.sına tutul· 
damıa karakoluna haber vermiftir. duğu gündür. Ve akla en yakın gelen 

Hadiseye hemen o gün müddei u- ihtimal Nurettinin kendine mahsus biı 
mumi muavinlerinden Feridun ile ta- ı it için balıklı tarafına gittiği, dönerken 
bibi adli Enver vaz'ıyetetmitlerdir. Ya- de tipiye tutulduğu ve tahaffuz için 
pılan muayene ve tahkikat bu cesedin mezar içine girip orada donup kaldığı, 
Nurettine ait bulunduğunu göstermif· bir daha da çıkamadığıdır. 
tir. Cesedin üzerinde 11 tubat tarih)i 
Son Poeta gazetesi bulunmuttur. Ve Nurettinin o gün aarho' bulunmaıi 
cüzdanı içinde de 235 kurut para ile ihtimali de akla gelmektedir. 
Oıküdar mahkeme.ince kansından ay- Cesed görülen lüzum üzerine mor· 
nldığına dair evrak çıkmıttır. P kaldınbmttır. Morg henüz raporu· 

Yapılan ilk hazırlık tahkikatı Nuret- nu vennenıİftİr. Verilecek rapor bu hi· 
tinin öteden beri karısıyla geçinemedi- diaenin karanlık noktalarını &J• 
jini ve akli zafiyete müpteli bulunClu· dmlatabilecektir. 

lstanbulda arsa ve arazi 
tahriri 

Hazirandan itibaren latanbul
da yeni arazi •• arsa tahririne 
baılaoacaktar. VilAyet timdlden 
komisyonları hazırlamaya baıla
mıştır. Kanuna göre araalar ev
veli aahipleri adına, eğer sahip
leri balunmazaa iıgal edenlerin 
'feyahut mUlenefff olanların adla• 
rına ya:ııluaktır. Veril vermemek 
için b!r çok ana 1Jbipleri ortaya 
çıkmamaktadır. Bu yüzden timdi
ye kadar bir ~ok arsaların vergi· 
leri tahsil edilcmemlıtir. Bir çok· 
lannın da intikaallerl yapılmadığı 
için vefat eden &ahlpleri üzerinde 
g6rlilmektedir. Yeni tahrir yapılır
ken belediyedeki çap kayıtlarına 
da bat .vurularak sahipleri bulun
maya çalııılacaktır. 

Fantoma htanbuldı 
Ga!atada bir kaaa har11ılığı 

yaparak Anadoluya kaçan ve 
Samıunda Halk Kntüphaneainde 
bir gece soygunculuğu yaparken 
yakalanan meıhur Ye aabıkalı 
kasa hırsızlarından Faotoma 
Mehmet dün jandarma ile mlld· 
deiumumillğe getirilmif, mUddoi· 
umumilik te suçluyu enaklle 
birlikte 6 ancı iıtintaka vermiştir. 
6 ancı mllıtantlk F antoma Meh· 
medl tevkif etmittir. 

Yeni bir hazlnei evrak 
binası yapılıyor 

Batbakanlık lıtanbu)• dakl ta· 
rihl evrakın taınlfine bUyük bir 
ehemmiyet 'fermekdedir. Ge
çen ıene Babıalinln arkamıdaki 
Haı.iaei enak daireaine bazı llA· 
•eler yapılmııtı. Baıbakanhk bu
raya yeni Ye asri bir bazinel e'f• 
rak blnaıının daha yapılmasını 
kararlaıtırmıf, bu iti• meşpl ol
mak üzere bir memur göndermiı
dlr. Blnanan yapılacağı nraa ve 
lntaıı için IAzımgelen para ayrıl· 
mıı, keıfl de yapılmııtır. Yakın
da lnıaata baılanacaktır. 

~ 
HARRY BAUR -· 

ve 

GABY MORLAY 
Henry Bernetein'in eaeri 

SAMSON 
filminde. Pek yakında ... 

Bir sivil polis komiseri 
mahkOm oldu 

Yedi 1ekiz 8J evvel Beyoğlun
da Tokathyan cteli civarında 
eroin aatarken yakalanan kaçakçı · 
Necmi ve bunun eroin sattatını 
bildiji halde ona gözyuman poliı 
ıivil komiserlerinden Rof et hak
kında sekizinci lhtıaaıta de•am 
eden muhakeme dün sona ermittlr. 
Sivil komiser Refet 18 ay hapse, 
kaçakçı Necmi de 14 ay hapse 
mahkum olmuştur. 

Nafia Bakam Ankarayı döndU 
Bayramı geçirmek Uzere t•h· 

rlmize gelen Nafia Bakanı Ali 
Çetinkaya, Emniyet umum mUdO
rll ŞUkrD, Devlet demiryollan u• 
mum mlldllrU Ali Rı.ıa, Ankara 
müddei umumisi Baha Arıkan Ye 
aaylavlardan Raif, Emin ve Ham
di dün akıam Ankara'ya gitmlt· 
lerdlr. 

Francala yirmi para yükseldi 
Belediye narh komisyonu dün 

toplanmıt on beı gUnlUk un fiat• 
ları üzerinde tetkikat yapmııhr. 
Neticede ekmek fiatını ibka et• 
mit ve fırancılaya da )'lrmi para 
zam yapmıttır. Yeni narh )'arın
dan itibaren muteberdir. 

Kaçakçı kız 
Dun Marsilyadan limanımıza 

gelen Fransız bandıralı Martin 
Yapurunda yolculardan Pitbo 
namında bir genç kızın Uzerlnde 
d6rt kat teyellenmlt ipekli kumaı 
~ıkmıttır. Kaçakçı genç kız 8 inci 
lbtııaa mahkemeıaine Ytnilmiştlr: . . . ·-· ............. ....... ·-
İı111nbul Beledi1Jni 

~ıhir1i'yatrosu 

111111111111111 

111...11 

Tepebaıı Şehir 

Tiyatrosunda 

Bu 

akşam eaat 20 de 

FAUST 
Türkçeye ı;eviren ı 

Seniha Bedri Gökoll 

Beyoğlu Frnnııs 

Tiyatrosunda 

Halk Opereti 

Bu Rktaın 20,45 d' 

HALİME 
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Çanakkaledeki 
lngiliz ölülerini 
Ziyaret 

Ezı.ne yo.:urı <~ a 
Bir of omobil 
Kazası 

MEMLEKET HABERLER/ 
rzurumda birçok zengin 
maden damarlan var 

Bir kuduz kurt 

Ünyede 3 kiıiyi ısırdı 

Ünye (Özel) - Bir kurt tarafın-

Eski İngiliz muhariplerin
den 700 kişilik bir 

kafile geliyor 

Bir jandarma yaralandı, 
bir şoför öldü 

Çanakkale (Özel) - Ezine yolun
da bir otomobil kazası olmuş, bir jan
darma yaralanmış, şo för ölmi.iıştür. Ka
za Erenköy virajında olmuştur. Şoför 
Sadık «Kaptı Kaçtı» denilen kamyo
netinde beş yolcu ve bir hayli yük ol
duğu halde Ezineye giderken Erenköy 
virajında kamyon bir hendeğe devril
miş, bir jandarma yaralanmış, şoför 
Sadık ta ölmüştür. Diğer yolcular kur
tulmuşlardır. 

tniryolu işlemeye başlayınca hem bunlardan istifade 
edilecek, hem de Erzurum inkiıaf edecek 

dan ıunlmıt olan bir kaç inek ve öküz Ça kk ı (Ö 1) Esk" 1 · · 
k d lardır K

.. na a e ze - ı ngılız 
u urmuf . oylü bu hayvanları h · ı · d 700 k" ·ı·k b" . l"'f . . a· ka mu arıp erm en ışı 1 ır grup 

ıt a etınıftır. ır ç gün evvel de bir 12 t C l"bol h h Lud ,_!! h"" mayıs a e ı u arp sa asını ve 
& uz JLOye ucum etmiş, üç kişiyi ı- daki J ·1· ··ı ··ı · · · l 

b ahla dan 
L !_ ora ngı ız o u erını zıyarete ge e-

aırm19, u yar r oİr çocuk öl- ki d " C A ı •. di"' iki it 1 ce er ır. rupa vustura ya ve yeni 

h
mu9, ~er kalçdıoculm larstadnbula kuduz Zeland kolordusu kumandanı müteka
astaneaıne n lf ır. it Mareşal Birdvood başkanlık edecek

Domuzlar arasında 
tir. Eski lngiliz muharipleri Celiboluda 
iki gün kalacaklardır. 

-----
yüzme rekoru Tokatta fırme1Jar birleştiler Kaşta 7 ev yıkı ldı birçok 

. Tokat (Özel) - Burada belediye h~yvan boğuldu 
.. Çanakkale ~Özel) - Geyiklide 

1 
bir nümune fırını teaia etmİf, Kaş (Özel) _Burada şiddetli yağ-

surek avı yapıldıgı sırada iki domuz kiloau aekiz kuruıtan halka mahaua .. 
köpeklerin takibinden k l . murlar yagmış, dereler t~mış, Kınık 

urtu amamış, bır ekmek yapbrıp aatbrmaia bqla- k "" ·· 1 al d k l 7 k l 
Erzarama bir '"'lf denize atlamıf ve yüze ·· d k oyu su ar tın a a mış, ev yı ı -t- yuze a aya çı - mıfb. Bu fırın halkın pek fazla raibe- b " k h bo" 1 

-.:.rzurum deniz acviyesinden iki rin i9letilmesi hususunda da çok büyük mışlardır. Bu domuzlardan biri sahile tine mazhar olmuıtur. Fakat ihtiyaca mış, ır ço ayvan gu muştur. 
i~~treUirtifaında çok eski tarhi bir faydalar temin edecektir. çıkar çıkmaz yorgunluktan ölmüş, di- kifayet etmemektedir. Çünkü diier fi. ta hem ucuz, hem de pitkin olduju içİll 

ır. zun yıllar bir çok savaşlara Bu mıntakada bilhassa kömür ma- ğeri de bir bağcı tarafından öldürül- rıncılar da bir tirket teaia etmiıler ve 
1 

nümune fırmının ekmetini almak iate-
e olmuş, ve hayati enerjisini hiç denleri mebzuldür. Petrol membaları müştür. bütün fırınları bir elden idare etmeie mektedir. Belediyenin fırıncıları ek-
~rnan kaybetmemittir. lda ekonomik kalkınmamızda çok mü- 8 d b" d baılamıılardır. Şimdi bu fınnlar ho- mekleri ıalih etmeğe mecbur edeceii 

ulcsek karlı dağların çerçevelediği ' him bir rol oynayacak kadar zengin- u a ır 1muz hikAyesl zuk ve hamur ekmek çıkarmakta, halk 1 aanıımaktadır. 
tları feyzü bereket me.~?aıdır. dir. . . K~ (Özel) - . !ozgat k~yünden 
.rıurum her zaman muhım, eko- Şehrın nakıl vasıtaları hususunda 3 kişi domuz avı ıçın geceleyın kırda Elazizde göçmen yerleştirme faaliyeti ık ve siyasal bir mevkie sahiptir. kafi derecede zengin olmaması bir çok bir ağaç üzerinde beklerlerken bir do-
f~urumda her sene vasati olarak kıymetli madenlerinin işletilememesini muz görmüş ve ateş etmişlerdir. Do
:ıv·OOO kiloya yakın buğday çı- ,1 mucip ol~uştur. muz yaralanınca alabildi~ine kaçmış, 

Meşrutıyetten sonra ticari topluluk- fakat yolda Fatma adlı hır kadına rast
,Yapılmakta olan demiryolu şehre I lar bu mmtakada bir çok kereler ma- lamış ve altına alıp czmeğe bqlamış
~ndıktan sonra Erzurumla birlikte denleri işletme teşebbüsünde bulun- tır. Kadının feryadına avcılar yetişmiş
i.in .doğu _illeri şenlenec~k, ticari e- I muşsa da bir netice • alamamışlardır. ı ler, y~ralı domuzu öld~rüp kadını bay
tlııyetlerı artacaktır. Bılhassa İran Maden mıntakası bilhassa Narman'dır gın hır halde kurtarmaga muvaffak ol
•İtinin bu havaliden geçmesi her 1 Bu mıntakada şimli kul)\lun, manga~ muşlardır. 

Göçmenler için yeni ve asri köyler yapıldı, bütün 
göçmenler müstahsil vaziyete geçti 

~ernlekete iki milyon liraya yakın ı' nez ve demir, kömür madenleri meb- K · 
t"' temin edecektir. zuldür. aşta ikı yangın 
.r~urum - Trabzon yolu İran tran- Ehemmiyetli kömür madenleri bil- Kaş (Özel) - Bezirgan köyünde 
•çın en müsaid yoldur. Üçüncü hassa : Henege, Kırtabaz, Kapan başı bir, Sidek köyünde de iki ev yanmıştır. ~ 
laka genel müfett~i Tahsin Uze- Ohanes deresi kömür madenleridir. Bezirgan köyündeki yangının dütman- ' 
~aptığı tetkiklere göre de transit T unkis ve Kobal Kömü bakır ma- lık dolayısıyla ve ev sahibine zarar ol-: 

" 1 Basra - Muhammere yolunu ta- denleri ise çok eski zamandan beri bi- sun diye başka taraftan kasten çıkarıl- ' 
. ettiği takdirde beher kilo için on linen ve istikbalde işletildikleri zaman dığı sanılmakta, tahkikat yapılmakta-
kuruş verilecek ve 20 - 25 güne mühim neticeler verebilecek olan ma-

1 dır. Elaizde Etminilrf• ~ lranıloıt wöçme11 lcöyleriml.,. 6iri 
tl bir zaman kaybedilecektir. denlerdir. O r' t "k b I .., Eliziz (Özel) _ Burada hummalı bundan bqka Perçeneçte Yeaair civar 
~lb k" b ı T·· k. ed .... E rd .. ·· h nye 8 orı 8 ı~ı •-- ı d b" k k"" ı t • _..1:._: . u ı u yo ur ıy en geçtıgı rzuruma va ıgı gun u eski ve Ü · bir söçmen yerleıtirme faaliyeti •ar- -za ar a ır ço oy er eaıa 19GUUUf-

dc beher kilo için dokuz kurut kıymetli ~hri çelik bir damarla Türki- ı .~y.e (~el~ - lstanbuldan bura- . . .. .. tir. Bu köylerdeki köy eYleri plinlJ n 
tilf olacak t 't d""rt . L'"" lb" ba"la --'- . ya kullıyetla mıktarda balık gönderil- dır. Bır çok yem soçmea köJ' •• ma- busünkü ya ... yıı ... rtlarına ea u•sua 

ve ransı ~yası o yenın ıu1 me g yaca& olan demır- • v • • • • • • • .. • r- r- ~ 1.ık günde Tibrizden Trabzona v - y lu bu kıymetli m d 1 . . l ·ı ı mege batlanmıştır. Şımdıye kadar Is- hallelerı teaıa edılmlıftır. Bu arada Höl- eYlerdır. Göçmenlere dajıblmak üzere 
·~ . a 0 a en erın ış etı me- tanbuldan bu havaliye balık gönderil-
() ck..tır. ~in~e ~ü~im amil olacak, uzun zaman 1 diği vaki değildi. ilk gelen parti torik yenkte 80 evli, Bizmiıende 80 eYli, Ha- Karatan bir çok aıiır setirtilmiıtir. Bu-
e~ıryolunun Erzuruma varması ıktısadı bır merkez olan doğu illerinin balığı idi. Burada çifti ( 40) kuru buaua'ta 26 evli, Etminikte 80 evli v.,,.. ralara yerleıtirilen bütün söçmenler 

le 1• ki transit nakliyatına te•ir et· bu güzel fChrine yeniden hayat vere· hemen 11atılm1f, herk .. kapıl"' kapı: tetöl'de, 17 evli yine Etminikte, 89 ... u müaı.hail vaz;yete ceçm;ı bulunmakta· 
beraber Erzurumdaki madenle- cektir. 1 almıştır. birer köy, Elazizde 26 e•li bir mahalle dırlar. - . . 

Müderris boynunu büktü: 1 - Ben onun kolayını buldum e • ı uzak bir soğuklukla geçirdi. 

- Kader kaderullah, cezası, taksiri fendi hazretleri. * 
icbar edenlerin boyunlarına, şapkayı 1 - Nasıl} Ak Osman artık kararını venni9ti. 
giyeceğim. ı - Bizim küçük mahdum ilk mek - Ahır ömründe hat#ına şapka geçi· 

- Y aaaa 1 tebe gidiyor ya. Bu yıl biz hapishane- rip, gavur dilini öğrenip o zamana ka-
Müderrisin boynu bu sefer sola bü. ı de iken mektebe vermişler. Bacak ka- dar temiz pak sakladığı imanını çü -

küldü: dar çocuk kırk bir kere maşallah çatır rütmektense evinde oturup aon gün • ~ERVAN YÜROYOR 
r nun '"" 10 - 8 - ~;t6 - Çaresiz ( çatır oku mı ya başlamış. lerini ibadet ve taatle geçirecekti. " ...... 77 - - Bürı.. __ c-1..!t 
~lak.et arkadaflığının kazandırdı- Hatip gözlerini ayırmıyordu: Hatibin kafası dikildi: Okuduğu kitaba şöyle bir baktım. Bahçesinden gelen beş on kuruşla 
• lifaizlik mektep arkadaşlığından, - Şapka giyecek misin} - Ölürüm, acımdan geberirim, giy - Harflerin şekillerini bellemekten ha.- elinde kalan hazır parası onlan ala • 
cle~~vk ve eğlence dostluğundan Hafız Nuri boynunu büktü: meml jka zorluğu yok. Bizim refika cariye - küllihal geç~~d.~rirdi. .. . . 

~.tın ve kuvvetli olurmuş. , - Neuzübillah, küfre sapmak iste· Müderris Hafız Nurinin başı önüne niz de kendi kendine öğrenivermiş. E- Zaten muslumanlıgm hır ~refı de 
hple müderrisin dostluğu da mem. Amma cebir ve ilhah olunca gü- düştü. Kendisi de vaktile şapka için ne ve geldim ki okumıyan yok. Bana da tevekkel ve riyaziyat değil miydi> Şim-

~trı~~rn~f~U: .. .. nahı, vebali onu yapanların boynuna kadar ileri şeyler söylemişti. Kendis;n - l bir heves geldi. Üç gündenberi şöyle di h~tt~ Meryemi hile özlemiyordu. 
il 1 dıkışlı hırkası, orme yun tak- olur ve indallah masiyet sayılmaz. Ma- den akıl danışanlara açıktan açığa gü • · biraz mesgul oldum. Arzettiğim gibi Jyı kı kaçm~tı . 
"e~uharalı ~a~ılara benziy~n ~~- • lumu faziletiniz ağzına bir katre l8 - nahtır. Cavurluktur dememekle bera -! şekilden ba,şka bir şey değil. Biz vak- Kalmış olsaydı belki de onu iğva 

afız Nurı ıle kılıksız hır koy ı' rap koymayan müslümanı her hangi ~r manalı mis&llerle anlatmıAtl ki aa- t"I ·· ı · · h fi · · beli · "ba edecekti. •nı. d.. H . . . '" "' ı e mus uman ar ennı eyıp ı - . . . 
onen atıp Ak Osman baş- 1 l>ır zıkuvvet cebrederek •arap içirirse vurları taklit etmek müslümanlıktan ··k·· · k d h t Hatıp şımdı sokakla, çarfı, pazarla tel E •~ı. · h f .. '" 1 re so uncıye a ar epey za me çe - . . .. 

en eUULetın angi tara mı gunah sayılmaz. Bu da onun gibidir. ayrılmak demekti. 1 k d"k ş· d " ki .k. da alış verış ışını emektar karısına hıra -
a, ' gı ırıne çare u aca a- tı ın aş arı çatılmıştı. Buna ragm· en halk -pkaya, kaskete k l ra en mı evmın pe uyu 

0 
• 

tılip han . b" . b 1 ki Ha .b. k 1 1 er ı . ım ı çocu ar ı ı ay gazete ka k k d" . . . k b"" ··k 1 
'"'fırın "b" kah l · · · k ·· · r-

0 uyor ar. hah · k" 1 . lf gı ı ve ermı ıçer en Muderrıs devam etti. çabuc k I . . H tt" . d" 1 mıyan çesıne ve ıtap arına ver -
tırıi f d"k . 1 k -- .. . . . . . a a ışıvermıştı. a a şım ı a- Hatip neler işitiyordu. 

~ d ıncana ı mış er, müra a - Damız fakır hır adamım. Irat ve rasıra Tunustan, Beruttan fesli ya- .. .• . .. . mişti. 
ı .. allllJşlardı. akarım yoktu M hd . . El ba 1 En guvendıgı muderrıs te yoldan y k" · d ı · ~~ı· r. a um yetıştı. - ncılar geldiği zaman onlara hayretle, avaş yavaş es ı neşesı e ge ıyor· 
~r· •Yccek ,anlatılacak ne kadar malıda bir dükkan işletiyor. Bir eyyam aca . b' hl "k .. .. "b· bak çıkmıştı. Sapıtmıştı. du. 
ı . ı Vı.rd I . .d. . k yıp ır ma u gormus gı ı ı- Saki d .. b" h la \I~ ı. zmıre gı ıp orada bazı ı;tıler görece . I d ' ıyama ıgı ır ırs : Mahallenin, semtin ihtiyar kadın ları 
li~n bir sükuttan sonra Hatip çö- Bu münasebetle beni El~alıya çağır- yor ar ı~ .. . . . .. - Allah mübaret etsin, dedi. onu yalnız bırakmıyorlardı. Cenç-

dı. Kendi lzmirde iken dükkanda bu .1 r akat muderrıs te: hatıp te hır gun Müderris k.ldere, talihe boyun ei- lerin, kızlarının ve oğullarının yeni ya-
lunmamı söyledi E l"'t h t iın ge ıp şapkanın kendı başlarına da ge- · ·b· -yışa dalıp gitmelerine karfı bir şey . v a a arı, geç v . • h . . . mış gı ı: r-
"h . . k . B' çecegını ta mm etmemışlerdı. b "h · l b k ı tıyacı gıtme zarureti var. ır tec •

1 

.. . . _ Elmukadder layügayyerl dedi. yapamıyan u ı tıyar ana ar, üyü 
rübe edeceğim . Eğer sarıkla gidebilir- Hatta herkes ·şapka gıydıkten son • analar o gidiıııin tersine olarak büsbü-

1 b" l · · A k b Hatibin sakalı sallandı. -rr 
sem, İf oraya varasıya kadar. Orada ra on ara ır gurur ge mıştı. rtı u tün kendileirni geriliğe, eskiliğe ve ~ 

't-ıi )J\.0rniser sana da bir şey söyle -

~·· 
lide • trıa başını eğdi: 

~arılt için değil mi) 

~\İ c Yapacağız} 
~i dcrria ellerini açllı. 

"'I d - Öyle, öyle! 
ne olsa idare ederim. Amma ve ilkin a em e müalümanlığı temsil eden yal- .. . . . nun zahiri şekli olan kaba sofuluğa 

Ü buradan Çıkmak bl
. lcd' B - ı nız kendileri kalmJftı. Son iki hadise Bunu soylerken sesı tıtrıyordu. . l d" B h 1 l H . AL 

mitsizlik r mese ır. uyur b"" .. la I K vermış er ır. u a on arın atıp a. 
dug" unuz gibi kom· N ·ı 1 k - utun gurur rını teme inden kırıp ge- Bızmıştı. .. .. k Osmanın etrafına toplanmalan için fır-

Verir gibi : 

tv.~c Yapabiliriz, dedi. Bu adamla
'•ı Yolt. 

~ ~tı ne fik irdesin. 
.ıc • 

trıa sustu. 

ıser aı o aca zın . d".. . . . . d ı d l 

d k bö
. l l d H . 

7 
_

1
. k çır ıgı ıçın şım i sersemlemişlerdi. u mese e ustune onuşma ı ar ar· ı t l t ı ye şey er e accacı .c..a ım e _ Hat" b"rd b' rd k sa o muş u. 

·ı · ıp ı en ıre '° u: tı . ş· d" d k 1 d l d sı ıyor. p L! b .. h fi .
1 

ım ı on an a ı anışan ar, ua 
- eıu u gavur ar erı e ne ya - Ve biraz sonra müderris vaktin ge- ezberliyenler, hatta muska alanlar, o-

Hatip acı bir tebeaaümle aordu: paca;:.ız. k 1 k kal 5 ci tiğini söy İyere ktı. Hatip eski kunanlar artmağa başlamıştı . 
- Ya fırsat bulamazsan~. Müderria baflDI kaldırdı: arkadatını geldiği zamanki hararetten (Aıkaaa var) 
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Belgrad mektupları : insan hayatı ne gibi tehlikelere maruz 
Mart~ 

? • 

Yugoslavya meclisindeki 4 7 6 81 O ölüm vak' ası üzerinde 
hidise nasıl oldu ? ' l b. t tk •k 

Başvekili öldürmek isteyen muhalif yapı an Ir e 1 
meb'usun meclise zilzurna sarhoş Evli erkekler bekarlardan çok~ 

geldiği meydana çıktı kadınlar bekirlardan az 
yaşayorlarmış ! 

Yu6o•lav parlamento •unun harici görüniifü 

Belgrad (Husuıi) - Mösyöıki temaalarından büyük bir hürmet ile 
Y evtich başvekalet sandalyesini Sta- bahsetti. 

yoc:linoviche bıraktıktan sonra muha- Bütün meb'uslar, naibin ismi geç -
lef ete geçti. Kendisine iltihak eden tiği zaman ayağa kalktılar, başvekilin 
arkadaşlarile ekalliyette olmasına rağ- u affak· et' · _·n __ lam ~ L 1 

m v ıy mı cu.uş aga .:oyu -
men, hükumeti müşkül vaziyete so • f . 
kn k d d "dd tli h ket t dular. şte tam o aırada Amotovıtch en erece e şı e are e me-
ğe başladı. cebinden bir tabanca çıkardı. Ve otur-

Bugün mcdiste herkesin sevdiği baş- duğu yerin üç metre Ötesinde alkışlan-
vckili öldürmek için patlıyan taban- dığı için sözüne devam cdemiyen baş- 1850 den bugune kadar vasati ömürde görülen yükselme 

ca onun fırbaına mensup bir say- vekilin istikametine dört el silah attı. , Bundan kısa bir müddet evvel ga- 1 sap edilince şu tuhaf neticeler meydana 1 bir kadını öldürmektedir. · . ~ 
lav tarafından atıldı. Ve doğrusunu Amotovitchin tabancasını çektiğini zeteler eski İspanya Kralı Alfons'un çıkıyor: ihtiyarlıktan ölenlerin nisbetı 28 
söylemek lizım gelirse, Yugoslavya • etraftakilerden kimse gormemış, an - oğlu Prens kovadonga'nın Himofilye I Tifo ve paratifo 476,810 rakkarnına birdir. ~ 
da büyük bir nefret uya~dı.rd~. cak karşısında bulunan bafVekili far- hastalığına tut~larak öldü~ünü y~zdı- 1 ~isb~le 16~7 de bir, çiç_:k h~stalığı Kurşun isabetiyle ölüm 30~7:1.J j 

Saat on buçukta meclıs ıçtıma et • k t . b k- - .. alt - lar. Bu hastalıgın ne oldugunu bılen- /9,4 ı9 da hır, kızamık ] 21 de hır, kızıl bir bıçak yiyerek ölmek ıhuJ11" 
rniflİ. Başvekil bütçe ve o münasebet- e mkır,hve tcmekn rtursunutn ına aıgı- ı ler azdır. Fakat bunu kolayca anlatmak 14!J5 de bir, boğmaca öksürüğü 233 de ] 1 '0·>9 da birdir ..ı 

.. . h kk d f nara aya mı u armış ır. •. _ .. ~ • . . . . .. .. • - · . r 
Je de umumı sıyaset a ın a mu as- . . . . _ mumkundur. Bu hastalıga ugrayanla- hır, dıften 114 te hır olume sebep ol- Zehirli bir hayvanın sokması ,e~ 
aal izahat verecekti. Muhalif ekalliyet Meclısın ıçındc dört el patlıyan ta- rın herhangi bir yara, bir çizik yüzün- mu!':lardır. ·ı "l k "ht' l' ] 4 !)()O 

ba ah~ ··thi b" kar ki· • ısırması ı e o me ı ıma ı , ·tıl' 
grupu hükUınct işini beğenmediği için n~ or.~ gı mu ' ır 1~1 ıga den kanları akmağa başladı mı kan Enfloenza bütün bu hastalıklardan bir, yemekten zehirlenerek ölmek 1 

mecliste bulunmamağa karar vermiş ve ;~rdı . Mutaarrızın .. ya~ında bulunan pıhtılaşmaz ve yaralanan kimse ölün- fazla öldürücüdür. 85 te bir ki§iyi yere mali de ancak (29,800) de birdir· ; 
•ıralarım bırakmış olmakla beraber sa- ıkı saylav hemen uzcrıne atıldılar. Ve ceye kadar akar sermiştir. ld · · "l k r"J, 
"' ' · 1 · am cezası netıcesı o me e ): 
miin 1nraianna ve gazeteci localarına e~ınden t~~ncası~.1 .~ldı ~r. Arnoto - Dünya yüzündeki ölüm vukuatın- Uyku hastalığı ancak 655 de bir, çin 30,:J55 de bir, kadın için 2:~:3,9 
dağılmıştı. vıtch tepınıyor, kufür cdıyordu. Ta - da bunun üç binde bir nisbetinde bir Tetanos 4219 da bir ölüme sebep ol- de birdir 

Saat on bire doğru meclis reisi Mös- bii derhal tevkif edildi ve celse tatil rolü vardır. Yani 2999 kişi başka hasta- muştur. . 

yö Tchiritch celseyi açtı. Ve bafvcki- edild!. . . . _ ı lıklardan, biri de hundan ölür. Kuduz illetine on eene içinde düşen * • b' 
11 Jin nutuk ııöyliyeceğini beyan ederek Jkınc~. ~~ise saat on ık.ıye d~gr~ a - Hayatın tehlikelerini ölçmek kolay hisse sıfırdır. Unutulmaması icap eden ır f 

Stayodinovitchi kürsüye davet etti. Hü çıldı. Butun muhalefet lı~erlerı soz a- değildir. İnsan günün birinde yolda Kanserin niabeti ölenler arasında ta bütün bu he~plarm İngiltcre)'e 
kumet meb'usları, başvekillerini hür- larak hareketi tel'in ettıler, yalnız giderken bat,ıına bir taş düşer ve bu yedide birdir. re yapılmış oldu~dur. ıeV' 
metle ve ayakta karşıladılar. Siyasi ~:vtich ~upun~n mümess~li~e söz y,üzden ölebilir. Yunan dıramının ba- içkiden ölmek ihtimali 9170 de bir- Buna benzer hır hesabın nıeJll 'I 
mücadelelerin her türlüsüne alışkın o- &oyletmedıler. hızar etmek ıstıycn a- bası olan Aşilin kafasına bir kaplum- dir. timiz için yapılması da herhalde 
lan başvekil gayet tabii olarak ve hiç 

1 

dam: bağa düşmüş ve bu yüzden ölmüştü. Çocuk doğumu hastalık].arı 85 te kate değer neticeler verecekti~ 
bir şey yokmuş gibi nutkuna ba{'ladı. ..-.. «Hain aşağıya in gürültüleriyle Vakit~i~ ~htiyarlamak ta bu tehlikeler- ~ 
Locaların birinde ve gazetecilerin ya- kursuden uzaklaştırıldı. den bırıdır. ır 
nında bulunan muhaliflerden ve Sırp 1 . Koridorla:da, herkes ~aşvekile ~eç- Geçen asrın. .ortalarında va.sati ö- /ki Kız l 
Makedonyası saylavlarından Amoto - mış olsun dıyor ve sogukkanlılıgını mür kırk sene ıdı . Sonlarına dogru bu 

vitch, evvela işe alay etmekle başladı. !tebrik ediyordu. nisbet kırk dört sen,eye yükseldi. Bu Birden 
Salonda yalnız başvekilin sesi duyul- \ Saat on ikiyi 25 geçe Stayodino • asrın başlarında 4.) seneye sıçradı. s 
duğu sıralarda kahkaha atıyor. Kaba jvitch, rengi biraz sararmış olduğu hal- lDlO da vasati nisbet !">f>~yıl o.ldu. Bu evigorum 
nükteler savuruyordu. de kürsüye geldi. Şiddetli alkışlar ara- gün fi!) yıldır. 1 !l44 ~e dogan hır çocuk «Bir buçuk iki sene evvel iki aenç kı· 

R . ..k. . . tt·- · . k sında nutkunu bitirdi. .. vasati 65 yıl yaşamaga namzet buluna- zı avrı ayn çılgınca seviyordum. Oıı • cıs su ut etmesı ıcap e ıgını, a - . . . . ,, 
. . l k ~ b Yapılan tahkıkat netıcesınde suı - caktır. lar da birbirlerinden habersiz beni ayni 

81 takdırde sa onu ter etmege mec ur 1 k ı· hl'k ı · . . · b 
• . . . . B .. zl h l kastçi saylavın sarhoş o ara mec ıse Hayatın te ı e en, yaşa) ışın ne'\ - şiddetle se~ iyorlardı. Seneler geçtı, en 

edecegını ıhtar ettı. u so er ırs ı .. . \! h"'d' d • . . ,.,, d l · · ·h d' l d' ı_ , . . . . ,. . .. ı girdiği tebeyyun ettı. e a ısc e ine göre de degışır. ına en ame esının Utisinden birini tercı e ıp ev eneme 1111• .. 

meb usa hıç tesır etmedı. Bılakıs, hu- .. .. h t ld • ·h tle m" k b'l l"' h Fakat bu arada bir başkası çıktı, sev -. . . curmu meş u o ugu cı e • ... • ömrü kısa, buna mu a ı mese a ru a· 
cumlarını ~ıddetlend~rdı. Ve sık sık ha· I suniyeti teşriiyesinin ref'i hakkında ni sınıfın ömrü rok uzundur. diklerimden biri ile evleniverdi. Bekar 
"b" ·· ·· - k · b l d Bu ha ] 1 d h ~ kalan da benden yüz çevirdi ve kaçtı. tı ın sozunu esmege aş a ı. - karar alınmağa üzum o ma an a - Evlı' erkekler bekar erkeklerden da-

l } d Kcndi~ine evlenmeği teklif ettim, red-
reket aşağıda oturan :ay av arın. a ~a- pishaneyi boyladı. ha çok yaşarlar. Vasati hayatları fi;) dedi\'or Siz ne dersiniz~ 
nını sıkıyordu, evvela memnunıyetsız- ............................................................... ile ().l yıl arasındadır. Evli kadınlar ise • · Gönen: Sinan 

Jiklerini işaretlerle ifade ederlerken, TA r'\ v i rvı 1 beknr kadınlardan daha az ömürlü o- ı Demek ki iki kırın da itimadını kay-
sonraları, itirazda bulunarak meclis }urlar. Vasati ömürleri 2.) ile :31 sene betmipiniz. Belki de fazla olaru öteki 

d 'kk · · Jb tt'l MART d d kı~ı sevd;c>.;nizi öğrenmittir. Sizi red • reisinin nazarı ı atını ce e ı er. arasın a ır. .. --

1 d. · delmesi bundandır. Fakat onu aev1rinizin Reis, 8 amiinin söze karışmaması la- ı 1 Çiftçiler ekseriyet e apan ısıtten ö-
H•ııot ıeııe j O .ı\r~İıi "' 11 ıı. ( d k k d" ) aamimiyetine inandırabiliraeniz ret fik • zım ae1digı-· ve Arnotovichin de bu u- l35 ·~ 1 5-, lürler. Hekimler, yüz e ır ort y k h d 

D - d '>O) rinde ısrar edemez. ese apı p onu a "'ulc rı'ayet etmedig-ini gördüg-ü ıçın 1
1 

• ~ ı kalp hastalığından. (yüz e - sinir .. 
., ha~ı<D {t s:m !!"'"' '• u ' .tt ( d 90) f terkc:trneyıru:ı. 
mumai]eyhi salonu terketmeğe davet ) :!4 1 1936 26 hastalıklarından, yüz e - mor ın * 
etti. Rahat durmamağa evvelden karar 
vermiş olan rnütaanız mcb'us, ga -

zeteciler locasından inerek meclisteki 
yerine geçti. Ve münasebetsizliğine, 

bu sefer de saylav sıfatile devam etti .. 
Kapakları açıp kapıyor, bağırıyor, te

piniyordu ... 

Başvekil saat tam on biri yirmi ge

çe, harici siyaset meselelerini anlatır • 
l•cn, Prens Polun Paris ''e Londrada· 

1 ile zehirlenmekten, (yiizde 7) verem- «22 yaşındayım. İki sene evvel 35 
SALI den, ve enfloenzadan ölürler · ) a ında bir kadınla seviştim. Bu kadın, 

SAHAll 1 Bl~.\h 
- Zilhicce ı· -;, 'ı D. S. IJ. 

l:::! 10 16 10 32 
G ~O 4 42 

Ügl-· -~, Ak4am ) ulııı 

S. D. S. D. S. ı D. S. ı D. 
E. r, 14 9 al 12 - J 30 
z. 12 :!4 lf> .ıO l~ JO l!I 41 

Ölüm sebeplerinin en fazla yayıl- on yedi yaşındaki kızını bana '\'ermek 
mış olanı, türlü tiirlü şekilJeriyle kalp i<ıt l"di. Fakat sonradan öğrendim ki kı-

l •> ~ d zın ~vvelcc başka mnceralan varmı~. 
hastalıg-ıdır. nmltere halkının •>,:> a 

c· Müskül vaziyette kaldım 
biri bu hastalık yi.iziinden ölüyor. 

1 !)34 te İngilterede ölenlerin sayısı 
476,810 dur. Bu miktarın 242,8!">.) i 
erkek, 23:~.n;).'.) i kadındır. 

Bunların ne yüzden öldükleri he-

H. S. 

Ne bu kadının ıevgisinc inanınız, ne 
de kızile evlenmeğe razı olunuz. Yanlıt 
bir iş yapmıııınız. Bu hatayı ıonuna ka
dar götiinneyiniz. 

-.rl 
se'1' <' ıjBir sene evvel bir kızlıı t 

l kııl ,~ Fak at ebeveyni haber a ıncn . td" 
kapadılar, görüşmemize mônı ~ J 
Şimdi de benden uzaklaştnu1" ,l 
baska bir yere götiirüyorlar. N~ rııı1 I 

• y,ıoı ~ 
yım] 

1 
~ , 

Kızın ailesi haklıdır. Eğer J<ıı ii°J 
kalen ı;eviyorsanız neden ev1crıf11 tt{ 

1 111•" ıunuz. Hiç bir ana baba kız ar (jj 

keli maceralara sürüklenmesirıc 811'; I 
• • • 13e mamaz. Kızı re!Jllen ısteyınız. 

1 .• d ~· t. irler• lar da muamele erını egıf ır 

* lzınirde R ..• : 1'~ 
Birinci mektubunuzda çoeu1' aeıı , 

• ~v ti 
istidatlarından bahsetrnemJJl . ·ı•b~• . . . ş· dil" 1 ~ ikaz etmek utemıştım. ım I d~ ~ 
nazdan anlıyorum ki siz sağı •0 r ;ç 'd 

• · · B artlıı. f' rek hareket etmıısınız. u § • e1' ~ 
çocuklarınızı mektebe yerleıtır;~tı 
değildir. 
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Nesilleri inkıraza yüz tutan 
vahşi hayvanlar kurtarılacak 
Nevyork tarihi tabii müzesi bu hayvanların Afrikada 
yaşadıkları muhiti bütün hususiy.etlerile canlandıran 

bir hayvanat bahçesi vücude getirdi 
• 

Nevyork hayvanat bahce9inde arslanlar kımu 

Afribda ne.illeri inkirna ym tutu 
hayvanlar Amerikada Nevyork tarihi ta • 

bii miiıl = ıiwle u.di ....ı.itlen.dea farksız 
m.a.i&J.re .uledilmitlerdir. 

S. iti yapan Amerikanın belli batlı la • 
biiyatçı kiıiflerinden Mister Karl Akley • 
dir. Akley Afrikada yıllar ıeçirerek ora • 
dalô vahti lıayvanlann yavaı yanı inkı • 
raa cfoinr ciftiiini ıörmüt Te bunl.n 
kurtarmalı: için çalıtmıtbr. e. çaı,...,.... 
netİceli ..._.. Ne-Tyok tan tanı. nı1iia • 
ıinin yeni bayvaaal la.l.çıesi açılmıı bulu· 
nqor. Afrikada nesilleri inkıraza mala • 
lıim olan baJTanlar burada yaıayacaklar· 
dır. BY kıt'amn valııi hayvanlara melce ve 
enelinıab olan aksamı bütün hususiyet • 
lerile burada canlandırılmaktadır. Ba İfİ 
yapnmlı m.. tal»ii)oa~ılar, nebatatçslar, 
ha~Çllu, aaa'lltkirlu el ele vererek 
~' Dibayet resimlerde zöriilen e • 
aerler -ftiıcut ı..ı.n..,eur. 

Y .- ı..,vaaat absesi hayvan arupla • 
rm. söre taJuim ~ bulunuyor. Hay
"• puplan yirmi sekizdir. Bunlar arasm· 
da son derece nadirleıen çeıitler vardır. 

Yabani kediler, yabani mandalar, deve 
ltuılan, okapi ve saire Fifter ile goril • 
ler de ayn bir kıymeti haizdir. Ba goriJJeri 
letldlıı eden mitdıassıa Mister Antony fU 
... ..ı.n ya:ıayor: 

11Daj l'Oriıi, salail&el'de alçak arazide ya
,.,_ 90rillerclen taroamen aynd1r. Bun • 
1-.. idetleri de deiifildir. Dağ l'Orilleri 
•iaçlara tırmanabilirler. Fakat yerde ya· 
..._,,. tercib ederler. ötekiler bun•ın 
~sineclir. GoriJler içtimai bir hayat sürer
ler. Her ırrupa bir erkek riyaset eder. Gru
Pun mütebalôai ditilerden ve yavrulardan 
rniitetekJUldir. Goriller et yemezler Te or
bıaaJarda dolapralr nel»ati plahır ararlar. 
C...:elwi döTliip tlolepna..ı.r. Newetle p • Hayvanat bahçesindelü dağ gorillerinden biri 
ee .. luw ..- ~lar.• 

Yeni hayvanat bahçesindeki fil sürü • 

liiniin ... derece ıöae ~pan ı.--iyet

leri ..dır. &. filler yola çdd:ıkça en .,eeç

~en Mri airiiaüa .taamı kollar, MI 

'-etlıa arkadaa ıelmeai muhtemel olan 
l>iitün tehlikelerin önüne ıeçilir. 

Arılanlann yapdıklan saha da tam 
l'.....-.c1.ıi Nbanm ayn1dır. Bwua da 
0-.,. istedilderi cibi ıuip dolaflllalarına 
-.. ayJanmalanna rnüuittir. 

Geyikler ise en nadir cinstendir. Habe • 
tİatanm cenup dailanndan getirilen bu 
•~rilder J 929 da tutulmQflan:hr. Banlann 
lıı"1üti de aradıkları otı.rbı doludur. Ve 
'-tedilderi bütün teraiti haizdir. 

liiiJi.aa yeni hayvanat bab~si, muJ.telif 
~arın canla bir kopyasıdır. Burada her 
'-nan kendi öz yurdunu buluyor ve is • 
t Hayvanat bahçesinde filler edili ıibi Yatıyor. 

Lokamo devletleri bu 
sabah 11 de Pariste 

toplanıyorlar 
[Baı taralı 1 inci yüzdedir] 
Dı, i~lerinin durumu münaaebctile 

Parlimento mutad tatilini yapmaya
caktır. Niean içinde yaptlacak olan ye

. ni intihap ta tehir edilecektir. 
Almanya İfgali tamamlıyor 

Berlin, 9 (AA.) - Alman aakeri kıt"a
ları dün mutantan bir Mll'ette F rankfurt. 
Bonn ve Düseldorf a gİrmiolerdir. Frank • 
furt belediye reisi ve mahalli nasyonal sos· 
yalist teıekkülü reisi, ilk topçu müfreze • 
sinin baıında yürüyorlardı. Bu müfreze, 
halk tarafından fevkalade hararetle al • 
kışlandığı halde şehre IPnnİ.f ve ahali ken· 
dileiine sandviç ve kahve ikram etmistir. 

Topçu ve piyade Lt'aları garnizonla • 
rını Bonn'da tesis etmiolerdir. Tayyare -
lere kar11 kullanılan topçu kuvvetleri ise 
k.amplannı Düseldorf da evvelce haznlnn· 
mlf olan barakalarda kurmuşlardır. 

Alman hcnbiye nazuının natka 
Berlin. 9 (Hususi) - Almanya harbi

ye nazın general Blumberg harp kahra • 
manlannın hatırasını tebcil münuebetile 
yapılan merasimde söylediği nutukta Al • 
manyanın hem kendisi için, hem bütün 
dünya için sulhten başka bir §ey istemedi-

ğini anlatmıştır. General BlumhMv,, ha ... 
facialarına gören ve tanıyan İnsanlanJlt 

milletleri yeni askeri vasıtalann mülhit 
tahribine maruz bırakamıyacakl ı ını ilive. 
ve bu nokta üzerinde bilhassa ı:Jrnr etmit
tir. 

Almanların Fran.ız lxqbo.hcmına 

Cevaplar• 

Berlin, 9 (A. A.) - Alman haber al. 
ma bürosundan tebliğ edilmiftir · 

Salahiyettar bir kaynak, Fransız baş ba 
kanının radyoda söylenen nutku hakkın~ 
şu mukabelede bulunmaktadır: 

ııFransız başbakanı, F'ransanırı A!m 
tekliflerini müzakere etmiyeceğini bildir 
miş ve buna sebep olnrnk ta Almanyanm 
bir taraflı olarak taahhütlerini hozduğq f 
nu ve haber vermeden Ren'e kıtaat gön ~ 
derdiğini göstermiştir. 

M. Sarrort bir Alman emri vakiini ~ 
suretle tespit etmek istiyorsa, unutuyor Jı1 

7 martta verilen nihai karar, Fransa ta 
rafından taahbütlerine riayet etmeden ) a
pılmış bir sıra emri vakilerden çıkarılma,.. 
tır. Bu taahhütler Fransaya taarruzkar ha'4 
reketleri ve yeni ihtilaflar çıkarma -;. ı yaaa~ 
etmekte idi.» 

İç İşler Bakanı Basın kurumunda 

Şükrü Kaya wau tecil•lc hir arad• 
Avrupadan dönen İçi,lcri Bakanı Şükrü Kaya dün Basın kurumuna ge

lerek gazetecilerle bir hasbühalde bulunmuştur. 

l ___ R_A_D_V_O _____ ı 
Bu Aktamkl Program 

ISTANBUL 

16: Dans muailr.iai (plilr.), 19: Haber
ler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Oda mu· 
sikisi (plak), 20,30: Stüdyo orkeatralan. 
21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis aervisi verile • 
cektir. 

ANKARA 
19,30. çocuklara öğütler, bilmeceler. 

Aıa •Özleri. 19,45: hafif müzik, plak neş· 
riyatı, 20,05: sıhhi konuıma. 20,20: A -
jans haberleri. 20, 30: Karpiç Şehir lokan-

gece musukisi ve dans. 

PRAG 
19,25: şan ve piyano l 9J.V plak 20, 

10: orkestra 21,35: Franıt::'.:. .ıava 1 arı 

Bükrq Radyotunda Türk seceıi 
Bükreş radyosu bu akşam için 1 ir f ürlt 

gecesi tertip etmiştir. Programa ~öre Bük
reş elçimiz Hamdullah Suphi ~·t" Bülnet 
üniversitesi profesörlerinden Josef Üpe ~ 

,,.sko tarafından birer konferans verilecek• 
tir. Ayrıca Bartın ve Aydın havaforı, Türk 
melodisi çalınacak ve nalk türkiısiı söyle -
necektir . 

Beynelmilel kadın r :;nü 
tatıından nakil (orkestra). Moskova, 9 (A.A) .- Beynelmilel 

BERLIN ! kadın günü dün bütün Sovyet•er bir-
i 9: Münih. 2 1, 1 O: operet 22 : hafif mu- liğinde milll bir bayram olarak kutlu-

ıiki (plak). 2 3, 30: Hamburg. lanmıştır. 

BUDAPEŞTE Iranın ticaret müme ·neri 
16,30: (teganni). 19,30: opera orke- g (AA) p . 

( '- ) 2050: · ea. 21,40: kon- Tahran, · · - ars aıansı 
trau .. oneer ' pıy b.ld' . H''kA ba l 
aervatuardan naklen Llszt"in eserleri 24: 1 ırıyor: u umet, ya ncı rnc-m ew 
&ia•n orkestrası. 

BÜ KREŞ 
12,35: orkestra 13,30: orkestra 14,30 

orkestra 18, 1 5 : muhtelif musiki eserleri 
(plak) 19,15: hafif musiki (plak) 20,15 : 
piyano 20,50: Saksofon sololan 2 l ,3j) 
senfonik konser 22,45: konserin devamı. 
23,15: gece musikisi 23,45: Fransızça ve 
Almanca konferans. 

ROMA 

ketlerle ticaret münasebetlerinb geniş-
letilmesi üzerine, Avrupa ve \rnerİ• 
kada ticaret mümessiJlikleri n faa et-
miştir. 

18, 15: hafif konser. 19,25: 
nakil 21, 35: Napolideki T eatro 
lodan naklen. 

Suriyede grev bit 1 
Kudüs, 9 (A.A.) - Surh ede ;-">() 

gün evel başlayan genel grev, milliyet
llperverler lideri Fakri ~ru~~nin .tanta
nalı bir surette avdetıyle dun ıhayet 

Bariden b J s·· ·· w l t k .. _ u mustur. utun magaza ar t. rar .-
San Car 1 • 

MOSKOVA 
18,30: modem prkılan. 19,45: alatur

ka aaılar taraf. prk musiki konseri. 2 1 : 
(şarkı) 22,23: ve konser 

MUNIH 
19: oarkılı konser. 20,45: 21,10: hü

yük aüel konser. 22,10: daruı muaukisi 2'4: 

çılmıştır. 

Çekoslovakya Başbalranı 
Viyana da 

Viyana, !) (A.A.) - Çekoslovakya 
Başbakanı Dr. Hodza bu sabah bura
ya gelmiştir. Hükumet tarafından re9' 
men kabul edilecektir. 
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i 
V enedikten esir alınan 
gemiye; Pulat; reis olmuş 

yola çıkılmıştı ~7 ~, 
•~211İlimbİl!ııılllll!!~ 

Berlin olimpiyatlan 
güreşçilerimiz 

ve 
Gülleci Cemal de Berlin 
olimpiyatlanna gidiyor 

Ertesi sabah erkenden Radosa · --• 

vardıkları zaman limandan çıkan tırdı. Dwmut Reiı Şoluk Mehmedin 
bir filo, kol nizamında yani deve ka- elini sıktı: 
tarı gibi uzaklaf ıyordu. Bunlar an
cak yirmi kadar kadirga ile bir kaç 
kalite ve kırlangıçtılar. Lala Muı-

- Kusura bakmayın, sizi yolu
nuzdan alakoyduk. Allaha ısmarla • 
dık. 

Jafa patanın büyük donanmasın- - Gelmiyor musunuz? 
dan ne liman içinde, ne de enginde - Geleceğiz. Bir kaç saatlik iıi-

Takımımız Berline giderken Peştede 
kalacak, daha evvel de üç muhtelif 

ecnebi takımla karşılaşacak 
bir iz vardı. · A d d t" · · Be mız var. r ınız an ye ııırız. On birinci rlin olimpiyatlarına diya ve Avusturyadan üç muhtelif ta· 

Durmuı Reiı yedeğinde bir Ve- - Haydi, sağlıkla... güreş takımı 14 güreşçi ile iştirak ede- kım şehrimize davet edilmek üzeredir. 
nedik gemisiyle görününce Türk ge- Durmuf Reisin gemisi Radosa cektir. Bu takımlarla burada yapılacak mü· 
milerinden: döndü. Şoluk Mehmet yoluna devam Takımda 7 kişi alafranga, 7 kişi de sabakalar nisan ve haziran ortalarında 
- Yaşaaaa.. etti. serbest gür~ için ayrılmıştır. olacaktır. 

Sesleri ve alkıtlar duyuldu. Geminin ıu ve erzakı tamamla- Güreşçilerimiz Berlin olimpiyat- Beşinci Balkan gürct müaabakala· 
Pulat merak içinde idi. Durmuı nıyordu. Venedik kadirgasının da larından evvel ağlebi ihtimal iki ay rının da Berlin olimpiyadından evvel 

Reis de burada iki ıevgiliyi kavut- b k k "ki · I d devam edecek bir kampa gireceklerdir. yapılması irin güre~ federaınronu genel ça uca e ıı erı yapı ıyor, onan- w . .. :ır -r -~ 

turmayı, sonra onları Antalyada ka- d l d w • • R d t k Kamp programı yenı antrenor ta- merkeze müracaat etmit ve muvafık 
ma a yer o ma ıgı ıçın a oı a a- 1 k M'll" ·· k 

raya çıkararak lçele yollamağt ve la .. ··11··1 d d ih . rafından yapı aca tır. ı ı gur~ ta ı· cevap almıştır. 
donanma ile birlikte Kıbrııa gitme- n gonu u er. en e tıyaca yet~ - mı Berlinden evvel Pe~tede kalacak, 

cek kadar seçılerek alınıyordu. Boy- b tl d d b" "d k Bütçeye konan tahsisat çıkar çık-
g .. i taaarlamıfb. Y okıa yine itler sar- h b u sure e ışar a ıraz ı man yapma 

lelikle Durmuı Reis iki gemi sa i i imkanları elde edilmif olacaktır. maz Balkan güreış müsabakaları be-
pa mı sarıyordu. oluyordu. Milli güreş takımının hakiki kıyme- şinci defa olarak şehrimizde yapılacak-

En yakın gemiye yaklaıarak hay- R · ·1 p 1 Bu sırada Durmuı cıs ı e u at, tini anlamak için Almanya, Fenlan- tır. 
kırdı: geminin kaıaraıında biribirlerini • ---------

::=~~;:;.~~:~~:~E:~;:~:::: ~~-;;~~~~~~:f :i;ur::~~e:. ~zir~; j !U;;k~e1me=_J ~Ef ~~" !~ ~::p~~~~?I.;~;~~;~: 
w d b k Durmu• Reis cu cevabı veriyor- bakalarına ı'ı:tı"ra"k edecektı'r 

yı çözdü ve limanın agzın a ıra - :r :r ğinden biridir. Toprakta su olmadan Tatavlada isyan "' · 
tı. Kendisi pupa yelken ve çala kü - du: bir tohumu filizlendirmek, bir otu ye· Tek ve çift kolla gülle kaldırma 

B d w d w "ld" V · Zaptiye nazırı Hafız Paşa bir eün Ba- k b - '-I rek filonu.n diziıi boyunca ileriye - u ogru egı ır. ezır paşa- ı:ertmek imkanı yoktur. Suyun olma- dünya re orlarının ir çoğuna Ya&. aş-
T bıaliye acele bir tezkere göndererek Ta -

ko!tu. nın emrini yapmak gerektir. Doı- dıg-ı yerde kaskatı cansızlıktan başka mış olan Cemalden Berlin olimpiyadın-

Fen:keye 
Doğru 

Şolok Mehmedin gemisiyle abor
Cla olunca kendisini tanıdı. Sarmaı
tılar. Durmuf Reiı hemen sordu: 

- Biz İnciyi almağa geldik. 
- Hangi inciyi? 
- Denizde bir Venedik gemiıi-

l\İ vurmufsunuz. Orada bir Türk kı
tı vardı. inci adında ... İçelli Demir 
Peyin kızı. .. 

Gardiyan bqı Şoluk Mehmetten 
önce cevap verdi: 

- Onu Lala Mustafa paıanın ıe-
miıine götürdüler. 

- O nerede? 
I 
1 

- Dün F enikeye gitti. 
N ? F "k "? - e. ... em eye ·mı. 

-.- Evet ... Anadolu aıkeri oradan 
gemilere 
yok mu? 

Elbet 
mu§ Reis 
lemiıti. 

Pulat: 

bindirilecek. Haberiniz 

haberi vardı. Fakat Dur
ıaıkınhğından öyle ıöy-

- Pafanın ardından gidelim, re
is ... Zaten oraya gidilecek değil 

miydi? dedi. 

Gardiyan batı bu ıefer de Dur
muf Reisten önce davrandı: 

- Bot yere yorulmaym. Kızı Ve
zir pa§a lstanbula gönderdi. Gözle
rimle gördüm. Yanımda baıka le
ventler de vardı. Muhsin kaptanın 

kalyonu ile dün sabah Jstanbula git
ti o.. . Şimdiye kadar ele geçen e
ıir)er de o gemide idiler. 

Etrafındaki leventlerden bir ka-
çı !ahitlik ettiler. 

Pulatın canı sıkılmı§tı: 

- Niçin lstanbula gönderiyor
lar? O bir esir midir? 

Şoluk Mehmet: 
- Evlat, elbet göndereceklerdi. 

Donanmada bir genç kızın iti ne? 
Vezir pata senden daha eyi bilir. 
Oradan babasına haber salar1ar, 
gelip alır ... Devlet daha ne yapsın? 

Dedi. 

iki Gemi 
Sahibi 

Bu sözler, Pulatın kafasında u
anmak üzere olan fÜpheleri baı-

tavlada toplanan bir çok Rumun isyan ali.-
doğru Fenikeye ııitmeliyiz. Arlık lbir şey bulunamaz. Tabiatte ilk hayat meti gösterdiklerinden bahisle Taşkışla • da büyük muvaffakiyetler beklenmek-
inci için bir korku yoktur. Demir I suda doğmu,ştur. Toprağın verimi an· dan ve Beyoğlu ihtiyat kışlaaından bir kaç tcdir. 
Beye haber yollarız, kızını İstanbul- cak suya kavuşunca başlar. tabur asker gönderilmek ıuretile isyanın Son dünya gülle şampiyonasında 
dan aldırır. istersen ilk iskeleye çı- Derli toplu bir söz söylemek lazım bastırılmasını bildirdi. Sadrazam Ahmet üç hareket üzerine elde edilen netice 
karahm. Sen kendin git. gelirse denebilir ki diriliğin ta ken- Vefik Paşa hemen arabasına binerek Ta- 295 kilodur. Cemal, yaptığı tecrübe-

B .. 1 ·· l · ş· d" disi ; sudur. Susuz dirilik olmaz. tavlaya gitti. lerde 293 kilo kaldırmıştır. Üç dört 
- oy e ıoy eme reıı. ım ıye Marangoz kalfası, terzi çıraiı makule -

kadar hep ummadığımız §eyler ha- * sinden beı altı yüz kitinin toplanıp ba • aylık bir idmanla bu kıymetli sporcu-
ıımıza geldi. Yine bir aksilik çıkar Nebatlar• toprakta filizlenip yaşı - ğndığını gördü. Paşa kalabalıia yaklaşın- muzun bu farkı da telafi edebileceği 
da... yabilmek için her feyden Önce suyu a· ca arabadan indi. Romatizmadan rahatsız muhakkaktır. 

rarlar. Denemeler göstermiştir ki geli- olduğu için topallıya topallıya yürüyerek Lik Maçlarının İkinci l>eYreei 
şi güzel bir nebat, bir gram kuru mad- yakaladıfı\ nümayhc;ilerden birine kalın 8afhyor Pulatın 

M eraklanmcuı deyi topraktan alabilmek için tam üç bastonile bir iki tane indirdi. Elinden kur- İstanbul lik şampiyonasının ikinci 
Durmut Reiı bu kadarını da ar- yüz gram suyu beraber almak zorun· tulunca baıkasım tutmak üzere bir iki •· devre futbol maçları Cumartesi günü 

k ku l k d P dım seğirtince ayak takımı çil yavrusu gibi l.....l-
tı runtu o ara görüyor u. ula- dadır. Suyu bu kararda bulamıyan ne- Taksim ve Şeref stadlarında ~-ya· 

dağıldı. Bunun üzerine Ahmet Vefik Paıa 
tın sağlam omuzunu 11vazladı: hatlar, ı"steklerince gıdayı topraktan caktır. doğruca Yıldıza giderek zaptiye nazırını 

- Bir fey çıkmaz. Haydi, yol için kaldıramazlar. Demek oluyor ki: Top- çağırttı. Hafız Paşa içeri girdi. Pata yakına İkinci devre maçları bir çok takını· 
hazırlan. Sanırım ki yaran buna en- raktan bereketli bir mahsul kaldırmak, geliniz diye çağırarak ualannda bir iki a· ların puvanları üzerinde büyük rol oy· 
gel değildir. Hatta bence bu iti Ve- her şeyden önce ektiğimiz nebatın di - dımlık mesafe kalınca kalkb, iki parma • nayacağmdan son devre oyunlarına 
liye filan bıra-kaan daha iyi olurdu .• 

1 
lediği kadar suyu hazırlamakla kabil- ğını uzatarak «hen adamın iki gözünü fazla bir ehemmiyet verilmektedir. 

Veli ile Murada ve arkadatlarına dir. Biz bu amacımıza iki yoldan vara- birden oyarımı> deyip üzerine yürüdü. Ve Fenerbahçe stadı tamir edilmeğe 
dönerek sordu: biliyoruz. Ya gök yüzünün yağmuru - «seni miskin herif senil Taburlarla asker başlandığından iki hafta kadar Kadı· 

_ Öyle deiil mi? Pulatın merak • nu toprağa biriktirmekle, yahut ta yer ıevkedeceğine kendin gidip te o karga köyde yapılacak maçlar geri buakıla· 
lanması boş değil midir? yüzünün sularını tarlamıza akıtmak- derneğini niçin dağıtmadın; devletin ba- caktır. 

Veli dudak büktü. la ... Fakat bir çok hallerde yağmur ve şına gaile mı açacakaınıı teltdirile dışarı Balıkesir Muallim Meldehi 

h · k kovdu. Talebeleri Bursaya Gittiler Murat cevap verdi: kar toprağımızdaki su i tıyacmı ar· 
H 1 b b. ·k· k b 1 Mehmet Zeki Balıkesir, (Özel) - Kurban bay• 

- Ben Pulata hak Yeriyorum. şılıyamaz. e e u son ırı ıp ay o - r-·--------------- ı k 
l H 1 b b. "k"p kay ramında Muallim mektebi 50 qi i 

Belki İstanbulda dig~ er esirlerin a _ şı ıyamaz. e e u suyun ırı ı -
ı k t Bir Doktorun bir kafile ile Bursaya gelmiştir. raaında pazara bı'le çıkarılır. Soy - bolmaması için yapı ması gere en op- H 
k k · b 1 GUnlu··k Salı Atletizm, futbol, Voleybol, ent· 

b 
rak hizmetleri de e si sız aşarı maz· 

ıuzun iri göz koyar, ne bileyim b 1 ·· b k t b"' "k b' -•~L- u· 
. .. .. . sa su ihtiyacı büsbütün açık kalır. (*) o musa a a arı uyu ır WAa.a 

ben, bın turlu korku akla gelıyor. T" k" "ki' . 1 b. bakışla az Notlarından yandırmı~tır. . . ur ıye ı ımı gene ır T k 
Ben ıkı tarafın da ho,una gidecek _ 1 k .. l"d'ır Bu sonuncu A k S ... Voleybolu Balıkesir Muallim me .. 

yagış ı ve ço gunef ı . l olün arı 
bir çare. buldum .. Eğer~ ~eiı kabul e- ı keyfiyet nebatların bir gram kuru mad- tehi kazanmıştır. 
derse hız de ıevınecegız. de için istedikleri su miktarını da yük- Hastalıklardaki j Atletizm müsabakalarının 9 müsa· 

- Söyle baka hm. seltir Fayda !arı bakasında 5 birinciliği Bursa, • birin-

- Eıir .aldığımız Venedik gemi- Onun için her yerde, fakat en çok Alkolün sari hastalıklardaki faydaları ciliği de Balıkesir kazanmıftır. 
si nerdeyse sefere hazır bir halde bizde su ihtiyacı ve sulama işi pek Ö· gripten, lekeli tifodan, zatürreeden ve Balıkesirli Fethi 400 metrede 5S.G 
olacak. Yetecek kadar levent ve nemlidir. diier sari hastalıkların ıiddetli ateşin- ile Bursa ve Balıkesir rekorunu k.ınnıf" 
kürekçi de var. Siz kendi geminizle * den müteessir olan bir çok hastalarım· tır. 

k da l·ıa·ç tedavisi yerine çok kere alkol H tbold Bursa galı'p gelm:.tir. Finikeye gidin. Biz de Pulatı ken - 1 ) k · d'- · en e -r-~te bugün an atma ıste ıgım no - vermek suretile iyi neticeler aldım. F b l d d 3 1 Bur-
dı"mı'ze reı's yaparız ve l

0

ncı"yı' alıp · · f d 1 b' l ut o maçın a a oyun -ta bu sulama işmın ay a ı ır yo U· Alkolün şarap, şampanya, konyak, ra- ~1 b" · l b't · t' 
size yeti§iriz. inciyi İçile yollarız, dur. Bizim köylümüz sulamanın yal - kı şekillerinde ve hastalık zamanların· sanın mag u ıyetıy e 1 mış ır. 
yahut Aliiyeye bırakırız, Kıbrıı ae- nız yazın yapılacağım sanır. Bir çok da istimalleri mutlak surette hastalık Beşiktaş takımı İzmirden 
ferine geliriz. 

Leventlerden bir kaçı birden, hat
ta Deli Mustafa ile tek göz Ali bile: 

yerlerde o zaman sular kuruduğundan mikroplarının, ve zehirlerinin bıraktığı dönüyor 
bunu da yapamaz. Halbuki kışın boş tesirlere karşı bir müdafaa zemini ha· 1 
bırakılan tarlalara akan sulan çevir • zırlıyor ve vücut mukavemetini arttı· İzmir, 9 (Hususi) -!~:-ap;; 
mek te ilerisi için bir çeşit sulamadır. rıyor. Ateşin fazlalığından uykusunu yaptığı son maçtan sonra ~· taf . 

- Buna diyecek yok! Bu sulamada toprağın derinlikleri bes- kaybetmiş ve yahut buhran içinde sa- kımı bugün İstanbula hareket etınış· 
Dediler. ]enir. Beride oraya ekilen nebatlarda, yıklıyan hastalara, hastalık nekahatin- tir. • 
D · d b" d .. ·· d"'k k k d 1 de olanlara günde 50-100 gram aruın· Altay kulu··bu·· hakkındaki urmuf reıs e ıraz uıun u • vılın yagw mur ve arı ne a ar az ge -

J da alkol cinslerinin istimalini bu noktai 
ten ıonra biç bir mahzur görmedi. se sıkıntı rekmiyerek altındaki haz • neşrı·yat 

~ nazardan tavsiye ederim. 
Pek az sonra Pulat reisin kadir - neden faydalanır. Bu işi gören köy • u··bü-

1 l Y ( *) B tları keıı'p --L•-v·-·· ya fzmı'r, 9 (Hususi) - Altay ~u. 
gaaı Radoa limanından pupayelken lü de o nisbette 'fazla mahsu a ır. az u no -., ..... , - l l wl"b" . ::__..ııe 

ki k but bir albüme yaplfbnp kolleksiyon nün stanbu da mag u ıyetı .u. ..... 
çıkıyor, Durmut reis de tehri top a- ekimi için hazırladığınız topra arı ış- l ııef' yapınız. Sıkıntı zamanınııula bu notlar İstanbul gazetelerinden bazı arının 
tarak ıelimlıyordu. tan sulamayı siz de deneyiniz. bir doktor eibi imdadınıza yetiıebilir. riyatı burada teessürle karşılan&Jllfhf' 

( Arkaaı var ) Çiftçi 
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Camekandaki kürekçi 
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&on Poslan1n Tefrikası: 4 

giliz Entelicens servisi, Bursadaki 
Gözleriniz fal taşı gibi açılmasın kiy ordu. Bu mayo çok, hem pC'k çok 

((Çok zengin bir adamla tanıştım » de- 1 yakışmı,ştı. 
<cÇo nzengin bir adamla tanışırım )> de- Hüsamettin camt kanın ö .unden 

medim. Sadece tanışırdım, dedim. 1 hiç ayrılmadı. Gözünü kızdan lıiç ayır· 
• I 

esir lngilizlerle irtibat tesis etmişti 
Adı, Hüsamettindi. Sokakta ·rast- madı. Hiç değişmeyen mütebessim y ü

gelseniz cemiyeti beşeriyenin başka 1 zü ile perde kapanıncaya kadar baktı. 

rece, bu iki torpido binbir teh -
e, lİmana clahmfb. Fakat tam 

dıınaoa batlandığıı 2Bman, ( Mua
ltiUiye) torpidosunun torpil kovan
'lrnamıştı. Halbuki, gündüz harp 
Yapıldığı zaman iç torpil kovam, 

işliyordu. Şimdi niçin ate, al -
? .. 

~k vaziyette bunu araf111·mak müm- ı 
di. Esrarengiz bir fekilde gevıe -

11lar sıkııtırılmıu harbe devam e • 
. takat bu vaziyet, gemi zabitanı

e bir fÜphe vermqti. Ve bu ıüp
ıremide gönüllii doktor :sıfatile 

doktor Harbordun üzerinde temer
. ti. İs!anbula avdet edildiği za -
•dam 

0

hakkında inceden İnceye 
\oe tahkikata giritaecekti. 
· Filo, İstanbula avdet edip le 
"ta mendireii önünde demir atar 
doktor Harbor~ birdenbire orta
~ boluvermişti. ( 1 ) 
l bir kat daha nazarı dikkati cel
'-lııı:ikata 1rİrİJİlmİfti. Fakat, sahte 

torpidoya siren bu adamın en 
bir İzine bile leMdüf edilmemİftİ. 
~eler geçtikten soma anlaşılı -
~ cüretkarane maceraya atılan, 
...... pelden bqb bir adam değil-

lltane macera ile ite ba~lıyan Mis
lin ıon plim da ıu idi: Harbin 

1~ıinde, (Bursa) üsera garnizon -
1 
teneraı, zabit •e efrat olmak ü

bine yAm eaİr bulunuyordu ... 
~ İstifade edilmek istenilmif ti. 

lıir program tertip edilmi~ti. 
\ilayeti, asker kaçaklarile dol -

~İtnıasti, Karacabey, Bandırma ci-

dağlarda asker kaçakları tara -
~ ... rah kurulmut; kazanlar kay -

~d-.. Bunlardan bir kısmı da, giz
'le kasabalara ıiriP çıkıyordu. 

lQ eti içinden yakmak istiyenler, en 
~rini bu asker kaçaklanna dile -

liUniarın aralanna propaganda • 
~lk, isyan ettireceklerdi. İlk bü-

..... 

Ahmet Saim, casusluğa başlad>ktan sonra 
Adnan Şevki adını almı!jll. 

de ltıklara çıkmıtlar; her zaman oturduk
ları kayanın üstüne oturnıu~lar; kendile -
rini ırüç hal ile oraya kadar takip edebilmİf 
olan muhafız neferin bitap bir halde uzak
ta bir yere yığılıp kalmasmdan istifade e
derek, kibrit kutusunun içindeki o küçük 
kağıdı çıkarmıflar. İngiliz Entel'ijan ser -
visinin hususi alametini taşıyan o incecik 
bülcülmÜf kağıdın üzerindeki §U satır)arıı 

okumuflardı: 

(İngiliz EnteJlijan servisi namına; bin
hatı Kampel; bu kağıdı size veren adam 
vasıtaııile sizinle irtibat tesis etmek iati .. 

yor. 
1 - Zabit ve efrat mevcudunuz; 
2 - Hususi vaziyet ve feraitiniz; 

3 - Bütün zabitan ve efrat ile daimi 
temasmızın derecesi. 

Bunların cevabını en kısa bir zamanda 

veriniz. 
Hamit: - Cevabınızı; yarın alqam, o

turduğunuz yerde, muhafız neferini% gör -
meden ba:stonunuzun ucu ile açacağınız çu

kura bırakınız. Bu cevap oradan alınacak; 
ve bu usul muhaberemizde esas ittihaz o
lunacaktır. ) • 

f~rtlerinden kolayca ayırt edip te: Perde kapandı. Hüsamettin ma[,azanın 
- Bu muhakkak odur! karşısına geçti. 
Diyemezdiniz. Giyinir,inde herhan- Mağa7.a kapanıncaya kadar bek1e-

gı bir işsizden farksızdı. Yüzünde iş- 1 
di. Kepenkler örtüldü. T ezgahdarlar 

siz kalmış adamın somurtkanlığı var- birer birer çıkmağa başladılar. S aat y e
dı. Ve bu somurtkan yüz hiç bir zaman diye yaklaşmıştı. Kürek çeken kız da 

değişmezdi çıktı. Hüsamettin, cesur bir donjuan 
Hep böyle gidecek sanırdık. 1 tavrıyla kıza sokuldu : 
Fakat yanılmışız, günün birin de o- - Bayan, sizinle beraber bir y emetl 

nun da yüzü değişiverdi. Buna sebep yesek . . Emin olun yalnız bir yemek. 

ne miydi? Anlatayım: Genç kız durdu. Güzel gözieriyle 

Bir gün Beyoğlunda asık suratını sağa Hüsamettine baktı. Hüsamettin in göğ· 
sola çevire çevire yürüyordu. Gözleri sü hey ecandan dalgalı bir deniz gib i ka
gayri ihtiyari bir camekana i1işti. Ca-

1 
barıp kabarp iniyordu: 

mekanda bir kayık vardı. Bir genç kız - Yalnız bir yemek, peki b ay. 

kayığın içine oturmuş kürek çekiyor- Yanyana yürüdüler. Bahalı lokan-

du. Hüsamettin durdu, tam yarım sa- talardan birine girdiler.. Bir masada 
at seyretti. Kız durmadı kürek çekmek- yemek yimek onları biribirlerine yak

te devam etti. Amma hep ayni yerde laştmyordu. O kadar yaklaştırdı ki ye
idi. Camekan deniz değildiki kayık gi- meğin sonunda Hüsamettin: 

debilsin ve genç kız gözden kaybol- - Benimle evlenir misiniz? 

sun... Diye bir teklifte bulundu. Genç 

Bu ara, dışarıda biriken halka doğ- kız Hüsamettinin teklifini tereddütsüz 

ru başını çevirdi. Nar çiçeği dudaklar- kabul etti. 

rmda tatlı bir gülümseme vardı. Kime * 
gülüyordu? Kendini seyredenlerin hep- Evlenmişlerdi. Adada bir otelde bal 

sıtasile, Saman paza'f'ında (Cezayirli Ha- (General Evans) ile (erkanıharp bin - 1 l d B" .. b ' 
) ld k sine mi? Yoksa onlardan bir tanesine ay arını yaşıyor ar ı. ır gun ır san• 

cı) denilen bir adam elde edilmiıti. baıısı Mister Conaon • a ı ları bu tali - k ) H . 
mntna' menın' ceval.ı•m ertesi a•-,am. tarif mi? Belli değildi. Hüsamettin de gü- dal gezintisine çı tı ar. üsamettı~ 

Bu adam, Bursa .zabıtasını bıktıran ve ... ~ "~~ • k k k" d G ·· ) k 
edilen tekilde vermislerdi. Kadn· Efendi, lümseyiverdi amma ne yazık ki came- üre çe ıyor u. enç,_ a. uze. . _ .arıs. 1 

usandıran bir ıerirdi. Evini, bir Lcumarha - · h l dik - b 
ne haline getirmİftİ. İkide birde burada ku- bu cevabı bir yum~la sandığının talaılan 1 kanın önüne bir perde indi. Biriken sırtında en pa a 1 terzmm . tıgı ~ı 

· k" .... d h-d· ı k arasına sakbyarak lstanbula göndermiı· halk dag~ıldı Hüsamettin de yürüdü rop sandalda oturuyor. Zengır. kocası• mar ve ıç ı yuzun en a ı:se er çı ıyor; , . · .. . . . 
günlerce zabıtayı İfgal ediyordu. ı' bu suretlo Mistcn Kampel ile generaller Suratı asık değildi. Gülümsüyordu. nın ku~ek çekmesını seyredıyord.u. 

Hacı İstanbu]a celbedilmiş, kendisine arasında bir irtibat tesis etmİfti. Ayni za- * Sahılden epey açılmışlardı. Bı~den• 
fU talimat verilmişti: manda. kumarbaz Hacı da kendisine veri- G i fena geçirdi. Camekandaki bire lodos patladı. Hüsamettin uğıaş-

- Evine, bütün asker kaçaklarını top- len direktif .mucibine~ asker kaçaklarına kızın e~:;ali ikide bir gözlerinin önü- l h, uğraştı yoruldu; sandal bir t~rlü sa-

lıy ~caksm. Bır" taraftan bunlara kumar oy- devlet ve mıllet aleyhınde muzır propa - 1· t d 1 1· hile dönemiyordu. Aklına geldı: •· ak "d' ne ge ıyor· onun, mun azam a a e ı 
natırken, diğer taraftan da bunlan hüku- gandalar yap~ t~ ı ı. . A kollar'ıyle kürek çektiygini görür gibi o- - Karıcığım, dedi, sen senelerce 

Artık tertıp edden fesat ve ıhanet p)a - · v kl" } d' · 
met aleyhine tahrike çalıtacaksm. • bile 

1 
luyordu. Güzel bir kızdı. Esmer fakat bır m .. agaza!. a re a~ o s.un . l} e c~-

Ayni zamanda İngiliz generallerile mü- nmın, tam tat ~amanı ge mişti. Fakat k d'. .. b' .. .. d K 1 mekanda kurek çektm; sımdı hayatı• 
bu esnada Bulgar cephesi birdenbire ıu - ço uzgun ır yuzu var ı. ıvrı mış . . · . d k .. K 

nasebete girişmek için bir vasıta temin e- k t t . b ··ı k" ,...._ 1 h'·k- . h .. çları o" ne dog-ru egy ildigv i za· mızı kurtarmak ıçın denız e ure .. • • . u e mış, unu mu ea ıp ~man ı u u- sıya gur sa 
dilmişti. Yumurta tuccarı sıfatıle, ( Kadrı . . d .. k ı· 1 •. · 1 'b · · b''kl" 1 h ı · d y··z·· çek . . . . metımn 1! mutare eye ta ıp o ması uzen· man ı rısım u um er a ın e u u· · . .. k . 
Efendi) isminde hm, sureti mahsusatla . t d •. • M" t K 1• t k l ' Ak d v Y•ı· d Genç kadın küreğe geçtı. Kure len 

• • "L" • ne vazıye egıfmış; ıs er ampe m er- nü ap ıyor. r aya ogru egı mce e l .. l 
Bursaya gelrnıştL Bqına aoanı sank sa - t' tt· ~ · b k k . . t k. t t .. d'Y• · d suya ilk daldırısta kayık a tust o mu~· 

lo 
. .

1 
K 

1 
! _ ıp e ıgı u or unç proJenm a ıp ve a - giydiği mayonun ortme ıgı ensesın e . .. ·.. ' 

ran ve yafetı, tamamı e onya ı an an b"kin t k 1.. .. "im .. Eğ .. - t D ze dustüler Kabahat onun de· 
ı e arı uzum a-oru emııtı. er mu- t l ordu u. em , · 

dlran bu adam Türk ve müslürnan değil- . op anıy · 1 S l k'" k km· f 
d

. Vak •
1 

b .. ~- h •1. . T" k k tarekenın akdi bir kaç gün daha gecik - S bah olur olmaz Hüsamettin iti· ği di. ene erce ure çe ış ı amma 
ı. tı e utun ta sa ını ur me tep - . l d h" .. h . ki B d Ça a d . d d y ·ı k" d C kA da . • 

1 
. 

1 
(A p ı mıf o say ı; ıç ıup esız , ursa an - .1 ld E yeni kostümünü enız e egı came an a. ame an .. 

lcrınde ilema etmış o an nastas apaz akk 1 k d . .d d ahad ek I na ı e tıras o u. n d . k .. J.a. 
_
1 

) . . d b. N'~d 1 .. d. ı n a eye a ar ımb at e en s a p . d' B" ' .. l kızı gördügyü ma- ki talim deniz e ışe yarama şoy,.. 
... d B · d og u ısmın e ır ıg e ı ı ı. f . b' k h"d" h 1 k. gıy ı. ır gun evve • • ... aııın a una garnızonun a . ecı ır ta ım a ısat zu ura ge ece h. ı- .. .. . . Ca k"' d ._ dursun her işi altüst etmıştı. 

~ Bunada ~lacaktı. Ve bu 

~ler Bu Hoca Kadri Efendi, Bursada Yem- * gazanın onune gıttı. me an per e 1 
•. "k' b l k d 

ı.r , muhafızlan üzerine hücum .. . . . .. D k.k l 1 bek- Kazayı goren ı ı a ı çı yar ıma ,., en . b. -~~L • ki yolda mutevazı bır otele yerleşmıştı. Gun- 1334 senesi teırinisanisinin tam, 31 İn- le kapalıydı. a ı a arca saat erce . .. . b 1 nama-"' 
i. • erme ırer aauw geçırece er; l k ld - b' ld }er Husamettın u u aı. 
,ı:.._ • .__ düzleri Kayhan çarşısında, yumurtacı dük- ·· ·· "d· 1 d. Caddenin kalaba ı o ugu ır za- ge ı · 
""" edeceklerdi. uıgilİz general cı gunu 1 1• e ı. G · d 1 k d t k basına 

L. l d 1 k l d v Jd B" .. Ik' .. enç ve zengın u a ın e • derhal bunlarm baılarma ge - u.an arını o aşıyor; a şamarı a agır a- O gün (Mondros) la mütarekenin İm - manda perde açı ı. ır gun evve ı gu- . ' 
... ~e bütün bu asi kitlesini sevk ve ğır (Setbaşı) yolile (l,ıklara) doğru çıkı- (Arkası var) zel kız yine oradaydı; yine kürek çe- denız~~~!:ı~~\ .......... --
,1:_ B l•t"f ("b"h ) d . ı· ...-••••••••••••••• 
~:~lerdi. Asilerle esirler, Ça - ~:~:ye ~:::;ora ~ibi ag:rü:::.or~:. an ıs ı- ~H-;~ .. g'"u:;n----__ _........."' • • •••• •• • ...-. • • • • •• ~ z ou UYU ( U 
'41lKinılarma aıkacL.m hücwn e- ft 

tı ~e bu müstahkem mevkileri ele Eııir İngiliz general ve zabitleri, her ak- B -k 1 d 1 ? ' 
ı'itr~di. o zaman Boğaz tamamile ıam ikişer ikişer gezmiye çıllJyorlardı. aş a arı ne ı·.yor ar . 

--'- 5 ı~-:ı... b 1 d"" Bunlara bir mıntaka tayin edilmişti. Bu za-I ..._ ve e ... uue u unan Uf- 1 
"'ı d k 1 ) '-1- Marm d · · bit ve generallar, arkalarında bir muha-

MEKTUPLA~I 

Adapazarından Haklı Bir Dilek - 'l 
Adapazarından yazılıyor: 

a o ay ı..uı ara enızıne 1 
,,,.._, t il ~ . b. k" d" fız nefer olduğu halde, karargahtan çı - (B t f 2 . . .. d ) \1.. ,UK amam e aa:ı ır mev ıc u- 1 aş ara ı ıncı yu.ı. c 
"il Osm - - . karlar; süratli bir a!ker yürüyüıü ile lııklar . 
~ anlı hükioneti de, harbe l . .. , dönmenın şartlarını ihtiva etmektedir. B. 
l!t...."--- b 1 yoku,unu bnnanır ar; orada bır muddet 

b -·uaye mec ur o acaktı. J 
8

. k .. .. k Hitler, Almanya için tam bir hukuk bera-
'll gezer er. ırer ayanm ustune oturara ı ·~· . ~ 

lll tatbiki İçİD evveli. Bursada b b"t'• l taf t" . d I berlıgı ve Alman devletmin hükümranlıgı 
~· I . . guru un u un e e mı temaşa e er er ve d' h d . 

, il' ngılız l(enm"allerile münase- k ~Lı d'" l d" ( ken ı u utları içınde tam o!arak tanın -
sonra, gene arargiUI arına oner er ı. ~ kd . . . . .. 

il tir: ve bunlarla bir irtibat tesis G . k d . 1 R . B dıgı ta ırde, mılletler cemıyetıne done -
~~ arnızon uman am mıra ay emzı e- . , . 

ltıdi. Mister Kampelin adamı 0 • • h"' .. 'd . . d b d b I , cektır. Yalnız, covenant tan, Versaı11es 

,. din vaaıtuile Ahmet Saim el
il'. Fakat bu adam, müvazene -

~~eti yüzünden yakayı ele ver -

~ gariptir ki; lstanbulda Ah .. 
~ İıticvap edenler, hu iti lüzumu 

~tlbernitler; ona ıadece bir hır
' İaodırıcı, zeki ve münevver bir 

't " Üzere tel&kki etmiılerdi. 
~ ~ yaka11 ele vermesi ve 

ite Nizameddin vasıtasile ileri 
'İil'lemeıi - hükimıetten ziyade -

~il tii:derini aÇIDlflı. Mister Kam • 
... e derhal gene o kalın maskesini 
~·e . 
l't)e idllre ettiği casus febekesini bi-
,. &aldamıştı. Fa.icat, aradan bir 
~~~ le hükfunetin tekrar derin bir 

lıau .. - d ,_. - .. }.._ ·- a11UJ&'Dll 1rorur gormez, 
's;'larnıftı. 
\il Iİursada Alhpannakta ( Angoş 
r~anenin (2) sahibi va-

~·~aveneti Milliye) torpidosu sü
~ 1 

Bey Kaptanın notlarındfln . 

yın uınu ı aresı sayesın e ura a u un- h 
d 

'-1 "dd fı d k'. "k b. h" barışını atırlatan noktalar, çıkarılmalıdır. 
UK an mu et zar n a en uçu ır a- . .. .. 

d
. b"l k d v · · b l b• Gene bıtaraf duşunenlere sorarsanız, 
ı:se ı e çı ma ıgı ıçın u suret e tam ır Al b I d d . . . . manyanın u şart arın a a göze çar -

serbestı ıçınde hareket ederlerdı. b' k l k k . .. . pan ır ay ırı ı yo tur. 
Gene hır gun (General Evans) ıle (er-

kanıharp binbaftsı Mister Conson), mutat 
Şu halde, Almanyanın açıkça s:iylediği 

olan saatte ge:ııniye çıkmıflardı. Gene o 
nedir;ı 

her zamanki gibi İngiliz süratlisi yürüyütle 
Namazgah yokuıunu çıkmıılar, meydana Banşı, Avrupanın batısında tam ola • 
varmıılardı. Arkalarındaki - müstahfaz ef- rak kabul etmesine ve bunun sistemini ve 
radından - olan yaşlı muhafız nefer; bu müeyyidelerini de ortaya koymasına göre, 
süratli yürüyüşe tahammül edememif; batı Avrupasma karşı gizli veya açık hiç 
biraz gerilemitti. O zaman, oralarda do- bir kötü niyet beslemediğini anlatmak is

laşım yumurta tüccarı Kadri Efendi, İn - tiyor. 
gilizlere doğru ilerlern~ş; mütebessim bir Doğuda halbuki, ne garanti ne aiııtem 
çehre ile elindeki sigarayı göstererek bir ne de müeyyide teklif ediyor. Doğu Av -
kibrit istemişti. rupanın bütün barış davasını, Litvanya ile 

Erkanıharp binbaşısı Mister Conson, ki· iyi geçinmeğe hasrediyor. O da, Memel 
barlık göstermit; cebinden çlkardığı kibrit muhtariyetini genişletmek ıartiylc. 
kutusunu, Kadri Efendiye vermişti. Kadri 
Efendi, sükunetle sigarasını yakmış; par -
maklarının arasındaki küçük bir kağıdı, 

kibriı: kutusum1n içine koyduktan sonra, 
Misler Consona uzatnn~tı. Zeki erkanıharp, 
işi derhal anlamış; Kadri Efendinin teşek-

Orta Avrupaya gelince, buna daır bir 
tek söz yoktur. 

~ 
11 • '1leyhnnenin sahibi, (Atin .. ) kürüne bir baş sallamakla iktifa ederek o· 

Almanyadan gelecek bir tehlikeye kar
şı tertibat almış olan devletlere (Fransa. 
lngiltere, Belçika), 2 5 sene için garantili 
bir barış teklif ediliyor, kendileri için teh
like olmadığını görsünler ve aldıkları ter -

diyecektir ki: 
- Bizi tehdit etmediğine vı: 25 sene 

için her türlü şartı kabul ettiğin\! gore, Av
rupanın öteki bölümlerini müdafaa ede -
cek biz mi kalöık? 

Şehrimiz istasyonunda bir kaç tane ha• 
mal vardır ki bunlaT hariçten bir tren mü~· 
terisinin beraberinde getirmiş o1duğu ha • 
malı is on içine sokmazlar ve getir " 

Fakat bunu kam oyun bir kısmı diye 
cektir. Öteki kısmı ise, 

- diği eşyayı alarak trene kendileri götürür • 
ler. Bu iş mukabilinde mal :sahibinden 
ayrıca para isterler. Bu haİ tren yokulan 
için bir külfet olmaktadır. Böyle yolsuz 
işler yüzünden hazan münakaşalar da ol
maktadır. Alakadarların bu işe iyi bir dii• 

- Barış, bir «ya hep ya hiç» tir. Etyop
yada patlayan tüfekler bile Avrupayı bir
birine kattı. Hiç doğu Avrupası yahut Or
ta Avrupa'da meydan alacak bir çarpış -
ma, bizlere bulaşmaz olur mu? 

Bitaraf düşünenlere gelince, bizzat B. 
Hitler'in beyanatında Avrupa'nın üç ayrı 
bölgesine göre <ıbarış» a Üç ayn tarif yapıl
dığı, bunların gözünden kaçamaz. 

Bu b~yanatta, ctBatı Avrupası barışı, 

gerçekten bir barıştır. «Doiu Avrupası 

banşrn barışımsı bir barıştır. cıOrta Avru-
pa barıfı» ise külliyen namevcuttur. 

Şu halde beklemek lazımdır ki, üçüncü 
Reich'in barış telakkisi, Avrupanın batısı 

için olduğu kadar diğer zavallı bölgeleri 
için de olgunlaşsın. 

Hiç bir millet ve devletin, «barış ı) der
ken bunu, dilediği millet v~ memleketlerle 
hukuk beraberliğine dayanan bir değer o
larak fakat dilrmediği millet ve memleket-
lere karşı da bağı~lıyacaiı bir ihsan ve atı
fet olarak telakki etmesin'ı hakkı yoktur. 

ı< Barışı>, genç ve idealist memleketlerin 

zen vermelerini dileriz. 

Okuyuculara 
Fatihte R. E. ye: 

cevaplar: 

- Nayan serdar, Naycı ve Nayır dost. 
Negiş zafer manasına gelir. Beğendiğinizi 
soy adı olarak alabilirsiniz. ............................................................. 

Batıdaki barışın üçüncü Reich iç.in bile 
münakaşa götürmez bir realite olmasİt 
batıdaki devletlerin kuvvetli olmasından 
değil, Avrupadaki bütün milletlerjn Av • 
rupanın her noktasında «harıo» ı bölün • 
mez bir vahdet haline getirmelerind endir. 

Nasıl ıı Batı Avrupa111 banşrn nın bu hal~ 
gelmesinde her Avrupalı idealist milletin 
bir payı varsa, Avrupanın her noktasında 
«barışn ı aynı hale yani münaka~a edil • 
mez ve bölünmez bir vahdete kalbatmeli 
de, batı devletlerinin taahhütleri ve taıihJ 
mes·uliyetleri icabıdır. 

İşte, bunun için, B. I--litler' in ıÜçüncil 
Reich ıı namına yaptığı cıbarış f'kspeıze • 
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Türk Hava kurumu 

' $on Poste,, nın Tefrikası ı 19 Yazan: A. R. 

Cemil, daha ilk konuştuğu Cenandan bir takım ağır 

sözler işitince _canı çok sıkılmış ne yapacağını şaşırmıştı 

Ş:mdiya k=idar bin ~erce kiı"yl ze lgi ı et niştir· 1 
5. fni:J Kafide 11 Mert 938 d dır. dit "

1 

BOyUk lkramiya: 3 5 • O O O Ura1ır. tıle 
dev Aynca: ı5.'l03, 12. tOa, 10.030 llrahk ikra niı!'etlo 

Cenamn sorduğu son sual, şimdi a- yatında ona ilk defa olarak isyan edi - bir gurur ve azamet gösterdiğinize ( 20.00J) lirahk bir mn~ı:at vardır. 
deta onun bu gururunu incitmişti. yordu... Ve hiç fiipbesiz ki bu isyan, müteessir misiniz; acaba L 
Zihninden, şimşek gibi fU cevap geç· böyle bir anlık sıkıntıdan ve öfkeden Bunun ... _,_L b b' 'ans· . . ........ aomı, u gece ya ızz:at • fi~d 
mıştı: .. . ileri gelmiyor; her halde çok büyük sizden ve yahut ta gülacağının yanın: istatistik Genel Direktörlüg~ ü ı~"·d= 

:--: Ben, ~oyle. sıkıntılı işlere aJwık bir sebebi ihtiva eyliyordu ... Bir an- da duvann üstüne bırakacağınız mek-
d~g_ılım ..• _Eger sız de . arkadaşlarınız da, ok yemiş gibi kalbinden yaralanan tuptan öğrenmek istiyorum. Tam, saat siltıne Komisyonundan: b11gij 
gıbı hoş bır zaman geçırmek istiyor - bu zavallı kadın, lhayretle açılan göz- 3 te ... ) l sanız, ne ala .. İstemiyorsanız, allaha - lerini, Cemilin sapsarı ve öfkeden çiz- Cemii, odasın(\ çıkmış, pencereden 1 - 2.3 forma tahmin o1un1ln 934 - :935 en-esi Maarif yıltığaOIJS d::d 
ısmarladık. gileri derinleşmi§ çehresinden ayıra • iğilerek biti§ik bahçeye bakmıstı. Fa· adet baskısı pazarlıkla eksiltmeye çıkanlmıttır. ~ 

F~~at; ~a:anlığa alı~n·w~özlerile ar- mıyor: . kat Cenanı orada görmiye rn~vaffak 2 - Tahmin olunan bedeli 920 liradır. Eksiltmeye i9tirak 
tık ıyıden ıyıye seçebıldıgı Cenanın - Garıp şey ... Demek ki evladımı, olamamıştı. % 7,5 muvakkat teminat vereceklerdir. ti, çehresi~de öyle dayanılmaz bir cazibe tamamile tanıyamamışım. - Nerede ise, şimdi meydana çı • 3 - Eksilmıe 13/ Mart /936 günüGenel Direktörlükte toplan~J Oııüı 
vardı kı. .. Diye düşünüyordu. kar. komisyonda aaat 14 de açılacaktır. Buna ait fnrtname komisyon ~ lbiir~ 

Ve sonra .. Mağrur ruhu, bu genç Bu düşünce onun muhakeme kuv· Diye mırıldanmış; onu bekle k den istenebilir. K434n u1010». dı:r11 
k~dın karşısında mağlup ve makhur çe- vetine birden'bire bir faaliyet vermiş- için beyaz patiska örtülü sedirin .~~-_ ..,. ••• ;;;;;;;;------------------
kılmiye katiyen müsait değildi. ti. Cemain söylediği 'Son sözleri, bir ne uzanmıştı. ustu /f ,. Sabık KAbil Verem Sanatoryomu 
• Sa~iyeler geçmişti ... Cemil daha ha- daha zihninden geçirmWti. Ve bu söz- Kalbinde derin bir eza ve ıztırap his- Paris Fıakil'tesi ıden Dip:omalı Doktor 

l.1 - sıyah tahta karşısında önüne ba - ler, ona daha acı bir hakikatı bildir- sediyor: 
kan,hiç bir kelime söylemediği halde rniş .. O zaman, derin derin içini çeke- - Anneme karşı, çok kabalık et _ 
dudakları kıpırdayan talebe gibi • vere- relc.: tim Acaba h k"k t k Ib' · 1_ d ~ · b .. .. . . · , a ı a en a ını Kır ım 
cegı ceva ı ~u;'t.J.nmekte ıdı. - Evet, evladım ... Benim, hayat • rnıL 

- Efendım !..' Bu kadar aceleye lü- ta senden başk.a düşüneceğim hiç bir Suali, bir burgu gibi vicdanını deli-
zum '\ar mı, bılmemL Zannederim şey yok ... Fakat senin varsa, onu bil- yordu. 
ki .. Her halde .. Bir kaç. gün daha bu • mem... 'Dışarıdaki sofada annesinin •ak 
rada ,kal~ca~s'.~ız. ? müddet zarfın • Demiş; mutfağa girivermişti. se:ılerini, Gül tere verdiği kısa kıs:) e _ 
da .. Tabu goruşecegız. * mırleri işitiyor, ve her an onun oda _ 

.C: nil, bu sö~leri güçlükle kekele - O abah Ccm_ilin ~~esinin sapsa· sına girmesini bekliyordu. Fakat, 80_ 

mıştı ... Halbukı Cenan, ko1aylıkla ce- rı olması. sebepsız degıldı. Geceyi, ta - fanın tahtalarını gıcırdatan ayak 
· · k ses -

vap vermıştı. ~~en uy ·usuz ve muztarip geçir - leri, oda kapısından uzaklaşıyor v 
- BeyefendiL Bana, mühim bir ~J§tı ... Hayatında hiç bir kadın ve hiç kayboluveriyordu. e 

şey söyliyeceğinizi zannederek sizi h~r şey ka~~ında mağlubiyet ve ricat Şimdi Cemil, kendine tesdli ver • 
kırmadım. Buraya kadar geldim. Tek- hıssetmemış .olan Cemil, Cem::mın gös· mek istiyor: 
ı·ar görüşüp gö~iy~~mizi ~ilmi - terdiği gurur . ve Iakay_diyi. bir türlü ::- Annem değil mi~ .. Akşam ye _ 
yorum.w Hele, goruşmemızın tabu olup h~~e~em~mış; buna sıkletıne taham· megınde nasıl olsa banşırız. 
olmadıgını da, pek o kadar kestiremi - rnul cdilemıyeoek kadar ağır bir haka- Di~e söyleniyordu. 
yorum ... Yalnız sizden bir ricada bu- ret manası vermişti. O zaman kulak! b .. ·· d'kka 
1 

w En _ 1!_ arının utun ı -
unayım. !Egcr bana mutlaka bir şey Z<l.WD kur~un acılarının ıztıra - tini bahçeye ver· . 
.. l k ih · h" b h ıyor · soy eme ı tıyacmı ıssediyorsanız.. ına ayrete şayan bir metanetle da - ı - Tuhaf B k 

L
"tf · · d'" .. ·· Ce ·ı · d' k şey.. u ıza ne oldu~ 
u en ıyıce uşunup taşınınız. Söyli- yanan mı ' :şım ı albinde acılan cı- Daha hal" d d k ·· 

yeceğiniz şeyleri, zihninizde iyice ta - lız bir yara karsısında sabahl~a ka - n· a mrledy an ~ yob. 

lıtanbul : Ayasofya Yerebatan 

FENNİN SON 
KEŞF1Y A Ti 

1 O d 
. _ da L. kı ' ıye mır anıyor; ütün gurur 

sar ayınız. n an sonra benı çagırtı - r ıuvrım vnm kıwanmış · ömrün- l 1 · d ole! 
M

.. d ·zı d ilk defa ı ' mese e erm e ugu· gı"bi. lcalbi gı't c·· n·-· b""t" kib" de nız.. usaa enı e, efendim... e o arak gururunu çiğnettiği tik serti . • • uze ıgın u un sırrını ter ın 
Bu. s~zle~ mağr~r-~ile, acı bir to- b~ genç .. kıza. ~rşı gittikçe kaynıyan yo;;u, ~en bır tırnakla tırmalanı - sakhy~ ve. genç ha!vanlar~an. ~t~ 

kat gıbı tesır etmıştı ... Şımdiyc kadar, kin ve ofkesinın heyecanlarile bir sa· sal edilen bır maddci hayatıyeyı ıhti· 
elinin altında yumuşak bir kedi gibi 

1 
niye bile .. gözün? kırpmamıştı. .. ~ . . va ebJıesinden cildinize taze bir ha-

kıvranan kadınlara alışmı{I olan Cemil; Ve mutemadıyeıı karyolasının için- D~lgın ve duşuncelı, beklıyordu. yat veren Vf:N~S KREMi, mesamab 
~imdi bir kraliçe azameti ile tafta elbi- de fınl fırıl dönerek: V'.aktin ne kadar geçtiğini bilmiyor - 1 kapamaz, derılerm teneffüs ve ifraza-
sesini hışırdata hışırdata uzaklaşan bu, - Ah ..• Kabahat bende oldu •.. du. Sofada işittiği ayak sesleri, yavaş t~nı teshil eder. Fennin en son bir ha
bamb~ka ge.nç kızın bu acı tokatmı ~dimi ağır tutamadım. Ona, ayna yavaş. ka~ıya ~~la~mış; kapı aralan _ rıkasıdır. -~ değ~~li Türk, Alman, 
yemek, Cemıle pek güç gelmişti. gostermek. kağıt atarak davet etmek rnış; ıçerıye Gultenn başı uzanmıştı. 1 Fransız cıldıye mutehassıslan ve par-

. A~eta, şuurunu kaybetmiş; mağlu- gibi cıvıklıklar yaptım. Onu, ben şı- - ~e var, Gült.er .. Ne istiyorsun?. j fümeri ~a~rika~n Venü&. form?1ünü 
bıyetınin ıztırabile sersemlemişti. Yük- marttım. Galıba bu ses, bıraz sertçe kaçmıştı. ve kremını tebnk ve takdir ~ler -
sek varlıklar karşısında aciz kalan in- Diye mırıldanmıştı. Çünkü Gülter, derhal başını geri çeke- dir. Avrupa sergilerinde daima birin -
sanlar gibi dimağı bir anda dalalete Fakat rfİmdi ne olacaktı?.. rek, sesi titrer gibi mırıldanmıştı: cıliği kazanmıt en büyük mükafat ve 
saplanmış; Cemil, kararını vermişti. Şimdi 

0 
_ - Hanım soruyor. Cezmiye çıka _ a~tm ~adalyalar almıttır. Şimdi bü • 

OÖZEL BI 
Yeni Man· 

dollnl r 

- Budala!.. Kendini bir şey zanne- turı:ıcak .. Ona, güzel bir mektup do· cak mısınız?.. tun Turk bayanları VENÜS kremi 
diyor, galiba ... Aklınca. beni kendine natacak .. Bu kendini beğenmi§ kızın - Hayır. kullanıyorlar. Ortaköy 
yalvartacak ... Zor, birazı.. geceki mağrur muamel.,;;nc karş• bu- Tokmak hafifçe gu:m!amış; kap• . Evliy.azade_ Nureddin Erep Eczayı Biçki ve Dikiş ders~ 

Diye mınldanmışt1. dalaca gösterdiği sükUtun acısını çı _ der.hal kapanmıştı... Cemil, başını kimyevıye alit ve ıtrıyat deposu, !1- Kadıulaıa uıahaua kayıt-1110r, * karacaktı. kaldırmış, ileri doğru uzanmıştı. tanbul. ~içki vo dıkiş der .. leri, ı~>;ııı"ı 
C ·ı d G"I d' ı · .. tl ----------------- .ıet, monto, freukgömlek, p•J cffı 

- Aman evladım .. Nedir, bu ren • emı ' çar ağın altındaki şezlonga - u ter, mer ıven erı sura e inmi,ş; • vat, ka lıu ve er .. uk iç ç.n!1l ' 
gin?.. u~nmış:. eline kağıtla kalem almış;·~~~·~ ?'emek .. oda~ın~a bir mırıltı "Dr. lbrahım ZatJ ~•ı 'ar, orgLl·a, giiı Y LırkııÇ 

_ N I .., rnutemadıyen düşünüyor; yazdıg~ı ke- ışrtılmıştı .. . Gulterın mce sesine ka- B d" ka p r Erkrk <'"'·• t ve pauta'on. " \o 
e o muş anner.. ~ l' l . be . . k k ) e ... ıy rf • n a ıy.r.o ı O k ı, 

_ Daha ne olacak, yavrum~ .. Be _ ıme e.~ı .. ğe~miyerek sık sık çiziyor- rı~n annesı~ın ~o. :e. ~ ~n sesi.: ~e-
1 

c d .. nde No. 21 rta öy T Q§me:-diıJCP ı 
tin, benzin tmpsarı ... Ay, aklım ha .Jdu. Çunku ~lın~en. kitap düşmiyen bu mıle, muztanp bır ınıltı gıbı gelmıştı. 1 H~a~j eöJ.;.dea aoora bı:stalnr ı oı cK.aJdes: No. 22/1 Madat" 
sımdan gidecek!. kıza ıkarşı, şımdı bır .de gülünç olmak- :--:===-_;(~A::rk:a:s:ı~va:r:)~~I~~:'!~~~=~~~~~~~~ araca. 
• A S d . itan çekiniyordu. =---:= ======~=====:::: 

- man anne. en e, pek acayıp .. _ _. . 
oldun, artık ... Sabahlan, aşağı inmi _ Ta.m .~le yemegı vaktıne kadar ya· 
ye çekiniyorum, vallahi ... Yok bugün, ı~p çızdıg~ halde •.. 1mcak abuk sabuk 
benzin şöyle .. Yok bugün, çehren böy· bır kaç cum1e vucuda getirebilmişti. 
le demekten bıktım, usandım. Kendi- Yazı işlerile büyük bir alakası olma -
mi daha hali'i bebecik zannediyorum... dığı halde, bu yazdığı şey1eri, kendi 
Benden başka düşünecek bir ~y yok bile beğenmemişti. 
mu, bilmem ki?... O zaman birdenbire silkinmİ§; yaz-

ZavalJı kadın, şu anda başına şid -[ dıkları~ın üzerine. ~detli birer kalem 
detli bir topuz yeseydi, ancak bu de- darbesıle kuvvetlı bırer çizgi çek _ 

recede sersemliyehilirdi. .. Evvela, işit- mış: 
tiği sözlere inanmamıştı. O kada:r sev- - Ben de, ne budalayım. 
diği, bütün kalbile üzerine titrediği Ce- Dedikten sonra; boş bir sayfaya şu 
milinin ağzından kendine karşı böyle satırları yazıvermifti: 
sözler çıkabileceğine imkan ve ihtimal (Geceki muameleniz, bana pek ga· 
vermemişti. rip geldi. Sizinle konuşmak istediğim 

Fakat ilk sersemliği geçtikten sonra, şeylerin, arkadaşlarınızla konuştuğu -
Cemilin elindeki havluyu buruştura - muz şeylerden farklı olamıyacağmı el
rak bir tarafa fırlattığını görür gör - bet tahmin etmiş~e ona göre gül ağa
mez, imkan vermediği bu nankörlü • cının dibine gelmişsinizdir, zannede -
ğün, pek acı bir hakiknt olduğuna hük· rım. 
metmişti. Sizi, arkadaşlarınız kadar munis bu-

Gencliğini, gençliğinin bütün zevk- lamadığım için ben biraz teessüf et
lerini, uğruna tebah ettiği Cemil, ha • mekteyim. Siz de, bu kadar .gülünç 

ç_, ~ ;.L ol"' ----------._ .. ____ ,,,_,_ 
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Yüklü arabalar yedekte götürülü.yor • ltalyanlar Habeşistanda Almanya da 

h 
A Cenevreye 

arekatı durdurdular mı? Çağrıld; 
[Baf tarafı 1 inci yüzdedir] kusiyle şehirde meçhul bir istikamr.te git-

•Doğu Afrikada muhasemat ne tatil e- mi~erdir. Şehir sükun içindedir. Hava hii· 
dilmiştir ne de fasılaya uğramı~br. cumlanna karşı sığınaklar ihzarına faaliyet-

Tayyarelerin mevzilerine çağrılması sırf le devam ediyorlar. 
~eri bir tedbirden ibarettir. Jlerlt'meğe Bir hava hücumu ihtimaline karşı yara· 
d~am ediyoruz. ıı lılnrı taşımak üzere, hükumet bütün oto -

Bu beyanat, Asmaradaki muhabirle.rin mobillerin teslimini İstemiştir. 
'-nsürden geçen kat'i ifadeli telgrafların· İngiliz Kızılhaç seyyar hastanesi, Kızıl
~ sonra Roma matbuat mahfellerini son haç ipreti terketmiş ve tayyarelere karşı, 
derece hayrete düşürmüştür. Habeş makamatı tarafından himaye edi • 

Roma, 9 (Hususi) - İtalyan meclisi lebileceği bir yere taşınmıştır. 

~U&ün açıldı. Meclis reisi kont Ciano nut· Son dakika 
lırıda Şarki Afrikadn netice alnıncaya ka- Asmara, 9 (A. A.) - Muhasemata 
dı" hazbin devam edeceğini söyledi. yakında nihayet verileceğine clair dolaşan 

ltalyanın Cenevreye cevabı şayialar teeyyüt etmektedir. İtalya sulh nıü-
Ccnevre, 9 (A. A.) - ltnlya hükume- :zake;eleri hakkındaki 1 3 ler komitesinin 

ti, ıulh müzalr.eratının açılması l-ıakkında tekliflerine müsbet cevap vermi, olduğun
Onüçler komitesi tarafından vuku bulan dan İtalyan ba§ kumandanlığı bombardı • 
'ıiiracaata karşı cevabım Avenole"a gön- mandaki hareketin durdurulmasmı ve bnzı 
dcrrniJtir. tabiye manevrnlariyle iktifa olunmasını 

Bu cevapta ltalya hükumeti, ftalyan- emretmiştir. 
~beş anlaflllazlığına bir nihayet '\'ermek Roma, (A. A.) - İngiltere büvük el
&~re müzakerata girmeği esas itibariyle çici bugün müsteşar Suviç·i ziyaret ederek 
~bul ettiğini bildirmektedir. Mi1lctler Koram" daki lngiliz hastanesinin bom bar • 
Ccrniyeti bu cevabın muhtasar bir ifade dımanı dolayısile protestoda bulunmuştur. 

(Baf taralı 1 inci yüz.de) 

Paris, 9 (A.A.) - Lokarno mua
hedesinin Almanya tarafından ihJal e
dildiğine dair olan Fransız müracaatı, 
dün akşam, Milletler Cemiyetinin faal 
reisi B. Bruce'ye. B. Avenol vasıtası 

ile sunulmu,ştur. 

Havas ajansının diplomatik muha
biri, bir tek sayfa üzerine makine ile 
yazılmış olan bu istidanm Versay mu
ahedesinin 42 ve 43 üncü maddelerile, 
Lokarno muahedesinin gayri askeri 
mıntaka hakkındaki birinci maddesi
nin ve ayni muahcdenin, ihlali halinde 
yapılacak muameleye dair olan seki
zinci maddenin ihlal edildiğinden bah

setmekte olduğunu söylemektedir. 

Talepnamenin metni Belçika hüktl· 
metine de tebliğ edilmiş olup, Belçika 
hükumeti de, lüzum gördüğü takdirde 

Milletler Cemiyeti nezdinde ayni şekil

de müracaatta bulunacaktır. 
yazılmış olduiunu ıöylemektedirler. Lonclra, 9 (A. A.) - Prees A:osocia • 
Paris, 9 - Diğer taraftan ltalyanın tionu'un bildirdiğine göre, Cooram· daki Londra 1 O - Milletler Cemiyeti umumi 

'' Habe~i tanın cevaplannı öörenmek ü • lngiliz seyyar hastanesinin ikinci defa ola- k b Al h ·k u ıiıti i manya u umetini konsey içti -
~re _yar_ın. toplanması mukarrer olnn 1 ·3 ler rak bombardıman edildiği hakkında res-
0rnıtesının çarşambaya tehiri hususunda mi malumat gelmiştir. Roma daki lngiliz 

l:dcn ve Flanden mutabık kalnıııjlardır. büyük elçisi İtalyan hükumeti nezdinde ilk 
Ra Malugetta öldü bombardıman hakkındaki protestosunu 

maına davet etmiş ise de Almanyanın da

veti kabul etmesine ihıimal verilmiyor. 

Küçük it1'lif devletleri Fransa ile ayni şe • 

kilde harekde karar vermişlerdir. 

1 

• 

Adisababa, 9 (A. A.) _ Kuoraın·dan yaptıktan sonra, yeniden bu ikinci hadise 
~l t • h" 1 f b için de protestoda bulunmak emrini al • ı en resmı u te gra ta ıü akanı Ras Almanya Z-rı· T-_n_ır· }erden '-' ki l abala · ba 1 b" 1 • k ed.ld•v• d b 

i
t l "d L "'"" c:wı ı Ü ü o an ar r üzerıne ara cı arın ınme erı yasa ı ıgın en u 

"lugettamn bir zatürree neticeıilnde ve _ a ya yen. en aaR.er sevkediyor . . . . . . '-t etti<n h'ld" ·ı ı.t d. R b h Napoli 9 (AA ) p· t Korkuyor I nun tatbıkıne geçılmıttir. Yukarıdakı resimde yüklü arabalar yedekte götü-
~~ •. ı ırı meıı; e ır. as u asta - , • • - ıemon e ve .. .. .. .. . 
ta, harp CSNWnda yakalanmıtbr. Atlanta vapurlara 141 zabit Te 4 bin Berlin, 9 (A.A.) - Eyi malumat rulurken gorulmektedır. 
t~~~k~~h~-~~~~~~~~~~m~affi,~~~~==============~====~=~~==~~ 

ıaababa, 9 (A. A.) - İmparator aa _ ebniftır. Aynca 00 vapur Te miraglia 1 nin ruhunda biraz end~e hüküm aür- Biıa icra mcmarluiundan: Biıa icra memarlujmıdan: 
t•Yınrn tahliyesi öğleden evvel bitmiı ve tayyare nakliye gemiai yakında hare- k ld • istanbulda Macar ziraat makineleri şir- Bayramıcın Bahadırlı köyünden Ab-
t,8'1lİ memurlar hava bombardımanı kor· 

1 
ket edeceklerdir. me te 0 ugunu Ve Almanların ken- ket ine 803 lira 16 kuruş ve masraf iborçlu dullah oğlu Ramazana 2000 lir• 

dilerine karşı ekonomik zecri tedbirler 1 Dimetokada izzet oğlu Hamdinin rehinli '\'e masraf borçlu Bayramıcın Şcr-

Eden'in Dünkü nutku 
kullanılmasından korkmakta oldukları-1 bulunım ve olbaptaki arttırma şartname.,in- betli köyünden İbrahim oğlu İb • 
nı beyan etmektedir. de evııafı saireyi yazılı Dimetoka

1

da tapu • rahimin ipotekli bulunan tapunun haziran 
nun T. Evvel 926 tarih ve 27 No. da ka- 934 tarih ve 1 No. sunda kayıtlı Çnmn 

( Baf taralı 1 inci yüzde) 

tıKendimizi aldatmayalım. Alman

~anm Lokamoyu tek banma fesh ve 
cJide askerlikten tecrid olunan mın

~lcayı ~gal etmesi, bundan sonra işti
~~ edeceği hava işine karşı diğer dev· 

tlerin itimadını azaltmış ve muahe
.ıclcrin kudsiyetini sarsmıştır.)) 
. Mister Eden ve Almanyanın harp 
latcmcdiğini, Fransa ve Belçika ile yir
"ıi bef senelik ademi tecavüz misak
~tı imzalamağa hazır olduğunu bil
tdiğini ve bu suretle son hareketinin 
L ~.mane olmadığını gösterdiğini söy
~ıkten aonra dedi ki: 

b-- Lokamo muahedesini imza etmi\' 
ır dcvle.t aıfatiyle bizim vaziyetimize 
~=lince, bu hususta hiç bir sui tefeh
lırtı mevcut olamaz. Bu acbepten do
~n. lngiltere hükumeti, fUnu beyan 
~t\'ıeği kendisine bir vazife bilir ki: 

eni vaziyetin tetkiki için lizım gelen 
~t\'ıan zarfında F ranaaya veya Belçi· 
~Ya yapılacak herhanki bir fi'li tcca
~\i~. Lokamo muahedesinin 2 inci 
ltıaddcsinin ihlali demek olacak ve ln
tiltere hükumeti, bu muahcdenin Al
ltıanya tarafından tanınmamasına rağ-
11-ıc k d. · · b h d · ·· n, en ısını u mua e enm,tecavu-

Yine ortada dolaşmak.ta olan bir şa

den, yapmağa mecbur bulunduğumuz yiaya göre Alman hükumeti erka~ıı a· 

vazifeyi yapma hususunda bize müza-ı rasında da ciddi noktai nazar ihtilafla-

herette bulunmalannı rica etmekte rı vardır. Bazıları Ren'in yeniden 

yıtlı Hamam sokağı mevkiinde 2 300 ar • 
şın murabbaında sağı sahibi senl"l selimılığı 
''e hane arsası 11olu Ali hanC9İ ve bahçesi 
arkası ve önii yol ile mahdut dü7. mevkide 
içinde bir su kuyusu bulunan toprağı iyi 
l SO lira kıymetinde hane bahçceıi 26 No. 
da kayıtb ayni meYkide sağı yol solu yol 
arkası aahibi senet ve Osman Paşa oğlu 
hanesi ve önü yol ile mahdut 800 arpn mu-

kendimi salahiyettar buluyorum.>> f k Al t" ·1 · ' · '-~~ 
M

. aı erı eş ırı mesı emrıvaIUne mua-
ıster Eden Avam kamarasıt)dan 1 b 1 kt d la rız u unma a ır r. 

çıktıktan sonra Parise hareket etti. 
••• .. •--- 1 • • • 1 ıt< • ı ı ıeı ·-- 1 1 , __ .__ ·--

BANKASI 
'1\:oı:l \ımhl lts~8 

• İılare merkezi 
lsten)tul (Galata) 

Türlcİ!l.,!d•ld ı•b•l•ri: 

lıtanbul. ( Gill•~ Y ;oioa oi ı; 
hmir, Meraia. 
Yııua•nİ•l•ntl•lci ıdel•rl: 
tic:lırnık, Atıua, Pıre-.--

• Her 11evl banka 111ua111elatl 
lııtaobul n Galata ıubeleriııd• 

kiralık kasalar 

Roma Zecri Tedbirlere Muhalif 

Paris, 9 (A.A.) _ Oeuvre gazete- rabbaında uzun bir ıekilde kerpiçten yapıl-
mış 500 lira kıymetinde mağaza ve 29 No. 

sinin Romadan öğrendiğine göre Fa- da kayıtlı sağı Emine bahçesi (\f)lu Hamdi 
şist fırkası sekreteri, ltalyanın Cenev- arkası Ali ahırı ve arsası önü sahibi senet-

redeki mümessillerine Almanyaya kar· le mahdut 200 lira kıymetinde arsa ve i~
şı ekonomik zecri tedbirler tatbikine bu arsanın üzerinde ve sol kısmında Lir 

kattan ibaret ve kerpiçten adi bir şekilde 
yapılmış ve sağ kııımında yine bu şekilde 
kerpiçten yapılmıı bir tek odadan ibaret 
bir hizmetkar odası ve bu odanın yanında 
kerpiçten yapılmı' büyük mikyasta bir ahır 
ve arabalık bulunmaktadır ve 30 No. da 
kayıtlı ayni mevkide sağı Ali hanesi 10111 

Osman başe hanesi arkası ve önü yol ile 

muhalefet etmelerini emretmiştir. 

Ayni gazete, İngiltere hükumeti

nin zecri tedbirler meseleaıinde henüz 

muayyen bir fikre sahip olmadığını ve 
hattı hareketinin F ransanınkine bağh 

bulunduğunu yazmaktaclır . 
Zecri Tedbirleri lngitizler de mahdut cadde üstünde üç kattan ibaret 

Jatemi or çok harap tamir kabul etmez ıekilde en • 
Y , kazın<lan istifade edilir fevkani 1 O oda 

Londra, 9 (A.A.) - Siyasi mah- tahtani 2 oda ve keza tahtında zahire an -

·-·· ............................. _ ........ ---·-· .. •• feller, Almanya ile münasebatı kes- barlariyle arşası dahilinde iki mutfağı §amil 

k 
1500 lira kıymetinde bir hanenin açık 

Biga icra memurluiundan: me tense müzakereye giri,.menin mü-T arttırma usu1ü ile satılmasına karar veril -
Bigada rakı bayii E.tem karısı Fatmaya reccah olduğu kanaatindedirler. Bazı diğindcn tarihi ilandan itibart."n bir ay 

2
1
.
1
20 1!~~ ~:edmasrAlaf .bo~çllu Big~~n ~ilibe -

1
1mahfeller, Almanya hakkında şiddetli müddetle müzayedeye çıkanlar.ık 6 / Ni • 

ı er .,.oyun en ı oa: u Halılın ııacze • ze • tedb. } · F b san/9 3 6 pazartesi günü aaat 14 te 

Küçük Paşa köyünde gün doğusu boz hali 
meydanlık gün batısı Alibey ve Nefise 
poyrazı boz haü kıblesi yol ile mahdut o • 
larak kayıtlı üıc de balen Pil doğwn: Ah
met oğlu Halil tarlası gÜn batısı Rnmazan 
oğlu Hüseyin ve Hasan poyrazı hoz hali 
kıbl~i Ömer oğlu lsmail tarlası ile mahdut 
kıble ve poyraz tarlasında ve gün doğu • 
aunda 3 dönüm miktarında bir bahçeyi 
müttemil iki değirmenci odası bir anbar ''e 
bir boş dam yeri ve haraba yüz tutmuş bir 
halde tamire muhtaç iki taılı 5000 lirn 
kıymetinde su değirmeninin 15 hisse itiba
riyle 12 hissesinin 54 hisse itibnrıyle 26 
hueainin paraya çevrilmesine karar veri • 
lerek tarihi ilandan itibaren bir .. y müd • 
detle arttırmaya konulup 6/ 4 19 36 pa • 

zartesi günü saat 14 te Biga icra dairesin
de satılacaktır. Satı, kıymetinin o/o 75 ni 
bulmazsa l s eün daha temdit ve 15 ci 
21 /Nisan/936 salı günü saat 14 te en 
fazla arttırana aatılacaktır. Arttırma şart

namesi herkesin görmesi için 14 '3/936 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle icra
da açıktır. Sab§tan mütevellit ve i.ıCl'eti 

tellaliye mii§teriye aittir. Satı§ta icra iflas 
kanununun 12 3 cü maddesinden 1 3 7 ye 
kadar olan hususları nazara alınır Talip • 
lerin % 7, 5 depo parası veya milli bir 

bankanın teminat mektubunu getirmeleri 
şarttır. Bu suretle talip olanların <) 36-666. 

dosya No. su ile Bign icra dairesi il" tellal 
Yusufn müracaat etmeleri ilan olunur. 

dilen tapunun hazı"ran 935 tarih ve 1 2 crı ır er ısteyen ransanın u Biga icra dairesinde satılacakbr. 
No. sunda kayıtlı Gündoğdu Göç Ali Poy- maksadını umumiyetle tasvip etme- Satış kıymetinin o/o 15 ini bulmaz - _ ............................... - ... ····--······-

razı yol gün batısı değirmen önünden ge - mektedirler. aa l S gün daha temdit ve 15 ci günü ayni 

~ u· f rc1 ~· " grayan tara a ya ım etmegı a-
i)ıjt ahkamıyla bağlı telakki eyleye

1 DOYÇE 
. Şu muhakkaktır ki bugünkü va• çen yol kıbledi kör Emine tarlası ile mnh- ııaatte yani 21 Nisan/936 salı giinü saat 

b~}'ctler içinde fena bir maziden yeni dut olup ortasından köy yolu geçmekte 0
• 1 '4 ten fazla arttırana satılacaktır. Arttır-

b'.t İstikbale geçmek, güç ve tehlikeli l~n 1?~0 metre murabbaında ve düz mev- - ma şartnamesi 14/3/936 tarihınden iti -
tıt iştir. Garbi Avrupa s~lhunu esaslı kıde ıçınde ! armut ve l ah1at a'racı bu- OSMANLI BANKASI baren 20 giin müddetle herkeııın görmesi 
~tl'} J] • d b' . d kald l lunan topragı kuvvetli 60 lira k1ymetiııde için icrada açıktır. Satış peşin para iledir. 

1 e erın en ırı orta an ırı mış d w• • •• •• •• b' TÜ · 1 ~\ı] t"gmncn cnrannda yol ustu mevlmnde ır RK ANON M Ş RKEll Satıştan mütevellit masraf ve tellaliye üc-
~h unınaktadır. Bu yerlerde su1hun ; kıt"a tarlanın tarihi ilandan itibaren bir ayı retleri müşteriye aittir. Satı~til icra iflas 
~ tı emniyete alınması arzu edi]iyor- müddetle açık arttırmaya konularak 6 ni- 'l'ESlS TARİHİ: l863 kanununun 123 ten 137 ci maddeye kadar 
b- bu su]hu yeniden kurmak bizim için' san 936 pa:zartesi günü saat 14 te Biga icra 1 S(•rmaye11i: 10.000,000 loıiliı liruı olan huıuslar nazara alınır. Taliplerin o/o 

~ktir. ORIENT 
Dresdner Bank 'ube•J 

Merkeıi: Berlirı 

Galata • .. tanbul • IJıı:mlr 

~t Vazifedir. AJman devlet ve hüku· dairesinde satılacaktır. Satı!! kıymetinin 7,5 depo parası veya milli bir bankanın 
t.:t başkanının tekliflerini işte bu nok- 1 o/o 75 ni bulmazsa 15 &Ün daha temdit ve teminat mektubunu getirmeleri şarttır. Yusufıı- 936 • 139 No. ile müracaat etme· 
~1 tı d k.k d t l 15 · 21 /N. 936 ı ·· ·· 14 t Türkiyenio bathca tehirlerilı ~.. azar an tet ı e eceğiz. ngi tere cı ısan sa ı gunu saat e • Talip olanların Biga icra dairesiyle tellfıl leri ilun olunur. 
tıkCırneti, bu teklifleri, objektif bir en fazla arttırana satılacaktır. Arttırma Paria, Marei'ya, Nia,Loodra n 

:\ıreue ve bunların sarsılmlf? ol n 1- şarthamesi herkesin görmesi için 14/ J ;Q36 Manoeıler'de. Mısır, Kıbns, Irak, 
r,\ı "e d k d •

1 
l a sub. tarihinden itibaren 20 gün müddetle icrada 1 F~ ı· · y l •• ereceye a ar sag am aştıra 1• Sa ran, ı ıstio n unaniatan'da 

".tek b' k.l ed b·ı kl .. açıktır. tıştan mütevellit bilumum ma - Şllbeleri, Yugosluya, Romanya, 
11 ) ır \'asıta teş ı e 1 ece erını aarif ve ücreti tellaliye müstcriye aitttir. 
t'I) aynbilmek gayesiy]e, tetkik edecek- Satışta icrn iflas kanunun 123 ten 137 ci Surıy• ve Yunanistan'da ~"'ılytılleri 
~\.Beynelmilel mesdeJerin bugünkü maddeye kadar olan hususlar nazara alı- vıudır. 
ta ını safhasında, lngiltere hükumeti nır. Taliplerin o/o 7,5 clepo parası veya 

Her tudU banka muama!3Jarl ~i fik.irde~ir ki herhangi bir ümit ve- ı~illi bi~ Lankanın teminat mektubunu ge
t"' hıç hır fırsat kaçınnamalıdır. Bu tırmelerı şarttır. Bu suretle talip olanların 
ı.ıl"ıkü •· .. hı·k ı· · · · · d ı yaoar ~ f!tlll' rı tt- ı t> ı şeraıtı ıçın e 936 • 02 No. lı icra dairesi ile tellal Yusu- • 
Varrı kam .... rasınm bütün partilerin- ı fo müracant etmeleri ilin olunur; '•••••••••••••••~ 

l
1 

______ i_•.t_a_n_b_u_ı __ B_•_•_•_d_IY_• __ •ı __ ı_ıı_n_ı_a_r_ı _____ I 
Sene ik muhammen kiraıı 24 lira olan Hüyük çnrtıda yağlı <çılar 

mahalıu.nde camili banın 4 num .. rah odası 937 • 938 sene1i mayısı 
ıonuna kadar kiraya verilmek lizere açık arttırın 1ya konulm ştur. 
Şartnamcai levazım mlidlir.Uğünde gürü'.lir. Arttırmaya girme '< :11 •· 
yenler 180 kuruşluk muvakkat teminat makbuz ve} a metub le Lera• 
ber 13/3/936 cuma ıüuU saat 15 de daimi encümende bu1unm ubr. 

( 1) (lOl.ti) 
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Sinek, g tah!akurusu, pire, güve ve bütün haşerat hayat bulmadan yuvalarını yeni • icad Fayda Pompa •· VP • 
ED 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıııııııeııeıeııı•••••••••••••••ee•••••••••••••••••••••••••••••••••ıııııııııı••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

Öksürenlere : KAT BAN HAKKI M 
-------------------.....-.-~-----------------------------------------------~-------------

Bir mütehassıs diyor ki : 

Faz 
Cild için zararlıdır. 

YapılmasL laıtmgelen 

Fen, aeael rle sık eık yaptıran mak
yajdan yiizde yaıın ilerlediği izler 
bel.rir. Bu iae bir geno kız teninin 
sü1elliği için tehliıcelidir. Fakat 
bu gibi hallerde oild, Biooel tabir 
edilen ıençleştirici ve ihya eciiol 
unııırlarla beılendiği takJirde der
hal tauliği, ıiiıelliği vt yumuıak

lığl iktl1&p eder. Bu kıymetli cev
lıer, Viyana üniverslteai prof11örl1 
doktor K. Stejıkal tarafından hu
ıuıi bir uıul daire.tinde ıeuç hay
vanlardan iıtih1ale munffak olmuıtur. 
Bu c..ıvher, pembe rengindeki Toka-

mut adalelerini ııklaı· 

tırır Yd beıereyi bt1ler 

n gcnçle.,tirir. Sabah
leyin beyaz reogindeki 

(yağaıs) Tokalon kremi tatbik ediDlz. 
Çünkü be7aslatı0l ve mukn"Yldlr. lı-

lon kr•mİ terkibinde mocuttur. Ak- te bu ıuretle makyaj n ıolmuı bir 
ıamlan yatmaı.dan evvel kullanıldıkta ten yeni vt oaıip bir güzellik tabaka· 
&İz uyurken cildin uyıllamıı Ye ıol- ılle kuıanır. 

Meccanen İstanbul 622 poıta htuıu a.dre1ine T Si ı. rumuıiıe 12 

kuruıluk Lıir po.sta pulu ıönderildiği takdirde derununda bir tüp gündüz TOKA
J,O. ~ kremı, bir ti.ip gcc·e TOK ALON krtımi n ARZU EDlLEN RENKTE bir 
kutu 'l'okalon pudrası havi ıükı bir kutu meccanen hediye edilecektir. 

1 fomiş: Nümunelik talebinde bulunan zevatın lutfen adreslerini vazih ve mufassal 
olarak ynzmalarını ve adreslerinin noksanlığı hasebile henüz nümuneliklerini al• 
mamış olanların da yeniden açık adreslerini göndermeleri rica olunur. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahi iye mü!chauı ıı 

Pnz-udııu waa. la Jıergiia 3 - 6 
D:vıınyolu (118) No. Telefon : 22398 

Son Posta Matbaaaı 

Neşriyat Müdüru: Selim Ra~p 

Sahipleri: A. Ekrem, S. R~ıp, H. Lütfq 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin .. 

-ÖksOrUtOnüz mQ ~:1r ? 
- Nezle mi oldunuz? 

- Bronşite mi tutuldunuz ? 

Pektorin' den şaşnıagınız! 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
IQJ1USU .. r.uaus 

IESll lflU-MHllJ um ECZllESI. SJllECI 

KANZUK 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

En muannit ökaürüklerle bronşit, 
aıtım, n boğ•aoa ökailrilğünün kati 
il&oıdır. Oöğilıleri zayıf olanlara 
'Yİkaye edici teıiri i•yaııı dikkattir. 

lNGlLtz KANZUK ECZANESİ 
Beyoğhı, İltaııbul J 

SOMER BANK 
Yerli Mallar Pazar lan 
• 
ikramiyelerini • 

verıyor 

lstanbul Yerli 
Beyoğlu Yerli 
Karaköy Yerli 

Mallar 
Mallar 
Mallar 

Pazarından 
Pazarından 

Pazarından 

12 Şubat 
4 Şubat 

12 'ubat 

gUnO 
guno 
gUnU 

Mal alanlar ellerindeki ayni 
kuponlar mukabilinde tarihli 

Yüz e Yüz 
Parasız mal alabilirler 

Yerli Mallar Pazarlarının 

Dikkat: ikramiyeli satışları devam 
ediyor ; istifade ediniz 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
Şartnameal muc:bince 1000 adet kıy.m bıçgiı pazarhkla ıaba alr 

nacaktır. lıteklilerin 31/3/936 Salı gilnU ıaat 14 de % 7,5 illname 
paralar1y:e birlikte Kabataşda LeYazım ve Mübayaat Şubealndeld 
ahın komisyonuna müracaatları. 11 1189,. 

~ * 
15000 kilo S iklop çemberi 200 kilo çember raptiyeai ve 60 kilo 

çember kavalyesi pazarlıkla ıatın alınacaktır. lstekliler:n ıartnamelerl 
almak üzere her gün ye pazarlık için 20/3/936 Cuma gUnD 1&&l 

14 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubeaindeki a'.ım komiıJO'* 
ununa müracaatları. "1089,. 

* * 28 adet 250 • 300 kl'.oluk ve 29 adet 500 kilo1uk Ye 3 adet 1000 
kiloluk alttan sUrme araba paxarlıkla aatm almacaktır, IıteklileriD 
tartname!eri atmak için her gün ve kazorlık için de 23/3/936 Pr 
zartesi günü saet 14 te X 7,5 glinn paralarlle birlikde Kabataıta 
Levazım ve Mübayaat Şubes:ndeki Alım Komisyonuna mtlracaatları. 

(1086) 


