
idare ~leri telefonu: 20203 Fiyata S kurut 

Paris Toplantısı Boşa Gitti 
iNGiLTERE İLE FRANSA ARASINDA İHTİLAF VAR 

Fransa Renin tahliyesinde ayak direyor, konuşmalara yarın 
Londrada devam· edilecek, Londraya Almanya da çağrıldı 

Fransız Başvekilinin yeni nutkuiAi~ili~kA-;k-;-;·;v;dönd1i 
F ransanın hudut civarındaki kuvvetleri\ 

istihki.mlara yerleşiyorlar 
Milletler Cemiyeti konseyi de Londrada toplanıyor, Fransız gazeteleri lngiliz 

dış bakanına hücum ediyorlar, dün Göbels de bir nutuk söyledi 

Bitler 1 martta Raythtagdalıi tarihi nutkunu .öylerlıen 

Bir müddetten beri şehrimize şcret vermekte olan Atatürk dün maiyet· 
leriyle beraber Ankaraya dönmii§lerdir. 

Büyük Önder Heybeli vapuruyla Haydarpaşaya geçmiş ve saat 17,10 da 
kalkan hususi trene binmişlerdir. Kendilerine Ekonomi ve içişleri Bakanlan 
ile bazı saylavlar da refakat etmişlerdir. 

Başbakan Jsmet 1nönü de Pendikten ayni trene binmiş ve Atatürkün 
refakatinde Ankaraya gitmiftir. Reamirniz Atatürkü Haydai'pilfa istasyonun
da göstermektedir. 

Bulgaristan da Nöyyi 
muahedesini mi yırtıyor? 
Bulgar 

manya 
hükumetinin 

ile · anlaştığı 
hususta Albu 

iddia ediliyor 
Dün geç vakit Atina muhabirimiz bize Hadisenin bir çok bakımlardan ehem• 

telefonla mühim bir haber verdi. Bu ha - miycti aşikardı. Muhabirimize mesele ile 
herde şöyle deniliyordu: meşgul olmakta devam etmesini bildir -

uVrodini gazetesi Bulganstanın Nöyyi dikten sonra telefonla Sofyayı aradak. l>aris 11 (Husuııl)-Lokarno devlet· 
~tini temsil eden mümessiller dün bu
t'cla, dış bakanlığında toplandılar. Kon 
~Ctansa İngiltere namına Mister Eden 
~ Lord Halifaks, ltalya namına Paris 
tlçisi M. Cerruti, Belçika namına Baş
~tkil Mi Zeland, f ransa namına da M. 

SON I KA 
muahede.ini feahetmeye bazırlandıjuu ya· ve orada salahiyettar hükUınet adamlann-D A K : zıyor ve Bulgaristanın bu ·hareketini yap • dan birini bulduk. Bize aynen şunlan söy • 
madan önce Ahnanya ile anlaımıı olması- ledi: F AI •ı ru da çok muhtemel röriiyor.» (De..,m• 10 uncu yllzde) 

landen iştirak ettiler. 
. Konferansta F ransanm Almanya 
Uc rnüzakereye girişmeden, ve Hitlerin 
~n tekliflerini tetkik etmeden Ren 
·~Vzasının mutlak tahliyesi üzerinde ı 
tiddetle ısrar ettiği anlaşılıyor. Fransa
~ın bu kat'i şekilde ısrarı, Lokarno ı 
, cvietleri arasında tesanüd bulunmadı-1 

Parİ•, 11 lJnited Pre• Muhabiri müzakere ederek İmzalamak, Al- -( Çl" ., 0 0 

Bildiriyor): - Ren dava•ını tetkik manyaya yeniden Milletler Cemiye- C: '1111111ı;,,~,t"-... 
ve halletmek için Pari•ten Lond- tine almak gibi tartlar Fran.a ta- '"'';''ı:,,·~,~~~~~~ 
raya geçilme•i, Fran•anın yeni bir rafından lıabul edilecek, Pariııin -...;:: ~ ''ıı,,•, 
takım ıeraiti kabule yanafOcağı· Berlin ile müzakereye girmeaini 
nı gö.termektedir. Alınan haberle· kolaylaıtıracaktır. 

tını, Almanların Ren havzasını işgal re göre Almanların Ren havz.a.,nı 
ttthelerini diğerlerinin Fransa derece- iıgal etmelerini kabul, laltat tah-

Londra konleran•ında Franaa
nın bu tartları kabul etme•i temin 
olunacaktır. Vaz.iyet bu hu•u•ta Ü· 'İtıdc tehlikeli görmediklerini meydana kimat yapmamalarını temin etmek, 

~kardı. Konferansı toplamaktan rnak- 1 garp devletleri ara•ında bir pakt mit veriyor. 

~.Lokarno&vktlerini Milktl~C&
1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~iYctine bir cephe halinde götürmek, Paris mektubu: ~karno davasını bir ağızdan müdafaa 

~trıek ve konseyin kararları üzerinde p • 1914 T 
11\i.iessir olmaktı. Konferansın toplantı- . arıs emm uzun Ü 
'
1 bu maksadın temin olunamadığını 
~0steriyor. t k ' 

Fransa ile lngiltere arasında ihtilaf e rar yaşıyor e 
l~"rdır ve bu ihtilaf davanın derhal hal· 
ltı lf .. )f. 

c rnani olmuştur. 
~ l oplantı bittikten sonra neşrolunan Alman yanın karan elçilere bildirildikten 25 
~tamı tebliğ de bunu ispat etmekte ve dakika sonra bütün Patjs halkı tarafında öğre-
<>nferansın esasen fikir ve malumat nilmiş bulunuyordu. Şehri derin bir heyecan 
~badelesi için toplandığından bir ka- ve asabiyet havası sannışb 
~ Vcrilmeai mevzuubahsolmadığını, 

~llctler Cemiyeti konseyinin toplan· · ·P~ris. 7 Mart (Hususi) - Telgraf 
tıdan önce karar vermeğe yer buı. haberleri size Almanyanın aon kararını 

adağını anlatmaktadır. haber verirlerken muhakkak:. 

- F ransada bomba tesiri yaptı 1 de
mİf olacaklardır. Böyle demişlerse hak
aız değillerdir. (0..aam 11 İDcİ ~•) 

Bugünkü Bulgari.tana umumi bir bakıı 

Almanlar, (Versay) muahedesini bir j Bu habere pek şaşmadık. Çünkü Bul • 
daha parçalayarak (Ren} :ıahillerindeki garların (Nöyyi) muahedesini feshe kal • 
gayri askeri mıntakayn asker sevkcttiler. kı mnları, daha doğrusu bu hülyayı akıl • 
Bulgarlar da hemen bundan bilistifade !arından geçirmeleri ilk defa vuku bulmu
(Nöyyı) muahedesini feshe kalkışmak yor. Dundan evvel de Her (l·litler) {Ver-
üzere imişler. (Devamı 10 uncu yüzde) .............................. , .._.. .......................... ..... 
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Meı'al balanda 

• Stalinin beyanatı . 

• • Japon kabinuı 

Mn'al bulunclu 

T ramvay faeia11nın niheyet mca"ulü 

bulundu. 

Bu mes'ul kim olabilir) Tramvayda 
telaş gösteren, paniğe sebebiyet veren ve 
bu sebeple kazanın vukuunda müessir olan 

merhum müfcttio Niyazi. 

ikinci derecede mes'ul: Vatman. Çün
kü Niyaziye uyuyor, arabanın sür'atini ha
fifletmiyor, yokuş aşağı giderk~n kum dök· 

müyor. 

Bunlar güz.el. 

Fakat mes'uliyetler burada bitiyor mu) 

Tetkikat yapan hey'et bize tramvayın 
henlcri hakkında malümat vermiyor, ra
por neşredilmediii için bu hususta varı• 

lan neticenin ne olduğunu bilmiyoruz. F •
kat yokuı yollarda frenleri bozuk arab , 
işini bilmeyen vatman kullanan tirket ve 
arabaları hakkıyla kontrol etmeyen bele
diye mes'ul değil midirlcd 

Büyük facianın mca'uliyeti 
zayıf omuza mı yükletilecek) 

* 
Stalinin beyanatı 

yalıuz iki 

H İtlerin nutku ve Ren havzasının İl-' 

ıali gtirültüsil r nda Stalinin bir 

Amerikan gazetccİline vaki olan beyanatı 

arada kaybolup citti. 

Halbuki bu beyanat, Hitlerin nutka ka· 
dar mühimdi. 

Stalin yeryüzünde iki büyük harp kay• 
naiı mevcut olduiunu söylüyor: 

Avrupada Almanya, Uzak Şarkta Ja • 

Resimli Makale 

Kadm tanınmaz mablrudur. Kadınm büyük m6meyyiz 
vasfı hodgi.ınlığıdır. Kadm küçük bir mahrumiyete, k&çük b' 
fedakarlığa katlanamaz. Fakat ıüzeHik ujruna ruı olmıyacaiı 
mahrumiyet, hatla itkence yoktur. . 

Kadın rüzt>llqmek için, addi ve manevi ıztıraba raxıdD'. 
Kadm niçin düıer: Elaeriya cunekanda aördüiü bir kürke, 
bir pırlanta yüzüğe, yahut akranlarında sördüiü güzel bir §eye 

a lıkence a 

aabip olmak hım onu dÜJÜl'Ür. 
Busünkü cemiyetin lwllll! ideal olarak söet.-diii meffımn 

budur .e kadmm düfiiıünün en büyük &mili bu ideale varmak 
hını clmuıtur. 

Kadın bu deiildir, ve kadının ideali hıYalet, ıüa, 1ükı Ye ziy
net olmamalıdır. Kadın er ıeydcn eTYel ana ve kadm olına• 
lıdır. 

(sOz ARASINDA ) 
Çoban Mehmet 
Yenilmiş ml ? 
Sevimli pmpiyon çoban Mehmet, 

Türk.iyede ıimdiyc kadar yaptıiı bütün 
ı\irqlerde ııalip gelmiftir. 

Bir sün, Denizkızı Eftalyanın evinde, 

bu llrtl yere setirilmemit pchlivaıımnzdan 
bahııediliyormuı. 

Misafirlerden birisi, onun hiç yenilme -
diğini aöylemif. Fakat Denizkızı itiraz et-

ı ·- HEHGüN BiR FIKRA 
işit te inanma! 

Ahmet Rasim merhum katıla katıla 
anlatırdı: 

Mqhur Muhıin, arkadaılanndan 

miruyedi Süleyman adında birine na • 
ıılsa bir lira ödünç vermiş. 

.. , Nazım Hikmet ve 
Demokrat arkadaşı 

~nya. miı: 
Alb ay beldemi§, bakmıı ki Süley• 

man bu paradan hiç hah etmiyor. 

Şair Nazım Hikmetin cOu dında bir 
dostu vaıd11. Zenaiı:ı bir adam olan aO»; 

işinde gayet dürüet. tecrübeli, ve ehliyet • 
lidir. Fakat, bu çekirdekten yetişme İl a -
d mının bilgi, daiarcıiı hayli bo;tur. O, 
bu ekaiğinin ayıbını. iddiuızlıiıntn n afı
yetinin aevimliliğile örter. Bu itibarla. lııot 

sohbet bir bildiii ona: «Dünyanın en fiıin 
cahilin ünvaruna tabnııtır. 

Bir a\in, pir Hikmet. bu zengin doma· 
nun çok m hviyetk&rane bir hareketine 
phit olmuı. Ve ona: 

Alman tchlikeai Sbslinin beyanatı Def • _ Kim demit yenilmedi diye) Ren ne-

rcdilmeden kendini göıtcrdi. Maamafih ıine ister eniz bahse girerim yenildiiinel 
bugün için Ren İKalinin bir harp doiur - _ Yenilmiıtirl 
maaı ihtimaJi azc:lır. 

Fakat Uz.ak Şarkta tehlike büyüktür. 
Japonya d11 Mogolistanı istila için hazır· 

Jığım tamamlamakla mctguldiir. 

Bunun Üzerine Amerikalı gazeteci ıo -
ruyO'f. Stalin cevap veriyor: 

- Japonya Mongol halk eümhuriyeti
ne hücum ederek istiklalini bozmaia te -
ıcbbüıı ederse Monııol halk cümhuriyetine 
yardım etmcğc mecburuz. 192 1 yılından 
beri biz Mongol cümhuriyeti ile doııtuz ve 
bu defa da ona 192 1 de oldu{.'u gibi yar -
dıma hazırız. 

Bu beyanatla Stalin Uzak Şarktaki teh
likenin yakınlığını ııöstermİ§ oluyor. Japon· 
ya dış Mogolistanı istilaya ltanu verrni, -
tir. Bu karannı İcraya kalktığı gün Sov -
yctlcılc karşılaşacaktır. 1ıtc harp böyle baş
Jıyacaktır. 

Binaenaleyh hakiki ve yakın harp teh -
Jikcai Almanyadan ziyade Uzak Şarktadır. 

* 
Japon kabine•İ 

- Yenilmemiştir! .. 

Böylece uzayan münaka§a neticesinde. 
Denizkızı Eftalya ile misafiri bahıe tutu~-
muşlar. 

Eftalya: 

- Eğer, demi§, çoban Mehmet hiç ye· 
nilmemişsc. ben aizi, apartmanınnn bir 
dairesinde bq ıene "bedava oturtacağım. 

Eğer yenilmiose siz Çağlayanda beş ae• 
ne bedava ıarsonluk edeceksiniz! 

Tam o ııırada, içeriye çoban Mehmet 
cirmiş. Bahsin ıartını kabul eden misafir, 
derhal ıormuı: 

- Mehmet... Seni burada hiç yenen 
oldu mu) 

Pehlivan, bu ıu le: 

- Tam dört defa yenildiml cevabını 

vcrmi§. 

Beriki hayretle kelcelemiı: 

- Nerede~ Ne zaman) Kime) 
Çoban Mehmet: 

- Burada 1 Dcmif, ve Denizkızı Eftal-
yayı ııöstermiı: 

Bu bakımdan Japonyadaki son ıiya- _Madama yenildim! 

ıi ve askeri buhranın bü) ük ehem- Sonra gülerek ilave etmi§: 

miycti vardır. - Fakat ıen de olean yenilirdln: Çün-
Y eni Japon kabinesini nihayet Hirota kü ben onun üıtüne altmıı altı oynıyana 

tcşkile muvaffak olmuştur. Hirota bir as - rcsgelmedim 1 
ker değildir ve tqkiJ ettiği kabine aekeıi 

* isyanı yapanların İstedikleri askeri kabine 
olarak teşekkül etmemiştir. 

Hirota Japonyanın eski Moskova aefi • 
ridir ve tanınmış bir diplomattır. Militarist 
ve faoistler bir zamandanberi onun aley -
hinde çalışıyorlardı. imparatorun onu tek· 
rar iktidar mevküne getirmesi, isyanı ya -
pnnların arzulanna rağmen olmuştur. 

Hirota kabinesi ilan ettiği progrnmında: 

tıJaponyanın beynelmilel münasebatın • 
da hareket noktası sulh olacal: ve diğer 
devletlerle olan ihtilaflarımız Jiplomatik 
yollarla halledilecektir. » diyor. 

Tavuklar1 aun'I t•kllde 
yaQlandırmak uaulU 

Sovyet Rusyada P5teıhoftaki biyoloji 

enstitüsü hocalarından (Tikomirof» ta -

vuklan yağlattınnak için yeni bir uıul keş· 

fetmiştir. Sun'i surette yağlanan bu ta -

vuklar ağnrlıklarının o/o 23 Ü nisbetinde 
yağ elde etmektedirler. 

Bir iki defa çıtlatmış; ecne aldıran 
yok. Nihayet, yüzünü kızdmp: 

- Yahu! demiş; ıu bizim lirayı ver· 
senel Mcthur kelamdır: Borcunu ödi
yen zengin olur. 

Pi§kin olan Süleyman da, cevaben: 
- İ§İt te inanma, Muhsinciğim 1 de-

l 
miş; bu lih çıkaran eene mutlak ala-
cakblardan biridir 1 1 .. . 

BUL.MACA 
' 2 ~ 4 5 6 7 8 9 10 , , 

Soldan Ki•: 
1 - Tatb ıey, hoca serpuşu. 2 - Es. 

mekten emri hazır, lüzumlu. 3 - Oku -
nur, taı atılır. 4 - Erkek, cins. 5 - Bir 
erkek ismi, eşit. 6 - Beygir, eşek sesi. 

7 - Yerleştirmek, çalıoına. 8 - Valde. 
9 - Sarf etmek. aptal hayvan. 1 O - Ra
bıt edatı, cekette bulunur, ıahip. J 1 -
Bağırtı, Hint prensi. 

Yukandan aJQğıya: 
1 - Akide yapıcılık. 2 - Esirin mü -

ennesi, yaş. 3 - Bir erkek ismi. 4 - Bir 
göz rengi, vermek. 5 - Bağlantı, Bayın -
dırlık Bakanlığının eski ismi. 7 - Zayıf, 

demirin yoldaşı. 8 - Lakin, rabıt edatı .. 
ağa. 9 - Para ile değil. 1 O - Eşek ıetıi. 

1 1 - Kanun bilen. 

Dünkü bulmacanın halli: 
Soldan sağa: 

- Yahu, aO» beycijim; demiı. me • 

ğeree hayli «Demokrat» bir ftdammıpın ... 
Beriki gülmüı n: 

- Evet, demiş, öyleyimdir! 
Aradan iki ay seçmi1- Bay <•Oo, Nbım 

Hikmeti ziyarete citmif. Ve pirin yeni bir 
elbise yaptırdığım sorünce; teessüfle du • 
dak bükmüş ve: 

- Yazık, demif, menin ahlakın tla bo • 
zulmuş. 

Şair, merakla eormuı: 
- Neden) 

Beriki, iki ay nvel dostundan duyup 
ezberlediği, ve züppeliie delalet ettiiini 
anndığı kelimeyi IHr hakaret gibi iade et• 
miş: 

- Sen de Demokrat olrnuşsunl 

* . 
Laval laUrahatte 

1ktidar mevkünden aynldıktan ıonra, 
uzun zaman istirahat eden eaki Franaz 
ba vekili Laval nihayet bir ilı::i gün eTYel 

arkadaşlarını görmek için mccli e uira -
mııı: 

- Seyyah gibi do1.,.ıyorum, kiloca da 
hayli farkettim. Demiı. Sonra ba,vekale • 
tin ağır yüküne tclmihan ilave etrnif: 

- Mösyö Saro vilcutça nuıl ;ı ••• 

* Döviz kaçırmanın reni yolu 
Avrupanın bir çok memleketlerinde 

döviz tahdidatı vazedildiği İçin, hudutlar· 
dnn dı~anya para çık.anlamamaktdır. Buna 
çare anyan bazı açık ııözler vu yolu bul • 
muşlardır. 

Memleketten çıkanlacak paralar, kol -
leksiyon pullarına tahvil edilmekte ve bu 
yolların beynelmilel piyasada kıymeti ol • 
duğundan, gittiği yerde paraya tahvil • -
dilmektedir 

9 - Alan, o, re, 
Yukarıdan qağıya: 

1 - Şişe, saha. 2 - Is, zo, bal. 3 -
Rahat, ara. 4 - Anut, in. 5 - At, ıs. 

6 - Si, emek, o. 7 - Ut, zafer. 8 - Uf, 
Binaenaleyh Hirotanın hükumet başına 

gelmeııi Japonyada diplomatların zaferi o
larnk gösterilebilir. Fakat bu h .. I yolu mili
torİ!!tleri ve faşistleri memnun etmiyecek • 
tir. 

1 - Şıra, sulu. 2 - lsa, aidat. 3 -
Hat, fa. 4 - Ezan. ez. 5 - Oıurma.k. 

6 -Efe. 7 - Abn, iken. 8 - Haris, ray. 

2 1 O tavuk üzerinde tatbik edilen usul 

muvaffakiyetli neticeler vermiştir Ayni 

şeyin bütün kümes hayvanatı üzerine de 
tatbik edilmesi için hazırlıklar yapılmak -
tadır, 

-=--~~~--------------~----~--------------------------·----~, 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

kenar. 9 - Utan, ye. 

r 

Japonyada askerler ayn bir klan halin

dedir. Emperyalizmin mı.imessili <'nlardır. 

Militaristler diplomatların siyaset yolu il,. 

meseleleri halletmek istemelcrind .. 11 ır.uğ -

ber oldukları için son isyanı yctpını§lardır. 

Yarın daha büyük bir İsyan tertip etme -

mt"leri için hiç bir sebep yoktur. Bu sebep

lı Japonyndn dahili buhran d.t )mlledilıniş 

Karadeniz ıehiılerinden birinde bulunan bir okuyucu bay • 
ra.nı İıtıınbulda geçirmek istiyor. Denizyollar idaresinin Bnn
dırma vapuruna biniyor Ye yola çıkıyor. Hava ııüzel. Yolcu bir 
irÜVM'te bill'lİ alıyor, bir ıünlük bir yolculuk için fatla masrafa 
lüzum görmüyor. 

Fakat vapur az yol aldıktan sonra vapurun katibi ecliyor, 

bütün ııüverteye koyun konacağını bildiriyor ve bütün yolcu

ları, qya imiıler cibi ambara tıkıyor. Güverte yolcuları açık 

hnvada ambarda mahpue olarak İstanbula aeliyorlar. 

()tonizyollar idaresince insanların hayvanlar kadar kıymeti 

olmadığı anlatılıyor. 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 

Matt t 1 
~ 

,..------------~ 
Sözün Kısası 

Tanrı 
Şifa 
Versin l 

._ __ . ___ E. Ekrem-Tal~ 

D uymadınız mı? Zavallıcık fena 
halde hastalanmış. On beş, oD 

altı senedir, ta harbi umumiden beri 
va.kit vakit şiddetlenen buhran bir kaç 
aündür had devrini bulmuş. T ansiy<r 
nunu ölçrneğe hiç kimse cesaret ede-
miyor, fakat besbelli: 21 - 23- :l:> .. Bel· 
ki daha da fazla. Hiç b,u kadar ağırlaş• 
bit yokmuş. Bundan yim1i iki yıl eV" 

vcl böyle zorlu bir vaziyete düşmüş; 
bolca kan almışlar, geçmiş. 

Şimdi doktorlar iki taraf olmuşlar. 
Kimi tekrardan kan almn fikrinde, ki• 
mi ise aksine: «Kan alınırsa bu sefer 
dayanamaz.» diyorlarmış. 

Belaya bakın ki henüz hastalığa ad 
da koyamamııŞlar. Her kafadan bir seSı 
her ağızdan başka bir ad çıkıyor: 
Hezeyanı mürteiş, kan hücumu, CunU" 
numutbik, yok daha bilmem neler 1 

Yedi iklim dört köşeden gelme taı 
kım takım mütehassıslar tanrının gÜ" 

nü konsulta masasının başında, ve el 
fBhkta, çare düşünüp duruyorlar . 

Zavallı hasta, verilen reçeteleri bo• 
yuna yırtıyor, altındaki imzalara hür• 
met etmeden paçavra gibi ayaklarınJJl 
altında çiğniyor. 

Her gün mü, her gün, viicudunun 
bir tarafında yeni bir afet beliriyor, bir 
karhe açılıyor, bir çipan başı kopuyor· 
Tedavisine uğra'8nlar: 

- Yine de maşallah 1 diyorlar .. Sağ'" 
lam bünyesi varmı~ ki dayanıyor. 

Fıkara, gerçekten de acınacak hal" 
de. Ne Profesör Versay'ın nişteri, ne 

Lolmrno Lapası, ne Kellog yakısı, ne 
Streu hapı, ne de Cenevre güllaçlari 
bu dermansız derde deva olamadı. 

f,in evveliyatı, nastaLğın başlangi· 
cını bilenler bütün kabahati daha 0 

zaman yapılın~ olan yanlıt ameliyatttJ 
buluyorlar. 

Her ne halse: Zavallı köhne dün~ 
son zamanlarda eyiden eyiyc ağırlaştı• 
hemen, ulu tanrı acil şifa versin, aminJ 

#2 SU§ ----···-.... "" ____ ... , ........ ----···· .. ·····--
Biliyor Musunuz 7 

tır. 

1 - Richelieu ltimdir) 
l - Renan kimdir) 

3 - Yenicamiin mim n kimdir) 
4 - lllı: radyo ne vakit iflemivtir) - _, 
5 - Madagaskar adasının nüfufiu k•'6' 

(Cevapları yarm) 

* (Bundan evvelki suallerin 
cevapları) 

_ Siyam krallığının idare mcrked 

Banııuktur. _ 
2 - Sütlaç istasyonu Eğirdir hattı i1 

zerinderir. 1' 
3 - Meşrutiyet deYrinin ilk istikra 

1909 da aktedilmiştir. 
. ı•• .f - Talat Paga Berlinde bir Ermenı 

rafından vurulmuştur. 
5 _ Sait Halim Paşa ltalyada bir f.r• 

meni tarafından öldürülmü;tür. 

ükl 1 panya krah ve toru11&1 
l k l ·· .. ·· Al'onsut' Sakıt spanya rn ı on uçuncu • iJ 

kanaile dargın olduğu ve ayrı y;ış~d~i
malumdur. Eski kral ile kraliçe katoli · • 
lisesinin hükümlerine göre bo~naınnıf\1~ i 
laraa da, biri Avrupanın dört bir k.öse!l;e 

dolaııp dururken diğeri yani Kralıçe ııır• 
Londrada kızile damadının yanında 0 

maktadır. 'fll 
d .. ,, il Geçenlerde kralın bir torunu ur • 1.1 

b 
.. es• 

gelmiıtir. Bu doğum münase etıle . ,e 
kan kocanın banşacaklan ümit edilrtııf 
de, kral lngiltercye davet edilmeını't~ır: disO 

Bundan pek müteessir olan krnl~ hı.ı 
şöyle tevil edilmi~tir: . ıı· 

Ö k .• •ıll1 

- Çocuk z<:.)•ıf doğdu. lme · ın e• 
line binaen derhal vaftiz etmedik. Bu ıı -

• h b .. d ıclllC bepten dolayı doı sızc a er coıı e 

dik. 
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Siyaset Aleminde 
TELGRAF BABBBLIBİ 

Şimal cephesindeki büyu .. k Yunanistanda 
Bir teınerküz 

....... aeSovyetRu.,. ....... daak· muharebe devam ediyor Kabinesi rni 
tedilen ittifaka bir mukabf!le olmak 

lokarno 
Emrivakii 
Karşısında 

Bayram toplarından 
Korkanlar var mı 7 

e Almanya tarafından Lokamo mua- H be 1 . h ti d 1 til y v Kurulacak? 
eainin fe.bolunmua ve bu feaib neti • a ş er yem a ar a yer eş er. ag- B ayram seldi. eeçti; eski mana ... e .. 
' d • --L--f Ren mın·-'-aıının iaaal • • d .. ~ ki K b• k Ça d 1-ı' ehf!mmı"ycti, eski hu~uıiyeti kal • 

eaJcına~_:--b•u .. tü .• D dun"' UULyayt hlf!::.I mur mevsımın e uıarruza geçece er a ıneyı• te• ile l aris .. 
• ._ ,.... Y mamakla beraber an' aneyc riayet edil.-rck 

or. l..okarno muahecleaini temin edi.ci memur edildi bayram cünlerinde namaz vakitlerini to~-
tler aıfatile l...Utere ve İtalyanın bu Londra, 10 (A.A.) - Röyterin,de harekatın ve tayyare faaliyetinin • la bildirmek adeti henüz muhafaza cdah· 
üzerine Almanyaya karp derhal u • harp muhabirlerinden: devam ettijİDİ» bildiriyorsa da cenup Atina, 10 (Hueuai) - Bir yor. 

bir harekete seçmemeleri ve ıeçmeıne- ltalyanlann ate,i kwikleri h•kklD· cepheaine ait hiç bir mevki iami zikre- temerküz kabinesi kurulmaaı cereyan· Geçen rU4manda eece yarısı mahal • 
l.tiyatlı teWdü etmeleri. kabul edilmek deki haberlerin aalı olmacbja •nl•tıl· J dilmediji cihetle fİmdililr. «faaliyet» de- ları aittikçe kuvvet bulmaktadır. leleri dolqap ortalaiı ayaia kaldıran bek· 

dır ki bütün dünya için çok hayırlı 1 maktadır. Zita temizleme hareketi 

1 

nilebilecek barekibn ancak ıimal cep- Siyasi mahfellerde teyid edildiğine çinin davulu sazete eütunlanna kadar ak· 
tur. Bundan batka. Franunın ~a t~ Tembien'de ve Tak•zze nehrinin fima· heainde cereyan etmekte olduiunu ka· aöre Venizeloe Batbakan Demirci•e seden fikiyetlere eebep olmuttu; acab. 

. ile hareket etmeyi tercih e~esı, bır linde dün de devam etmİftir ve Eritre bul edebiliriz.. .. d di'" b' ek be lmilel bayram toplanndan da heyecanlanıp tCyiİ• 
İçin harp hulutlarile örtülen aayuet uf. balan ltal ileri müfrezelerin' ı 8. 1_, T b" 'de hal g.on ~r ~ ar m. tupta . yne reiimiz aizımıza seldi!» diye ,ikayet e • 

bir bayii &Tcluılatmlfbr. Şimdi. or • mem • .... • ~ • • ~ ır te~'"-·. ~ len ... ~<geçen • aıyası vazıyettekı vehamete lf&l'et ede- denler var mı) 
Almanyanın. haklı veya haksız ola • Aıfanai ~ ~~~~leme,e 1 ta ~ıga bil~~~len büyuk muharC: rek bir an evvel kabine bulp-amnın hal- Zamanımızda hele böyle cüpe eündüE 

Yapmıı oldaiu bir emri vaki ve hu def erını .. . •• . benm devam ettıgrn tekllnde umumı ledilmeai lüzumunu ileri aümıüftür. top, tüfek, tayyare seslerinden ürkecek 
· vakiin halli meteleti vardır. . talyaıı uçaldan dun Sidamo ıçın~ bir haber v~ekteyee de henüz bu hu· Venizeloa mektubunda bapkanh.. kimse kalmamıttır eanmm. 

lkr deiiL Almanya tarafından hır kaç bazı yerlere bombalar abnıflardır. Di· auata bir ta&illt gelmediği için bu mev· M"h l k I 'b' . ._ fu gala iki asır evvel padifah üçüncü Mu.ta • 
· · .. b' C"b • · d'f • • · ı a a opu oe il ı aıyuete VUK;U y ihdu edUmit olan bu nevı emn va · ger ır tayyare ı uti pmen ı erı ıstı· zuda bir mütalea dermeyanına imkan . . . . . . fanın kar111 sebe iken bu endite bünkinn 

r iebat ediyor ki. Avrupa. harp eonu kametinde UÇIDUf, fakat hatta varma· yoktur. tanınmıt .bır zatın getırilmesım tanıye batırma gelmit te Sultan hanım korkma • 
unun ihdu ettiii bir takını muadc- dan cenuba doğru tekrar yol almıftır. y in ltal la Amba ''d etmektedır. ean diye telızade doiuncıya kadar l.tan • 

· tufiye etmek mecburiyetindedir. Bu Röyterin Deasie'deld muhabiri, f. ~ ~z.. yanka~~ I . Alagi en Demirci• aataya giderek krala, dııf bul civarında her ne sebeple oluna ot.un 
. e iPnin bant yolundan yürünerek talyanlann Koram'ı İfgal ettikleri ha- cenu otırU ~. er emıf olduklan ve iç aiyaaet hakkında uzun izahat top atalmuını yasak ctmif; ifte fermanı 

aamimiyetle beslenebilecek bir te • berinin doğru olmadığını bildiriyor. (Parmi) mevkmm henüz yeni İfgal verdikten sonra partiler arasmda bir hümayun: 
nidir. Bunlar. Alman • Franıız müte • hal lar Amba Al--:' • tam edilmİf olmaaiyle ahittir. k'" k b' . k im <ıBoğaz hisarlan kaleleri dizdarların• 
'l . . T d 1 1 · · 'kt d" yan • ~· nm • A . temer uz a ıneaı uru ası cereya- h_._.. it' 
ı emnıyetı. una ev et erının ı aea ı b da K • tak 'be 50 (Bu mevki tıanlıi gölünün 45 Km. uıı;um ı. 

Hah --1-- 1.. Akd · · cenu un ve orama ra n nınm arttığını söylemittir. Bihamdihi Taala zuhuru melhuz olan vi· 
. u •. u--~ŞarlUUApk d .. azlaıeı. 'b' h enuıb.~ kilometre mesafede bulunan Parmi'de timalindedir.) Buna nazaran Habeşle-
ıyetı. ıı;aıı; ava n aı a er ın . . .. • . . . l * ]adeti hümayunumun alamet ve emmarah 
bapna bir meeele olan mevzulardır. bulunuyorlar. rın Desaıe umumı iatikametmı tal- Paris, 11 (Hususi) _ Sofuliain ka· tahakkuk eylediğine binaen tevelludü hli· 

lardan bir veya ikieini halle kalkıımak Habet mahfelleri, Habef kıtaatının yanlara karfa, AşianlP gölü timalinde- b' · k'ld . . · .. · mayun vaki oluncuyadek lıtanbulda top 

A ba Al ·• · b d L! vadid k' _ ı_ _ _ı_ .__ .. • L!!_ b l ıneyı teş ı en ımtma etmesı uzerıne 
• halletmek bugünkü sıkıntıyı gidermeye m • agı mn cenu un aau e ı mınt~, JUıpatnaga ımJLaD u a· K l k . . k' . . Çald . atılmamak üzere bu tarafta iktiza cdenle-

değildir. Bütün bu davalar, gözden yeni hatlarda birlqerek ve İtalyan ile- cak kadar zaman bzandıklannı ka· ra. abı~e~ teş il etmeaım arıte re geregi gibi tenbih ve tckid olunup la . 
itilerek mantık ve ihtiyaçlann icabatı· ri hareketini durdurduklarını bildiri· bul etmek doğru olur. teklıf etmıştır. kin Bahriscfidden gelecek kalyonlar kapu-
.aöre halledildiği takdirdedir ki tehlike yorlar. Habef kıtaatı yağmur mevsimi- Eaa Habef bal da ... A Ç k I ak danlanna ve acfain rüesasına bu tarafta 
teeadüın ihtimalleri bertaraf ediJmİt O• ne kadar bu hatlarda kalarak ltalyan sen, , tnem arı yag vusturya ve e 05 OV • ihbar ve lenbihi namÜycsacr olduğuna bİ• 
ktır .. ·kala h tla ·ı h 1 mur mevaunme kadar bu mıntakada ya Başbakanları go-ru""şu-yor naen ıiz ki dizdaranı rnumaileyhimıiz bil-. muna a nnı geçı mez a e ge- "d f da kal klann dan 

l<aldı ki, henüz Almanyanın hareketi ile tirmeği ümit etınektedirler. H~ler, mu
1
a aa aca ı, on sonra y· lO (AA) _ 0 .. öğle- yümnü vel'ikbal selan-.,t ile vilAdeti hi.ı • 

ddüe eden vaziyet tam bir surette ay• • b" taarr '-l da talyanlara kartı taarruza geçecek- ıyana, · · un mayun vaki oluncıyadek lstanbula gelmek 
. . . . o zaman yem ır uza geçece .. er· . . d ı Ba kil ş · 1 r-... 

nmamııtır. Şiddet ııtımalıne taraftar di Zi Makall ub ~-1.: h . }erini bil<lirmektedırler. en evve şve Ufın • ..........- üzere Bahriıefidden Boğaz hisarlarına vii· 
liinen FranllZ efkannın eük\ınet bulup r. .ra, .. e celtaln ulan~la ~- O'L'--te -yan lan d'.. b' k koslovakya hafbakanı Hodza ile iki M· rud eden cerek tüccar ve eerck miri ve 

L1 ·ı metlerıne ragmen yan r yem- uuuı w- 0 ıger ır no • I . 1_ 1 f 1 L 
wt durulduktan eonra. mevcut rncsaı .. .. .. • ta d İtal ta l . . imal at süren bir mülakat yapmıştır. ki müste men .. a yon ve se ine erin upudan 
bakımdan mütalea edilir Ve bir karara den boy olçuşmege amade olduklarını a yan yyare ermm f cep- d } da h iki' 1-'- • _l!!L_ ve rüeeaeına VC zabitanı eaircaine bu key• 
l b'ld' · l heainde tekrar şiddetli bir faaliyete ev et a mı, er mem ~etı aaa&a· I 
ırea, bütün dünya senit bir nefeı alır. ı ırıyor ar. . . • l l .. • d ••zak fiyycti her biriniz ifade ve tefhim ve ıtan-

01tea, her gün bir parça daha kararan Koram mmtakaaı, cumartesi ıfinü ba,Iadıklan haberıdır ki bu, 0 cephede dar eden meae e er uzerın e mu e- bulda pişgahı earayı hümayunuma ıeldik· 
i ufuk. ihtiva ettiği elektirikiyetle fid • şiddetli bir bombardımana zemin tet- tekrar kanlı muharebelerin hllen ce- relerde bulunmuşlardır. lerinde adet üzere top atmamak için muh· 

·bir fırtına dojuracaktır .• Seliın Rqıp kil etmiftİr. 12 uçak bomba atmıtlar reyan etmekte veya başlamak üzere Her iki taraf, mutaeavver muahede kem tenbih ve te'kid eyleyip ııaRet ve mfi· 
ve bir kaç köylüyü öldürmütlerdir. olduğuna delildir. hususunda timdiden mutabık bulunu· •mahadan begayet tehifi ve mücanebct 

4f1 k t l k Röyterin Adiaababadaki muhabiri C. D yorlarsa da meselenin fUmulü itibarile eylem eniz babında fermanı ili eadır o&-
V U a ı bildiriyor: Bir hava baskını haberi, dün teknik mesai henüz bitmemittir. muıtur.» 

~an unu BBbah halkan kaçıfmaaını intaç etmif K 1 z 1 1 h a ç 1 n 
ve bazı kimseler bundan istifade ede- Bükreşte Türk rf'sim İngiltere - Mısır layihası hazır rek evleri eoymu·~~: .~olia bunlan bombardımanı sergisinin muvaffakiyeti 
yakalamıtbr. 13 kıtı olum cezasına 
mahktim olmUfPtur. 1 Bükret. 10 (A.A.) - Anadolu... Dün Sudan meselesinin 

~vukathk ihtisas şubele
rine aynldı 

Şimalde geçen hafta aonuna doğru ngilterenin protestosuna jansı~~n özel.aytarın~.= . müzakeresine başlandı 
haber verilen büyük muharebenin de- f talya cevap verdi T urk .~•m aerga~ının ılk ha~, 

.... b"ldir"l _1_ ed" günden gune artan bır muvaffak.iyet 
vam ettıgı ı ı m~t ır. .. . . . . --•·- dan beri Kahire 16 (A.A.) - Bir anlatma 

~Ankara, 10 (Huauai) - Aylardan * Londra. 10 (A.A.) - Sir Drum· gRoatermıştır. Selr~n~n :::::~tle. • . 1 müzakere~i yapmağa memur Mısır ve .. ·ı L R 10 (AA) Do" Afr'k • . _ı_L! 1 .1. omen gazete erının cuuo nmızın garp mevzuab da etud edi ere.. oma, · · - gu ı a mond un Habetıatanwuu seyyar ngı ız h' 'ki . . l •t baa .. _u __ İngiliz Delegasyonlara dün çalışm,ağa 
1 k tlık '--- 1!! ih i '--- !!'- bütü"' ph 1 d h . . ik' . d fa bo '---.:ı tet ır ettı erı reaım ere aı UJUaD r anan avu a &anUD ıay aaı umum JU1Targanı n ce e er e 1 astaneamm ancı e moaıuıman ak I l d h la da t .. -:ı..· başlam~lardır. Celse üç saat aürmüt· 

halin k t!! ih K f 1· . d t•:ı:.:. t l cd"l 'h-L'- d d" R ad .. m a~er e, era n yapıgı ...... e e onm"ll'tur. LAY a a- aa ıyetin evam et ıaını ve ayyare e· ı meaı lUUl.ın a un om a yaptıgı G" l Sa • l da da .1 l .. 1 tür. Hafi celee halinde cereyan eden 
ta 'lmed l . . d k faal b. • b 1 d be S . b 'k. . uze n at ar ı er emege enge 1 

ya gönderı ebarn evv
1 

ed tke~yh~ a· ~ın e b~d' k ediır. vazıyette u un U• boproteabatoya cevda nh beudvıç, ed~lı cdın~ı olan her maniayı yıkıp milletimize yol müzakere hakkında büyük bir k.etumi--
nın, profesör ve o ar a ı ı tısaa gunu ı ımıe t r. m rdıman an a r ar ı m ı· B" "'k Ö d . . At t" k'den yet muhafaza edilmekte ise de Sudan 
· } · · d fi1-!-J • 1 ak .. Ask " h . . . . .. · . f ka 'Ik od b . açan uyu n erımız a ur _,_ I> erının e a.u en a ınar goz· en mu arrınmızın gını a t ı proteat an sonra, u gı· .. .. .1 hah kted' le meselesinin görüşüldüğü zannedilm~· 

• ·1 k · b" h"'d' l . k .. ovgu ı e setme ır r. geçırı ece tar. •• I I ı a ıae enn te errur etmemeaı ıçın tedir. 
ICanunda gözetilen gaye avukatlığı muta ea an halyan ask.eri makamatma talimat ve· Gelecek içtima önümüzdeki pazare 
&da çok layık bir meslek haline Habef • İtalyan harbi -İtalyanla· rildiğini söylemiştir. Erzurumun kurtuluşu teai günü yapılacaktır. 

hnak, mesleği inzibat altında bu· nn taarruzi hareketlerini tevkif etme- 1 ltalyan hükumetinin tahkikat yapıl· Ankara, 10 (A.A. - Erzurumun 
urmaktır. Layihada bu hususta leri suretiyle- 24 saat evvel birdenbi· masanı emredeceği zannolunuyor. 18 inci kurtuh.ış yıldönümünü kutlula· 

\imler vardır. re bir duraklama safhası geçirdikten mak için yarın akşam Halkevinde bir 
Uyiha hazırlanırken İtalya ı, Al· , sonra tekrar eski cereyan tarzını aldı. ispanyada işsizf er 11 toplantı yapılacaktır. 
Ya, Bulgaristan, Belçika, F ranea 1 Yani, gelen haberler doğruysa, halen kilı·seyı· yag"' ma ettiler 
ltatlık kanunları tercüme edilerek ltalyanlar taarruz eder; Habeşler de 1 lngilterenin müdafaa planı 
en geçirilmittir. lbu taarruzları zararsız bir hale getirme- Madrit, 10 (A.A.) - Kadiks"ten kabul edildi 

'r' eni layihada avukatlık ihtiaaa şu· ğe çalıtır vaziyettedirler. Dün gece haber verildiğine göre ifaizlik aleyhin-
tine ayrılmaktadır. gelen haberlerden anlatılan fCY esasen I de tezahürler yapan bazı n~m~yişçil~r Londra, 11 (Hueul) - A•am 

Fransız kabinesi 
~\lharipler birliği kabinede 
.. değişiklik yapılmasını 

istiyorlar 

1... Parla, 10 (A.A.) - Muharip· 
Birllil netr•ttiti bir beyanna

:~de, Fran•z uzlaımaaını •• 
~ •l.h mlldafaayı, Fra aızlan blr
t iti aleyhine ayak!andıran neıri
~ b durdurulmasını, Hçimln te
~ ini ve emniyet tedbirlerinin 
~"" tleodlrilmeainl temin edecek 
\. bGkamet teıkili için kabinede 't tiklik J•pı!ma•ııı teklif et· 

\ti ·. 

bildiğimiz bu vaziyeti bir kere daha on bir kilise ve manaatan ve ışçı katolık kamarası bugOn logi.tere moda• 
teyid etmif olmllktan ibarettir. Roma· merkezini yağma etmişlerdir. Nüma· faa pllnını mllzakere etmift;r. 

~~~~~~d~ilihc~hd~~=·=y~~~i~k;r;~;n~b~ir~i=o~··ı~d~ü=~=·~=bd'ş~ili='r=.===~P=U=n=3=7=1=re=y=~=k=a=b=u=l=e=~=:m=~=ti=r=._ 
Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

- Çok tükür, bayat ucuz. . .. Süt on kuruta. battl ba- ... Yoiwt on bet-- Teleme 
lamai• baflacla, Huan Beri m rerlerde het kUl'UfA bile İn· peJDiri Jİrmİ bete eabhJor .. 

di.. 

Huaa Bey - Bmın bura • 
da eüte müteallik teYlerin .. 
pahasına eahldıjma ptmaJ 
Ne ele olea aralannda akra • 
balık vardU' 1 

Japonya, Amerika VP 

lngiltere ile yeni 
paktlar yapacak 

Tokyo, 10 (A. A.) - Nitlnltl 
ıazetul in yazdıtana 16re, ) eni 
hük(i•et. muhaceret meaelesl 
hakkında mDzakerat açılmuı lçia 
blrleıik Amerika ile Bli; Dk 
Britaoyaya müracaat edecek bu
na makabil de bu de•letlerle 
iki taraflı mllzakere:er tarik.yle 
kartıhldı emniyet pakttan akdi 
tekt.fiode bulunacaktır. 

Bir Alman tayyaresinin 
akıbeti 

La Haye, 10 (A. A.) - içinde 
bir yüz batı ve bir zabit 'ekili 
bulunan bir Alman deniz açaiı 

Schi~rmomikooı civarında karaya 
lnmeğe mecbur olmuıtur. Tay
yareciler mutat formaliteleri bi
tird kten aonra bu,Oa tekrar 
hareket etmek aiyetlndedirler. 
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ı _____ ,_ı a_ı_a __ a_a __ ı_a_L_ı_a _ı _ Veznedarı öldürenlerin 
duruşması başladı 

iki küçük hırsız Kapalı Hakkımız ' Mükif at aranmış, fakat buJunamamışb, mahkedll 

çarşıyı soydular 
yok Mu? bunun için başka güne bırakıldı 

Biri 11, diğeri 12 yaşında olan. çocuklar akşamdan 
çarşıya gizlenmişler, gece 3 dükkanı soymuşlar, 

sabahleyin kaçarlarken yakalanmışlardır 
Zabıta Müc:ldi wnumiliğe Mehmet ortalık kararır kararmaz çarfl içine 

ve Ruhi adlarında biri 11, diğeri 12 ya- çıkmıflar ve Kapab çarfı bekçilerinin 
tmda iki çocuk vermiştir. Bu i- gafletinden bilistifade Bekir Saminin, 
ki çocuğun suçları hıraızlıktır. Zabıta· Ziyanın, Muradın dükkan kilitlerini 
ca tespit edildiiiııe göre Mehmetle Ru- kırarak o dükkan içlerinden atırdıklan 
hi ideta bir çete tetkil ederek hayli ma- elbise ve ayakkabılarla battan ayağa 
rifetler yapDUflardır. iki küçük hırsız kadar kupnmıtlarchr. ~ hıraız sabaha 
lstanbulun muhtelif semtlerinde muh- kadar ?J1ı içinde kalmışlar ve aabah
telif hırsızlıkların failidirler. Çakmak- leyin .kapılar açılır ~a.z Y~i kı>:a· 
çılarda Vahanm terzi dükkanına gece fetlenyle d1fUI çıkmak ııten'Hflerdir. 
.-:-•=-- · Melımetle Ruh" dükkan Fakat Mehmetle Ruhinin vaziyetleri 
g~ gır.. --- 1 L-1..-!l.-..I- 'Jn • • •• L __ • • dır 
:.-:....1.- 1...-.. im. • .-:L· • ~~ ı unın fUpnn1DI uyan • 
~ .___,,,, ma_ı veaaıre • .,.ı ıte iki" L-L-. bu !I..! h mak 

L....ı...L....ı___ -l-·-la .. 1 mıt ve ~· ... ırsızı tut 
yarar ne ~ -~ ' ve sun- istemiflerdir. 
düz onlan bqb yerlerde aabmflardır. Y •k•Janacaldarını anlayan hıraız-

Bundan bir kaç sün sonra Beyazıt- lardan Mehmet bu esmıda daha yaman 
ta kitapçı Abdilrrezzak ile Şakirin dük- bii cesaret ıöıtermİf ve belinden bir 
Dnlanna airmifler Te her iki dükkin· tabanca çıkarıp bekçilerin üıtüne çevi
dan ela kıymetli kitaplar atıraıak at- rerek: 
JDJflardır. Y'me ayni semtte bir sece de - Yaklatmayın, yakarım! diye ba
tathcı Osmanm dükkinına sirerelr iımılflır. Bekçiler ürkeklik gösterince 
kendilerine mükemmel bir ziyafet çek- Mehmet tabanları lraldmp kaçnnttır. ı 
miflerdir. Ruhi orada yakalanmlfhr. Fakat zabı-

Jki suçlun- uıl marifetleri Kapa- , tanm tidcletli aramalariyle nihayet 1 
h çutıdaki lmsızlıkLandır. Alqam üa- Mehmet te yakayı ele vermiftir. 

tfl bpdar kapanırken bir ardiyeye gİz· ı Müddei umumilik dün bu iki küçük 
)ensek içeride kalan hınız çocuklar hırsızı birinci müstantikliğe vennİftİr. 

Tak•H•Pd• e•c• ••1111111 
Bir kariimiz yazıyor: 

cŞu. taklilere, bir mlddet evvel se· 
ce zammı konulmuıtu: Saat 22 den 
eonra otomobile, binenler, taksi 6cre
tinden batka yirmi 'beı kuruş vermek 
mecburiyetindeydiler. 

Buııün bu zam resmen kalkmıı de • 
ğildir. Faht otomobiller çoğaldıktan, 
otomobile binenler azaldıktan aonra 
biçare ıoförler, gece zamlarından sö
nül nzasile vaz geçtiler. 

Bu itibarladır ki, nice zamandır ae
ce zammının lafı bile olmuyor. 

Fakat ıoförler arasında da fıraat 
düık.ünleri var. Onlar; otomobile bi • 
nen müııterilerin: 1 

- Gece zammı vermem 1 Şartını 
koşmayı ya unutmalarını, vahut ta lü
zumsuz bulmalarını gözlüyorlar! Ve 
bu yüzden, zabıtaya kadar akseden 
münaka§Blar çıkıyor. 

Bu kabil münakaşalar doiuran, hat
ta hidiaeler çıkaran aece zammını rea
men kaldırmak doğru deiil midir? 

Karümiz doiru aöylüyor. Bugimku 
vaziy~tte. gece zamanının, bıı kabil ha
diselere sebebiyet vermekten başka 
bir rolü kalmamıştır. 

En ufak miinakaşaların ne umulmaz 
neticelere vardıklarını daima görüyo • 
ruz. Gece zammı münakaşaları ııarhoı 
ve asabi bir mÜ<ıterilf', bir "OİÖre çok 
pahalıya oturabilir. Biz bunun §imdi • 
den düşünülmc,.İni, ve kariimizin de -

diği gibi, bu manasız kaydın resmen 
kaldmlmasını teklif ediyoruz. 

Suçlu Abdullah (.aidaki) Ye Yunus mahkemede 

. Galata Po""nesi Yemedari Hüae-, ..._ lmalolmuı üzerine oradan Si 
YID HU.nüyü ~ öldiawalerin fİldafta meçhul bir ~ u,;,,,J. 
muhakemelerim aP cezada '-tlan· fakat bu adrea arandığı halde buluıı" 
llUftll' • madıiı bildiriliyordu. 

Mahkeme alonu çoll kalabalıktı. M"'dde' .. ll'~ .. ·f ~ 
Cinayete ait cürüm iletleri hi- .. u ı ~u_mı --,ı bu husu• 
kimlerin muaaı önüne konul"'Mlflu. mu~mı b~direrek:" 
Davacı mevkiincM a'fllkat lamail fn.. ~ükifatm ikametgihuım buluoJll" 
zi bulunuyordu. Reis aorunca: • için esash tahkikat yap1lmamıt o'tJJI 

' - Maktulün karısı De üç lomnm ye- ianu ve Mükifatın nifanlııt M~ 
1 lriliyim, dedi. cleliletiyle buldurulması için zabıı-1' 
1 Suçlulardan pyri mevkuf Mustafa arama müzekkeresi yazılmaamı wel 
; kızı Mükafat suçlu yerinde söriilmü- Hey' eti hikime açık ve ima bir ~ 
, yordu. Müba,ir bir bç kere 1e1lendiji zakereden aonra Mükifatm. n~ 
halde bir cevap almamadı ve bu suçlu- lobntacı Mehmet vuıtaaiyle buldıJr" 
nun durutmaya gelmediği anlatddı. larak mahkemeye getirilmeıi için ilt 

Otomatik yangm söndUrme Galatasaray polis merkezi Hakkımız 1 Mükifata ıöaderilen celpname o- ... müzekkeresi yazılmuma p,.ı 
tn akineleri satı!arm yor Yok P'-u? 1 kundu. Celpnamede Mükifatm Pan- vsdi. 

Topkapı uraymda Türkiyede tim- Emlik kıymetleri aon zamanlarda ':'. ____________ JJ galtıda Poyraz aobkta 24 numaralı ev- Durutma 24 mart alı aünü ,,,A 
diye kadar eti bulunmayan yangın çok dütmüftür. htanbulun muhtelif lzmirle İstanbul de oturmaktayken bidiseden IOnra (10) a bırakıldL 
töndürme lef'cilib yapılmıtt1r. Müze- I semtlerinde emlik kıymetlerinde ıe- arasın da 
niD her od.una ve ..Jonuna Y•lettiri- çen seneye nazaran yüzde yirmi ve cla-
lea hususi tesiaat buralarda derecei ha- ha evvelki ıeneye göre de yüzde 35, 
raret 40 a çıktıiı zaman derhal kendi 40 nisbetinde dütüldük vardır. Bu dü- Hiç bek) en j J m e d en b' . . ,. -~ kil bir 
badine banıbte ıeçerek bahçedeki ki k . faz) I ren ınncı nev ı dLIDqpD oau on 

Beyotla J'ranıı• 
Tiyatron oda 

Halk Opereti 
Bu akıam 20,~IS dl 

lilleri ç.alrmia bqlamaktadır Bu zil 1 tü ~.ı~~ya .~ emliked' .. Mill8?eclilE • • telefonla konuş.ula bilecek buçuk, ikinci nev'i ekmeğin kilosu on 
...__1 • 1De11DUC11 ucn geamau~. ı m- kurut otuz para Te francalanın kiloau 
uu,-uaUp ta musluklar açılınca IU'IUÇ· lik M .. clürl •• - •• • "'badill k Tel f irk 

HALiME: 
lanluı kendi kendine IU çeken makine- ! . u z~' gabankayn mu ~ o- 1 e OD ' • etiLbundan bir müddet on yedi kunıthır. 
ler .ı_ v-........ı_. Bu ıuretle T-L-pı mu"'· mııyonu, ıraat sı, Emlak ve evve Ankara ıle tanbul arumdaki --------------

Yakında 

... anm: ua-- ı f de "REVUE ,, aaatlan terakkı-zeainde her ttlrltl YUlllD tehlik..inin Eytam bankası, Emniyet eandığı satıt te e on vrelerini arttırmlf, iki tehir 
önü almmıfbr piyuuma her hafta muntu.aman em- arasında beklenilmeden konutulmaaını yatı feoniyenln en aoo icacl-

• lik arzetmektedirler. Milli Emlik Jda- temin ebnitti. larlle mDcebheı:d:r. İılilnbul Beltdiqtsi Tepebqı Şehit 
Tiyatrosunda 

Buıtta 
ıllndüı ... t 14 d• 
Çocuk Tiyat•o•11 

Gamu, paralar 12 milyon resi eaıatuaraydaki polis merkezi aibi 1 _ t~t~uı ile A_nkara ~uınc1a olclu-
lirayı ·bulacak tehrin en mutena yerlerindeki bazı em- gu gib~ Ltanbul ile fzmır lıatbnda da 

liki :ı..! 1 _..__ f bu tekilde devrel. arttmlacalr ve çift 
Yeni ...:ı-:ı. ---1-- basılmau ma- mı eene evve Atlf& \' ....... lf, a- haL-- t . _..ı:ı ekti • .......,. ~........ k abmin edile la .!!__.........:_..ı_ mu uere emın euı ec r. 

J'll ayı aonuna kadar bitirilecek ve ha- at t n ymet ~lllUCll Şimdilik lstanbulla lzm · 
• • · .. t • bulama br B .. . ı ır araamda 
waodıa payuada tam 12' milyon liralık mut~ mlf • unun uzenne tek bat mevcuttur. Önümüzdeki eylül 

.. REVUE ., aaabnın buıG•kl 
tekAmOI hali 80 aenelik 

tecrObe netlce.tdlr. 

Modeller en •on •• zarif ıe
kildedir. Tanınmıı 1aatçılarda 
maktu fiatlarla ut.lmaktadar. 

Umumi depoau ı lıtanbal 

~ehir1i'yatrosu 

111111111111111 

lt.I~ 
GUlmeyen çoc'f 

Yazan : .M. g-., .. 
akeam ıaat 20 d• 

FAU ~1, PmÜf para buhmacaktır. Bundan aon- ı tahmın eöden kıymet azaltılarak Gala- ayı iPnde getirtilecek olan üç kanallı 
ra 10, 5 ve 1 kurutluldarm basılmasına tasaray merkezi tekrar satılığa çıkarıl- Kuranportör makinesiyle bir tek tel-
clevam edilecektir. 1 mıf, fakat bu sefer geçen ıeneki kıyme- den üç ıo.inin konUfmuı temin edile- __ 

(10) Te (5) kurutluk paraların ea- ti de bulmamıttır. Daha bunun gibi mü cektir. l .ııı11r,------------------------~ 

Türkçeye çe•ırf':.ı 
Seniha Bedri Gök 

Tq ban 19. 

ym tam 355 milyon olacak ve buıbna- him bazı binaların da ıeçen seneki tah· 1 

.. c1a en u üç senede ~mal eclilecek-
1
1min edilen kıymetleri tutmadıklan ı<>- l Fahkçıhk enstit'lsU Yarm akşam 

tir. On paralık brom paralarm henüz rülmüttür. Milli emlik müdürlüiü bu Balta limanında bulunan babkçıbk SARAY sinemastnd• 

kalıplan baZB'lanmaDUfbr. j tahminlerin yenilenmesi için Maliye enatitüıünde faaliyet tamamen dur
Par•lar11nız tekllt edllemez Bakanlıjma müracaat etmiftir. mut olduiundan Ekonomi Bahnbğı 

orada bulunan ecnebi mütehauıa Ye 1 
Ankaraclan yeni elli imnlfluk aümüt 

pua1annmm talrlicl edildiii haber ve- Tarı vıpurunda bir kaza profesörleri Ankaraya ?iU'llllftır. 
Profesörler yarın bu makaadla An

rilcli. Bu taldid para henüz darphaneye Tahmil tahliye ameleainden Ali Rıh- karaya gidecekler, ve orada enstitünün 
ıelmemiftir. Yeni yüz kurutluldar pi- tunda baih Tarı vapurunun anbar Ticareti Bahriye mektebine devrine 
yasaya çıkarıJdıiı zaman üç yerde bun- kapaklarını kapatırken müvazenesini kadar bakanlığın gösterdiği itlerde ça
lum taklitleri yapılmıftır .. Taklitçiler kaybederek anbara cfütmüt •iır suret- hfacaldarchr. 
bunları tamamen kalaydan, kalay ve te yaralanarak haıtaneye kaldmlmıt-1 ,--····------···-------·-
IHUfUD baJitumc:lan Ye Bahkesirdeki- tır. ,. 

ler de 830 ayarında sümüsten yapmıt- ı r · h , v k 'd A lo"befçı• 
ludır. Kalaydan Ye kurtundan yapılan- r 1"l'a.rn aya~ı ırı ı ı Y 1 

- •. 

Cibanttimul bir töhrete m.aik 2 büyük muganat 

EVELlNE LA YE ve CONCHIT A SUPERVIA'yı 

p R i MADONNA 
Muhtetem tllmlnde takdl111I mUna••betJle Grand Opera Gal•fl 

Franııaoa aöalü bu blyülr roman filmi; A•rupauın •11 büyük tiyatroJan1t10 
liib •• ihtişamı aruında cereyan ediyor. Ven~ıtiğin ıihril füaununu göre
cek ve ıu'f•diei musiki parıaları mtıyanında THA VlATA, LA BORE~ 

•eıair bir çok V enedik ıarlular1 dinl .. yeoebiniı. 
,._ ___ • 0 <')& mÜ"llffit"ff"@i İÇİD yerJer:nizİ fJVVeJclen aJdarınJI. 

lu derhal anlatılmaktadır. Gümütten Galata f&l'BP !s~el~i~de hamal.Şükrü Eczane/er 
dökülmek suretiyle yapılanlarm yüzle- arabadan demır mdirirken demır çu-

1 
ri çolı muvaffak olmuttur. Fakat ke- buklardan bir tanesi ayağına dütmÜf, , 
narlannı taklit etmeğe muvaffak ola- ayağı kırdmlf, hutaneye kaldınlmlf

Bu gece nöbetçi eczaneler ıunlardn: 

•• 

i
l Y ann akşam S U M E R Sinemasında 

1 FRANSZiSKAM·G·AAL' in J madıklan için derhal anla,ılmaktadır. tır. 
Alilmdular yeni paraluımmn biJhas
.. kenarlarmm kat'iyyen taklit edile

Beyoğlu: ( Dellasuda. Ertuğrul, Baru• 
nakyan). Şişli: (NaTgileciyan). Gala
ta: (Karaköy). Samatya: (Hıdvan). 

Bakırköy: (istepan). Be~iktas. (Ali r aVrOmOIOS Çİffiğİ Rıza). Sarıyer: (Osman). Büyükada: 
miyecejini aöylemektedirler. Milli EmJik Müdürlüiü Kuadenia 

1 
(Merkez). Hrybeli : (Yusuf). Hasköy: 

sahilindeki Mavromob çiftlijini Sudi l (Halk). Kaııımpaşa: (Merkf'z) . Şeb -

lrend• Unvanl•r k•lktı adlı biriaine atmlfb. Sudi tabitleri ö- remini: (Nazım). Üsküdar : (Selimi • 

Tahran - HükUınet, mecliste ita- demecfiii için Milli Emlik idare.i ımh- ye). Şehzadeha11: (lbrahim Halil). 

bul ettiği bir kanun Jiyihasiyle hin gi- kemeye müracaat etmİf, Suamin ver- Küçükpazar: (Yorgi), Alemdar: (Ab· 

bü1ülr muvaffaki1elf. yeni Viyana filmi olan 

DOKUNMA KALBiME 
faolar.İ •• .... 11 

( Katharlna dl• Letzte ) 
f&rluh H muelkili ~om.,•liıinin ilk lrae1i ıerefiD• 
dOYOK GALA mllıamereıi 

b baz L- altı dülkadiı). Eminönü: (Hüsnü Hllydar). 
i ı ünvanlan kaldınnı,, yerine aoy j diii ilk taksitin --, yıDık kira be-

Beyazıt: (Cemil) . fener: ( Hüsamet - Difer mlme11illerı iki meıhur ve genç komllder 
adi ikame etm.tir. Bundan sonra hü-ıdeline mahsup edilmesini Ye çiftlijin tin). Aksaray: (Sarım). Karagümrük: ERNST Vi.REBe& ve OTTO WOLBRUCK ...ı 
tün vatanda,lar soyadlarıyla çağrıla- Milli EmJik idaresine iadesini İltemİf- (M. Fuat). Kadıköy: (Sotinki. Üçler). ......,,,,. 

~----• Y erlerloiıi ev•ttlcleo aldarnm. Telefon: 41o6t •••-.....-
caklardır. tir. -:-------------·IJ 

• 



J 

11 Mart SON POSTA: 
Sayfa s 

• 

MEMLEKET HABERLER/
1 TarlAt tetlc:ikler : 

Kastamonu 13 yıl içinde 
bambaşka bir şehir oldu 

Ereğli de çilek 
Yetiştirmekte 

lstanbulu geçti 

Tarihte gülünç emirler 
B~.r zamanlar Mısırda dükkanlar gün
duz kapanıp gece açılır ve alışverişler 

geceleri yapılırdı 
Gazi stadındaki yüzme havuzu yaz günleri plaj 

hasreti çekenleri tatmin ediyor 

Kaatamoni hülnimet lıonafı 

Bu sene ilk çilek yetişti ve Tarihte aülünç emirlere ~~ ~. , ların reislerinden aadir olur. Hüküm-
f stanbulda satıldı Şarkta da_ . Garpta ~: tesaduf edılır. I darların en kuvvetli, her türlü emrii 

Bunların içinde az aülunç olanları bu- nehiylerinin itirazaız cari olduğu 28• 

Karaden
• lundumı aibi r~k ..::lünç olanları ..:ı_ -·-•--..:ı- ___ _:1 • 1 . l 
ız F.rejlia ·1e1c • • •- •· .- "'° aa ---uuaa va-umıt o an emır er tetk•k 

melde Amavu••-~ ·· ~. çf.__-L yeftlf_~: v~r. O.manh padİfah)anndan delili- olunacak oluna pek r~k aa .. ip hat~~ 
uwyunu "R".... er.... w le maruf Sultan lbrahimin arabaları ·· ·· r-- e- ' • 

ıeride bıraktL Amawtköy nefiı ve ko- gıy . .. . . _ .. _ gulunç feylere tesadüf daima müm-
kulu çilekleri ile l.t.nbulu bile doyu- ~en~tme~fU:!~SIZ kı ~· Fa- kündür. Ancak bize 'imdi her garip 
ramazken ~--:.1! -"LLI.-:...· • .::.L • t ısır umet eden. 18tıftdech gelen ~yi lfÜ)ünç addetmek doğru d -•u ~m · TV&1reti ve garabetleri ile maruf bulunan (Ha- ;:..:ıd· u_'Jb--L! ·· e-Almanyaya bile pydch. Türk ..:ı-~: . . . .. 11u ır. na wu zamanına gore onlar 
..LL- -• _..1....._ ~uu kim bıemnllih) ın esnafın dükk&nla- bazan ..::ıan d ··ı b·1~1_! ba ._ 
mına seçen 7u ~Almanlar bunun .. _ K'" Ç egı, IMUUI zı -.ere 
lezzet ye 1-1....____ L--LL•- T·· k nnı gece açıp günduz kapa - fazla cidcltdirler bile 1 

_,.,......_ ııııım7 ...... r ve ur ı 1 • -•·- · -~-ele .& ~ ma arını, gece eyın ..._,. VCllf O ·· .. M ad 
~- ~• .danı verdiler. ec1· .. d.. alı . tm l . . çuncu ur m evvelce verilen 

f.reili hu 711 Wr de rekor kırdı ve ıp gu) n u~ b t_vb~ıt .e ~me_ ermı bir emri teyiden yazdığı ,u hükmü de 
.latanhula ilk ..,-L _ _:ı_ ..:ı_;:..: •• • emrey emesı u JU1 ıl emırlenn fUphe- az -ıün d w·ldir· 

.. ........_ ~· gönderdL · ··ı·· .. 1 bilir. gu ç egı · Bu -=~ · . w • sız en gu uncu aayı a . la 
~·. Jetittir-a üeiliden Hacı ikinci Selimin hocalıjmda da bulun- ~(~•nbul kac:hama ve Rumelinde 

Mehmettir. J (N •. d A ..... 1 H . vaki olan lcad.lara ve dergihı muallim 100 tane fidan . . • muf o an ev ı za e w J.meesın . 
dar olan fidanı ~an:_~ ka- de bu vak'ayı nazmen ,c;yle tuvir e-ça~ çmgene tayfuma au ba-

' Ye pçegı ile umnbula diyor: fi olan Bili ~VUf& hüküm ki bundan 
ıetirilen bu çilek hil'de mezada kon· Fatımiyyun alayından hWm •kdem ÇÜlpne tayfuı at ve kurak 
"'Uf• 920 kuruta lablmlf ve puuı da Maaıra müateTli idi vakbıldm be.leyüp daima la bel · · Hacı Mehmet •--L......L_ Ha K Oldu ,.,.,1_~._ o m!!•'- -- yo ve e (bel) .. ,_inıp 

...-.uwuma va U· .... unuc .... - feaad ve feDUl ledild • ilim 1 
rumuna teberrü edilmittir Amavutkö- Zarü hiberk misali tanhar. ey en ° UD• 

Kutamonl (Özel) - Buruı 0.- tomobil ile yapılmaktadır. ...::-..1- ilk .rilek ---•-bir ' _1_ Nesebi vı·bi m"--L-~ L--~~. mut olbapta tayfai mezbure minbaad 
l 1 ___ 6_..ı - de . d k T.....,.. r .._.. ay sonra ÇUU1• • IDalUlll' -· ta b. 

man ı mpcuaunaugu wın e en ço Yaln12 K.utamoni ile Toıya arama- bilecektir. Zulümle linet idi miikt.-bi a uımeye ve brak beslemeye li-
ihmale uğrayan fdıirlerimizden birisi- c:laki yollar bozuktur. Şu aefahetl ... kim olda ayaa zım geldikte eteie ve arabaya b~eler 
diri. Bakk ımaı~d ~ir .ııharabe haline Kutamonide Gui atadı adını lafı- lzmlrde tutulan Kddı iblisi Wni hayran deyu her birinuze hükmü hümayunum 
ge en utamonı e fımw muntazam yan ve gençliiin biitün spor ihti aç- Yazdı tarih nüviai eyyam iraal olunmuttur. HiJi ol güruh • 
ve genit yollar, uri mektepler güzel lann •• d • .Y Gangster taklitleri Devrini «N.li Devfitnel im» --..:ı.:__ L-ı·f ~= emn 

b t k.. ..1 :::.1-- ~---=:- a cevap Teren, ıçın e geDlf btr de ~uamııı::ı mu ... ı ta,..... mezbure ata 
ve e on opnı er, ........ ve uUAguaa •• ha . j ~ Cümleden beri o tah•ı cebb• binüp ve kurak besi .. feud 
şoseler görülmektedir. Bunlar son 13 yuzme vuzu bulunan bir satad var- Şebi 1'U% eyledi, ruzu pıbi tar • • eyup ve~ 
yıl içinde yapılmıf, başarılmıt eserler- dır. Havuzun etrafında soyunma ka- ı latdib oldu banun üzerine bina :;-t ~ledi_klen ilim olunmağm imdi 
dir. maraları ve kum aahaıı da yapdmıftır. Kim hata eyı. ile na7 anu emrı terifim kemakin mukarrerdir. 

lnebolu Kaıtamoninin iskelesidir Havuzda sandallar da vardır. Anadolu· Şehre tebibü nida ettirdi buJUrdum ki Vüıul buldukta tayfai 
ve şehre 90 kilometrelik çok güzel bir nun ortumda plija buret çekenlere Cümle afaka ı& ettirdi mezbura min bead ata binmeyüp ve 
fOse ile bağhdır. İnebolu ile Kastamoni bu havuz Florya ve Suadiye kadar ta· Seheri halk misali encüm; ~ırak bealemeyeler lizım geldikte e,e-
aruındaki münalcale de -oır ve'-· o- bii görünmektedir. Hep olup kiipıi upnede küml geve arabaya binüp emri terife muha-

--~~----------.-..---------~~~-
ı- ...., - Gece olduiu 11"bi ıebperdar; 

Herkes k&rına e)'lerdi cüzar ı le~etten ziyade hazer edeler fÖyle ki 

Değirmisaz 
Kömür madenleri 

/negölde Herkesin rmii olup alqanu mın baad emri tcrife muhalif tayfai 
Günü dolardı l"Örünce pmı ,,. mezbure ata bindükleri mesmuu 

Tüfün piyasası Kimsenin cam mı var idi heman ferifim olsa sonra ıiyaaet <>lunurlar a-
Gündüzin can SIDİ olmaya nihan na aöre tenbih ve ilin eyleyesin fi 7 

Emet (Özel) - Ekonomi Bakan• lnegöl (Özel) - Burada tütUn pi- Gülünç emirler en ziyade mutlak Ca 993» 

Lw .. . l . d Al Zitl ·ı yaaası açılmıttır. Alıcılar meyanında hükumetlerde görülür ve ekseriya on- y· . M 
gı muşavır erın en man er ı e İnhisarlar idaresi de vardır. Fiatlar 25 .............................................................. mc üçüncü uradın aşağldaki 

arkadaşı Phot buraya ıelmifler, De- kul'Ufla 75 kurut arasındadır. tehdit mektubu ile soyulmak istenilen hükmü de aiilünç emirler cümlesinden 
iirmi saza giderek oradaki kömür ma- tüccar Darid Sidiyi yeniden mektupla sayılabilir ve bunların tekerrürü, Ham-

deninde tetkikatta bulunmutlarcbr. Sa1tsun izcileri Çartımbada tehdit ederek 478 lira istedikleri, fakat merin dediği gibi, inhitabn o za-

De-· . 1...·· •• -~--'--! . Öze 1 yakaleadıkluı telsrafla bildiriJmitti. mandan hatladığı kanaatini kuvvetlen-
gırmım &omur maac:Dl9Dnm Samsun ( 1) -UM izcileri Çar- Müddei 1nnmnilik bu üç paaater tak- dirir. 

çok zengin olduğu ve buruuun ileri- şambaya kadar bir pzi yapm.,W vej lıımirin .....,., talılrtıeri liclini aoqu hi)dmlijine tevdi etmit- ... ((Eyüp bdaama hüküm ki 
de gen~ bir kömür haftUI halim .... dönmüşlerdir. izciler bu geziden bü • lm.ir (Özel) - Hüseyin, Abbaı ve tir. Hs üçü lwldnnda da tevkif kararı Hili tahb bunda ve mal.mi • 
leceği anlatıJmaktadır. yük istifadeler temin etmiflerclir. Muatafa a6 üg lripain enelce bir verilmiftir. 1mnbııal ve Gal•tada baza ~= 

1 

vukuata aöre deiitiyordu. çabuk yayılıyor. Bütün bu birbirine 1 ah~ ~ beil.,üp ve latan-
Bugün: yapışık çerden çöpten evleri bitırme - ı bul zabireuçmı selen lavarlardan alıp 

il!!~~~~~~~~~~~~~·!!!!!!!!!!!!! -~~·~~~,~·~~. ~~"~~~ 
ri. Şu evkaf müdürü nihayet dediğini Hükumet yanan nahive merkezini de baha ile atap müzayaka Termek-
yaptırdı. Bütün camilere elektrik sok- mühendisler aönderip yeniden yaphr- ten bili olmedrldan ilim olunmajm 
tu 1 mıştı. anun aibilerin inekleri ve buzajılan 

_ 
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_ Haberini verdikleri halde bir başka Görenler anlatıyorlardı. yoldanup defter olunrnum emredüp 
- BiTlaan Calüt - 11 • a- 9ir6 gün: yeni nahiye merkezi en büyük r - buyurdum ki... Vüaul buldukta .. 

Ve gelenler az çok bir teY de hıra· iildi. Fakat o IİDIİ müderri• ukaaile -Allah ümmeti Muhammedin yar- hirlerimiz kadar temiz pak olmufhl. tAbtı lmzanıa • w Uta bul ~ 
ıeıyor, elleri bot gelmiyorlardı. bir çara bulmUflu. dımcıaı olsun. O ppkalı mühendisler Bir yandan bakınca öte taraf aörü- latada ahurlannd:: .:.. ::. •• 

ihtiyar kadınların çogu.. gelinlerin • Muska yazıp nefes ettiklerine fU yolu ölçmegw e l..--1-.lılar. Buraya d r üyordu Sokaklar aenlf· evleri hep ey erm 
~ a b' h . : d .dl. So~--Llar' ..:ı_ ... nb- ve lıtanbul zabireaiçün selaa tanrlar-~en şikayet ediyor, bataçık sokağa fır- ııb hmbihi yapıyordu: çimcndifer getireceldermitl a çe ıç·mı·ke birı' ~ .. aa .r.eoıdu•y dan alup soma ziyade baba ile kefere-

t.ıadıklarını, çarfı pazarda lise muallim- - Bunun tesiri mintarafillah mu- Diyorlardı. re, ne pıs ı ,ey gonmmuy . be , eden kim elerin. • 
• .:ri gibi açık saçık gezdiklerini anla _- hakkaktır. Yaln12 bir prt ile. Mus - Hakikaten kasabada ve etrafından Köylünün, keyfine, uyar yoktu. ye ! esn inelderm •• 
tıyor. Bu dünyanın nasıl olup ta hlla kadan kimsenin, hattl en yakmlarımn her gün artan bir hareket göze çarpı - Şimdi batka. komşu köylülere kaJ'fl buzqılann defter edüp müzayaka za. 
durduğunu hatipten soruyorlardı. bile haberi olmıyacak. Muskayı alan - yordu. adeta övünüyorlardı. Yakın köyler manında narh zona üzere fıkaraya bey' 

Ak Osman bütün bunlara bir çok a- dan bafka biri görünce bütün kera - Belediye eski kale yıkıntılarmı te - halkı bu yeni kurulan köyü görmek eyleyesin. Amma bu behane ile fıbra. 
rapça dualar okuyarak cevap veriyor, meti zail olur. Ona söre muhafaza et- mizletiyor, harap binaları · yıktırıyor, için geliyorlardı. Oraya kız vermek. o- nm keneli .....,Luiçün olan ineklerine 
ve hep ayni kelimelerle: mek gerek r yolları genifletiyor, meydanlar aç'ı - radan kız almak bile onur veriyonlu. dahi etmekten ihtiraz eyleyesin fi Hı-

- Cenabı hak ihmal etmez, imhal Bu öyle bir tılsımdı ki en ağır ce - yor, kasabanın methur &ulannJan en Köy çocukları kendilerine aynlan zmılmuzaffer 99h> 
eder. Siz kalbinizi temiz tutun. Kim - zah emirlerden daha müe9ıirdi. fenni şekilde istifade etmenin t !sulle • meydand~ spor yapıyorlar. Genç köy Mehmet Zeki 
acnin ettiği yanına kalmazı Hatip bu ıuretle muıka yazdlğının rini buluyordu. muallimi ile jandarma karakol kuman- ;··;---;;:-· .. k--:·-~·~:_--

Diyordu. kasabada yayılmasınm hele o belalı Ziraat direktörü portakal bahçeleri danı elbirliği ile onları ydiftiriyorlar - ı~ ~? ~\fe~ ~! 1ı1ttıgını rr -
Onun şimdi fC>hreti bafka türlü ya- komiserin kulağına &itmesinin önüne yanında memleketin en çok ihtiya<'ı o- dı. ihtiyarlar için bir köy odası vardı ~Uftü. ~ ~ ar, fan =~ n~o u;u: 

)•ılmağa baflamlflı. ıeçmİf oluyordu. lan limonu da yetittirmck için be-dava ki lüzum olunca yüz kifidf!n fazla ala- ~-~un .. şek. r ~ fl.e eni ıh~ ı: etı 
Romatizmaları azan, kulunçlan Bu yeni bayatı ona oldukça eğlen- dereler veriyor, fidanlar dağıtıyor, kon- biliyordu. h uzgun ım 0 u~~ :.~u~d ıç 0 ık.araza 

tahlanan koca karılar Hatip Ak O. - celi de gelmeie baflaımtb. Her gün trol ediyor, ilaç dağıtıyordu. Vilayetin öteki köylerinde de y.- ar;anmm yemını oy en ç ı • 
ınanın nefesinden çok iltifade ettik • ek.aik olnilyan ziyaretlerle kuabarun Merkeze yakın bir nahiyede yangın yıf eskisinden farklı olmuttu. Dok - yo~ u. . . k d. . beda .

1 
.. 

lcrini söylüyorlardı. dedikodusunu da kaçırmıyordu. Olan çıkmış, üç yüz ev kül olmuftu. Hü - torlar, uyanık pııçler kol kol köylere unu~ 1
1ç.~ ten ı:e l . va k 1 aç 

- Mübarek adam. Dünyadan elini biteni günü gününe haber alıyordu. k<imet hemen buraya elin! uzatmıstı. çıkıp köylünün ağlığı, rahatlığı için ~eren, ah.ılio ~-~n, tt yıyece f.gke: 
Ald ğı h be 1 1... 'd 1 · k l ..... · ·ı.t. · l d L·· 1 tıren şe ır ye ıuırfı ya~ yavq ı rı 

eteğini çekmİf. Nur yüzlü zatf diyor- ı a r er n0f1U18 il en feY er Köy, kasaba yangınlannın kol ~ı.p a ı ogretıyor, ı aç verıyor ar ı ve -.oy- d • . . d 
1 d x.. .. d. 1.. .. .• d L· w kad l egJtıyor u. 
ardı. Yazdığı muskaların en keskin e15u ı. binlerce ailenin hanümanmı ~ndü:- - u goruyor u ıu ayagına ar tıe en K" l"l · imd. · b. k 

Za 
• • d . I k di . T . . . k oy u erı f ı yenı ır qıera sar -

başağrılarım liıçak gibi kestiği iddia ten haberlen getirenler e Adeta mesinin sebebi pek açıktı. bu ınsan ar en ıyı ıği IÇID ve en- mıftı. 
ediliyordu. feryat eder gibi göz y&fları araıında: Köy, kasaba evleri, arazi 0 kndar disinden bir teY almadan istediğini ve- Yeni Türk harflerile okuma, yazma 

Hatip muska yazmanın, okuyup, Ü· - Başımıza laf Yainıacf1ğına tükür Reniş olduğu halde fena bir alışkan - riyorlardı. öğrenmek için adeta Yartf ediyorlar -
fürükçülük etmenin yasak olduğunu efendi hazretleril hkla sut sırta yapılıyor. S5mı.mlıkla- Köylüyü yıldıran, şehirliye kar!fı ı dı. Köy odasında mektep muallimleri 

biliyordu. Bu yüzden başına yeni bir Diye gördüklerini anlattyorlardı. rı, ahırları bir arada bulunduruluyor- ü~.ke~ ya~n bu idi .. Şimdiye- itadar ı onlara gece dereleri veriyordu. var 

bela gele e-ğinden de korkmuyor de - Verdikleri haberler zamana göre, du. Bu yü~en bir yangın çıkmcı:ı çar- koylu şehırden gelenın mutlaka ken· (Arkut ) 

l<ERVAN YÜRÜYOR 
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• Amerikalılara göre Avrupa ve dü11 . ..1a nı e clele:·i PARiSTE KORKUNÇ BiR FACiA 

Genç ve güzel bir kadın 
üç çocuğunu nehre attı 

Bir polis memuru çocukları kurtarmak Üzere nehre atıldı 
fakat çocuklar ve anneleri le beraber o da boğuldu 
Paria ~azeteleri 

Marn köprüsünde 

işlenmiş pyanı dik
ka t bir cinayetin 
tafsilatını verıyor
Jar: 

Bir hafta evvel 
Marn köprüaündo 
nöbet bekliyen bir 
polis yanında 3 ço
cuk bulunan genç 
ve güzel bir kadı
nın çocuklarını Sen 
nehrine atmak üze

re bulunduiunu gör 
müş kadının bu ha
reketine mani ol
mak için hemen ae
ğirtmiştir. Fakat da
ha yaklaşmadan ka
dın ışını bitirmiş. 

çocuklarını nehrin Mari Mozartın çocuklannd ın ikisi 

şiddetli akıntısına bırakmıf ve kaçmağa Üç çocuğunu ve bir polisi boğan 
başlamıştır. kadın 28 yaşında güzel Mari Mozart-

Polis için tereddüt edecek zaman 1 tır. 
yoktur. Kadın ne zanıan olsa yakala - Mari 10 yıl önce bir devlet dairesi.n
nabilir. Evvela çocuJırlut kurtarmak de veznedar olan Gaston Mozart ıle 

lazımdır. evlenmif, ikinci çocukları dünyaya 
Bir lahze sonra polis nehirdedir ve gelinciye kadar da pek mes'ut yaşa -

su üzeri~de aö.rdüiü ilk çoc~ğu kur - mıştır. ikinci çocuk dünyaya geldik -
tarmak uzeredır. Ancak bu ılk kurta- ten sonra Gaston kumara d'-danmış, 
rıcı hamleyi yapmıya muvaffak ola - karısını, çocuklarını ve evini ihmal 
mamıştır. Çünkü kollarının sıkı bir 

etmwtir. 
çenber içinde sıkıldığını hisaetmif, ne 

l Kumar yüzünden borca girmi,, e -olduğunu, neye uiradlğmı an ayın -
vını aatmıı;ı, emniyet sandığındaki cıya kadar ela suların tiddetli cereya- T 

nı çocukları ıürüklemia ve boğmu\I - mevduatını çekip borçlarına kapat -
tur. Şimdi de kendisi boiulmak fo .. c - mış, fakat gene iki yakaaını bir araya 

ıedir. Çünkü kollarını sıkan çen~r ay- getirememiştir. Artık maişet güçlüğü, 

ni zamanda kendisini sulann derin - tahammül edilmez cehennemi hir ha

liklerine çekmekte, hareketlerine mani yat başlamıştır. Mari Mozart çocuk -

olmakta ve boimak istemektedir. larını besliyebilmek için bizzat çalış -

* mak kararını vermiştir. Fakat bu çok 
güç olmuştur. Mari çok ıüzeldir. 1, Bu ııkı çenber ~ocuklarını nehre a

tan kadının kollandu. Kadın polisin 
kendini kovalamayıp ta çocukları kur
tarmak için nehre at1ldıiını gorunce 
aeri dönmÜf, ayni noktadan nehre at

lam1&1 ve öldürmek için attıjı çocukla
rın kurtanlmaaına mini olmuş, poli -
ıin kollannı kıskıvrak yak."llamıf, su
ların derinlitine çekerek polisi de boğ
muştur. Bir anda baflayıp bir anda bi
ten bu facia o sırada Marn köprüsün
den geçenler tarafından sörülmüttür. 
Fakat bu bedbaht inaanlar için artık 
cesetleri aramaktan batka yapacak bir 

hayatında batta patronlar olmak üzere 

bütün erkekler pcfindedir. Ancak Ma
ri güzelliğ niıbetinde iffetli bir kadın 
olduğu için hatta patronlarına bile il
tifat etmemi,, bu yüzden de kazan • 
mak için tahammül edilmez ıztıraplara 
katlanmıttır. Bu muztarip hayat niha
yet 3 sene devam edebilmiş, sonunda 
Marinin sinirleri bozulmuş, dimağı 
berbat olmuş, delirmi' ve ilk delilik 
buhranı içinde büyük cinayetini itle -

miş, bu cinayetin günahını da Sen 
nehrinin coşkun suları içinde ödemiş· 

it kalmamıftıT. 

Nişanlımın 

Babası 
Katilmiş/ 

tir. 

cı:Üç aydır nipnlıyım. Nipnbm ter • 
biyeli, tahaili yerinde bir s•oç. Mevkii ve 
kazancı fena deiil. Hakkında yaptıiamız 
tahkikatan mü.bet netice venaeai üzerine 
nitanlanmaia karar verdik. Nipnlun ba· la. 
aa babaaı olmadıiını 8iylemifti. Anaaa ve 
kız kardetleri var, onlarla •öriiftük. On-
lar da bize kayınbabamdan bahsetmedi-
ler. Fakat timdi öireniyoıum ki müatak
bel kocamın babası katil suçundan do • 
layı bet aenedenberi mahpuamUf. Bunu 
öirenince içime bir korku sircli. Bir ka • 

tilin selini olmak, bir katilin aileane İnli -
aap etrnİf olmak ne acı. D• feci teY· Ni
pnlımdan sojur aibi oldum. Şaprdım 

kaldım. Bir karar veremiyorum.» 
Necla 

Bir ıenç kız için hakikaten miihim bir 
endite. Falıat bir adamm yaptıfl bir SÜ • 
nah bütün bir aileyi kirletmeie n becl -
baht etmeie sebep tetldl etmeli mi? 

Her ,eyden enel katlin sebebini tah
kik ediniz. lmanı cinayete silriildiyen bir 
çok sebepler olabilir. Hutalılı, lan, hid
det, uabiyet, ahlü11dak n aaire sı~i. 

İnaand .. l:tir hadiae karfWDCla da bir an 

sinirlerine hikim olamayıp katil olabi -
lir. O adam aileüıne çok baih biri ola • 
bilir. Belki de laalôbten çok namuslu 
bir adamdır. Sonra İnunm elinden bir 
cinayet Çlkabilir, fabt babumm cina
yetinden oilunu mes'ul tutmak doiru 
mudur? 

Maamafib bir defa içini& kal"lfllllf, 
kocanıza kartı ae•siniz kalmamıpa ken
dinizi bu kabil mantıklarla teselli etme
nin manası yoktur. Onun için bence e•
vela cinayet hakkmda tahkikat yapı -
ıuz. Soma kaymbabanız hakkında aai
dan soldan maliimat toplaymaz. Kara -
hnıza ondan sonra •eriniz. 

TEYZE 

1 

Amerikanın 
• • 

gazetecısıne 

en büyük 7 
sorulan 9 sual 

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

Her gazeteci dünyanın bir köşesinden gelmişti, bir 
araya toplandılar ve yerinde aylarca tetkik ettikleri 

meselelere cevap verdiler 

.... -
Dünyuun en mühim meaeleleri laakkanda - dütüncel~ aöyliym Amerika pzetecileri mua ba,ında 

Amerika «büyük aazetelern memleke• 
tidir. Büyük ıazetelerde büyük 1ıazeteci • 
)erin toplanmaları prt delilse de Ameri
kada çok büyük 11azeteciler bulunduiu da 
fiiphe götürmez. Geçenlerde bu büyük 
1razetecilerin en ııüzideleri toplandılar ve 
dünya meaelelerini konuıtular. Toplanan 
aazeteciler her meseleyi yerli yerinde araı
tırmıı ve incelemiı kimselerdi. Baılannda· 

ki Walter Duranty, (Nevyork Taymis )in 
muhabiridir, f razier Hunt, lnsilterenin 
yeni kralı Sekizinci Edvard ile nice nice 
defalar .aeyahat etmiı bir ııazetecidir. Law· 

lnsilterenin yeni kralı Sekizinci Ed•ardla 
bir çok aeyabatlet Japan Amerikalı 

ıueteci Fruier Hant 

lacalt ve 1ermayedar milletler, Ruayanın 
yapacaiJ propaganda veya açacaiı harp 
ile bolwevik olacaklar mı? 

Bu sualin cevabını Wolter Duranty ve
riyor: 

- Rusya sulh zamanında en büyük kuv
veti haiz olan memlekettir. Hazari kuvveti 
1.300.000 dir. Acaba Sovyet Rusya bu 
kuvvetle bir dünya devleti mi vtlcude se -
tirmek iatiyor) Buna cevap veJJ'fteie im -
Un yok. Fakat Sovyet propqanduuun 
tehlikeli oldujuna inanmıyorum. Ruaya 
büyük bir ukeıi kuvvet vücude setlrdllr. .. 
ten sonra iatill siyueti takip eder mi, ~t -
mez mi) Henüz belli delildir. 

* Oçünc:ü aual: 
- Monpliatanda vaziyet neCHr) Bu 

yüzden bir Rus • Japon harbi kopacak mı) 
Bu auale ayni muharrir cevap •eriyor: 
- Harbin hemen kopacajma iDanma • 

yorum. Rualar tellt etmiyorlar. Çünkü ku•· 
ntlerini temellendiriyorlar. RutYa. CiUn • 
JaJWl en ıenit. ep bol aüfualu bir mem • 
lek.eti olduiu sibi, bana kahraa, en fazla 
akıl ve buiret ile de idare olunan memle -
lr.etidir. 

* Dördünc:ll ıual: 
- Ha bet harbi ....ı nihayet bulaMltı > 
Bu 1Ualin cevabım Joaef lc:rall• veri -

yor: 

- Habeı hariciye na:zınnm sut oila 
harbe aon verecek formülü balmuttur. Bu 
formüle söre Habefi.tan İtalya il• bazı a-

razi.ini mübadele edecek ve hükUnıetini, 
idaresini .. lih için beynelmilel bir komia • 
yondan iatifadeye çahpcakhr. Habeı İm· 
paratoru da bu planı tudik ettiiini ıös -
termiıtir. 

* Beıinci 1Ual : 
- Almanya ve Hitler ne olacak) 
Bu sualin cevabını Kalten Bom ver -

mittir: 

rence Stallinas bir hafta evvelin• kadar 
Habqiatanda bulunup Habet iyini her ba
lumdan tetkik etmiıtir. Wilaon Hika bütün 
Avrupa merkezlerinde seyahat ettikten 
aonra aon ıünlerde Amerikaya dönmüı • 
tür. Kalten Bom radyo ile dünya iılerini 
izah eden bir muharrirdir. Albin Jonten 
Amerika 11azetelerinin Cenevre ınuhabi -
ridir. Marlen Pew 50.000 kilometrelik 
seyahat yaptıktan sonra Amerikaya dön -
müı bir gazetecidir. 

- Hitler caas itiberile hüsne mail6p bir 
lıte dünyayı böyle yakından tanıyan ve adamdır. Fakat Şahı. Almanyanın iktı -

her meacleyi yerinde tahkik eden muhar : aadiyatını derleyip topladı ve ltu Jl1zden 
rirler bir konf er ana yapmıı ve sorulan bazı 
auallere cevap vermiılerdir. 

Birinci sual: lnıiltere ne olacak) 
Bu · aualin cevabını F razier Hunt fU te • 

kilde verdi: 

- İnıilterenin iki meselesi var. Birin -
ciai Akdeniz meaeleaidir. İnıiltereye İtal -
yanın werefini tatmin eden, fakat impara -
torluiunun .. rk yolunu keamiyen bir for • 
mili bulmak lbu:ndar. ikincisi : Bir taraf • 
tan sittikçe kuvvetlenen Almanya ile mü
temadiyen ilerliyen Ruaya karıısında bi -
rinin Avrupaya hlkim olmHını kabul et • 
mek. lnailtere henüz ne yapacaiuu karar
laıbnnamıı cörünüyor. Bana kalına in -
1ıiltere bu iki devletten ikisinin de fazla 
kuvvetlenmesine razı olmıyacaktır. 

* ikinci ıual: Bolıeviklik Avrupada yayı-

Alman iktıaadiyatı ve aanayü kurtuldu 
Ye kuvvetlendi. Hitlerin Fransa ile hup e
deceiini zannetmiyorum. Onun Fransa ile 
uzlatmak iatediiine dair ıöylediii aizlerin 
aunimi olduiuna inanıyorum. Alman or
tluau tecaYiizi bir bu.,. haz1r deltldh. ili 
Uç yıldan ince de harl:te haZJr olamu. Al
manya lr.u..,..t sahibi oldulu kadar doet aa
hlbi olmadan da harakete seçmiyecektir. 
Basün İM bunlann bir taneai bUe elinde de
lildir. Bir sün selecelr. milliyetçilik ile sos
yaliatlik seçinemez olacak ve o zaman 
Hit.ler, Clbels ile Frllr.i bırakacak •• Al
manya normal hale dönecektir. 

* Altıncı ıual: 

- Almanyaya müstemlekeleri iade 
olunacak mı> 

Ayni muharrir cevap veriyor: 
- Alman.va mUate~lekc:den fazla prka 

dojnı aeniılemek fikrindedir. Roscnbet~ 

bunu bana açıkça söyledi. "' 

* Yedinci sual: 
- Milletler Cemiyeti ne olacak ? Zecri 

tedbirleri silah olarak kullanmaKa devaJ1f 
edecek mi? 

Bu suale Mister Jonten ıu cevabı ver ~ 
mittir: 

- Lavala, Hoare, Jon Sayrrıolliı v "' ısa• 

ireye ne derece itimat caizse Milletler Ct' ' 
miyetine de o derece itimat caizdir. lngil • 

I0.000 kilometrelik bir aeyalaatten döne-, 
Cueteci Marlen Pew 

tere bu sefer Milletler Cemiyetini, ~1ilıe tle1 
Cemiyeti heaabma kullanıyor. Çünkü iki-\ 
sinin menafii uyııun, bu menafi arnsınd• 
uyııunsuzluk baıladı mı, · İn.riltr.renin el• 
vaziyeti deiifir. 

Zecri tedbirlere selince İngiltere, f raJl" 
aa ve Ru.ya el ele vorirae zecıi tedbirleri 
ilerletebilir. Fakat buna lüzum kalmıya 1 
cak. Amerika Milletler Cemiyetine gireıt4t 
Almanya da Japonya da cemiyete c..lönet • 
ler. 

* Sekizinci aual: 
- Japonya, Çin, Filipin meat'l~len n• 

olacak> 
Bu auale Miater Pew cevap veriyor: 

· - Japonyanın en çok korktuiu teY bol'" 
wevikliiin yayılmuadu. Onun için, Manç~ 
koda, timali Çinde, Sovyet Ruayaya k~ 
bir Mt 'YÜcude setiriyor. Japon toprakl•fl'4 
nan çok kalabalık olduiunda ıüphr. yoktuf• 

Japonya Ru.yanın hava kuvvetlt:rindcO 
korkuyor. Çünkü bu lıuvvetler Japonyanl,. 
hayati noktalanna bombardıman t"debi~~; 
Japonya iae Ruayanın hayati 1nerkezleflP" 
bombardıman edemez. Sonra Japo~ 
kapitaliattirler ve boltevikliğe düıman,Jıt " 
lar. 

Çin Japonyanın iatilasından muztarİP" 
tir. Fakat arazisinin büyüklüiüne cı.i"Ye,..t 
rek kurtulmayı umuyor. 

* Dokuzuncu aual: 
- Almanlarla Japonlar bolıeviJdi;I 

tehlikesinden hakikaten korkuyorlar pıı1• 
Ayni muharrir fU oevabı veriyor: 
- Bu korku her yerde aörülüyoı .C 

her yerde hiaaolunuyor. 
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" Vatandaş, silah başına! 
'' Almanyanın Reni işgal ettiği gün 

Paris gazetelerinde çıkan yazılar 
Ren sahasının işgali as
ker gözü ile ne kıymet 

ifade eder? 
Son Postanı'l askeri muharriri yazıyor ] 
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Ren ıahasmı ve Almanya ile Fransayı gos•"tJr ua. nd 

Almanya, Fransa ile Sovyet Rusyanın 
kendi aleyhinde tesis etmiş olduklarını i<l· 
dia ettiği çenbt<ri parçalamak için garp 

komşusunun Avrupa ve dünya işlerile en 
çok meşgul olduğu bir zamandan istifade 

(Ren) sahilini mükemmelen müda(aa C• 

debilecek vaziyettedir. [ *] 

Kebl tehri belediye reisi Ren mıntakaıma giren 
~bitini karplayor. 

ilk Alman 1 R;n mıntaku~ cir~ ilk ~~an nef~~' Re? köprüıünde 
ilk adunı atmak ıçın emır ıaatmın celmeıını beklıyor. 

(Bu reıimler Parise telıizle nakledilmif ve ayni sün Franaız cazetelerinde çıkmıftll'.] 

Fransız iazetelerinin Rendeki i,- kullanan bir aazetedir. Sovyetlerle an· Juslar Kurumunun kararlarını dinle
Qal hadiseai ferdasında çıkan ilk nü•· la,mayı iıe ıon hükumet ikmal etmİf· mek istırarında bulundurulmuyordu, 
haları lstanbula dün geldi. Bunların tir. Bunun içindir ki Le Jour, esasen o halde bu kurum herhangi bir nüfuzu, 

h&dise hakkında yürüttükleri mütalea- aleyhtar olduiu bu muahede dolayısı herhangi zecri bir harekete girwmek 
lardan anlaşılıyor ki bu dakikada bir- ile hükOmeti daima tenkit etmektedir. imkanını muhakkak olarak ve temelJi 

etti: Geçen ıenenin 7 martında ( Versay) 
dan bir zincir kırmlştı. [Bu zincir, Versay 

h d . . Almanlan ailihlanmaktan mua e ~ının 
meneden hükümleridir]. Bu hadisenin se-

Şimdi Almanların da Ren nehrinin garp 
sahillerinde ve Fransız hududu boyunca 
• Fransızlan takliden ve belki daha cok 
teknik şekilde • müstahkem mıntakalar 
vücude getirmelerine sıra gelmi~tir. Bu su· 
retle, Almanyayı istilaya teşebbüt; et111ck 
ihtima1leri, Fransa için, hemen de i.nkan· 
ılz bir hale gelmiş olacaktır. 

le~tikleri ancak tek bir nokta vardır. Son hldiıeler hakkındaki fikrini ise, surette kaybediyordu. 

() da vaziyeti~ vahim, son derece va- bu hadiseleri anlatamağa hasrettiği ya- O dakiltadan itibaren itilaf, ittifak, 
hiın olduiu noktasıdır. Bu nokta ha- zıya koyduğunu fU hatlıkla anlatmı,- muahede usullerine dönmek mukad .. 
ticinde bazıları F ranaanın Sovyetlerle tır: derdi. 

bir muahede akdetmesi dolayısıyla bu - Sovyetler bize pahalıya mal ol- Ve 0 dakikadan itibaren Fransa ile 

h&diaenin vukuunu biç değilse tacil et- mağa ba,ladı. Rusya arasında bir muahede aktedil-
tia'ini söyleyerek aon iki kabineyi ten- Harp Yakındır! mesine Almanyanın Lokarno muahe-
~it etmektedirler. Bazıları iae bu hadi.- Petit Journal'ın söylediği de ~udur: 
'eye rağmen Sovyet muahede$inin l&- • Etrafımızda olup biten hadiselerin 
:t&tn olduğunu söylemektedirler. vahimliğini saklamayalım. Bu, hiç bir 

Müzakereyi Keunımiek Lizun ! rşeye yaramaz t 
Gazetelerin içinde en ağır ba~lısı Harbe doğru Kittikçe hızlanan yü-

9\ipheaiz ki «Tan» du. Bu gazete Al· rüyüşünde, dünya yeni bir adım daha 
tQanyanın Habe' maelesinden istifade attı. 
~ttiği kanaatindedir. Zira bir taraftan Bu, bir dev adımıdır. 
~ecri tedbirlere airifmeycrek İtalyayı Medeni denilen kavgacı milletlerin 

dcaini, ve Veraay ahdnamesinin Ren 

mıntakasma ait hükümlerini feshet
mekle mukabelede bulunacağını keş-

fetmck için diplomalı bir diplomat, ya

hut ta dış işleri siyasetinde bir müte

hassıs olmağa hiç te lüzum yoktu. 

Alelhusus Avusturya ve Macaris-

tanda gösterdiği faaliyetlerden bize 

pek acı sürprizler hazırlayan «Latin 
hemşerimiz» İtalyanın haleti ruhiyesi 

Almanyanın sert ve yüksek sesle ko-

1>kşamıştır. Diğer tarahan da İtalya ile aldıklraı vechenin tarihi bir taraf
doğrudan doğruya bir anla,ma yap- 1 tan Amerikanın, öteden de Rusyanın 
ltıamak suretilc de lngilterenin hoşuna müsterek emniyet muadelesini düşün
~itnıiştir, en nihayet Lokarnoyu fes· I mekten vazgeçerek, birincisi nazikane 
~ ebli · d d Ul 1 K nuşmasına da müsaiddi. ettiğini söyleyen t ğın e e us- öteki de aert bir hareketle Uluslar uru 

nei devriyesinde ikinci bir zinciri daha kır· 
mak (yani Ren mmtakasını işgal eylemek) 
ıuretile kendisi için hazırlanan çenberın 
ııarp kısmını iyice zedeledi. 

Ren mıntakasının tekrar askert iıgal al
tına alınmasının Almanya için olan ehem· 
miyetini lr.lsaca izah edelim: 

Askerlikte nehirler, tabii maniler ı.ıra • 
sında, mühim bir rol oynarlar. Çünkü 
• ister tabii ıekilde, isterse köprüler vası
tasile - ancak muayyen yerlerinden geçit 

verirler. E.ier hu geçitler kuvvetli surette 
ateş altında bulundurulur veya tahrip edi· 
lirse nehirleri geçmek ordular için ya pek 
büyük zayiata mal olur; yahut ta böyle bir 

teşebbüs imkansızlıkla neticelenir. _Alı~~n
ların büyük harbin başında Fransa lçenıııne 
doğru çok seri ilerlemelerinin acı hatuasını 
unutmayan Fransızlar Ren nehrinin garp 

sahilini tamamen ve şark sahilini de (SO) 
kilometre ııenişliğinde bir koridor ile gayri 
askeri hale ıokmak için V ersay muahede

sine hususi hükümler koydurmuşlardı. Bu 
hükümler mucibince gayri askeri ınıntaka· 
da ne tahkimat, ne de Alman ordusuna 
mensup hiç bir kıt'a ve garnizon bulun • lqt Kurumuna dönmeğe hazır ol~uğu- ı muna i'tiraki reddettikleri zaman baş- Ve şimdi: 

l\u ilan etmek suretile yine lngıl~erc: lamıştır. - Vatandaş silah başına( mıyacaktı. 
ilin zayıf damar~ı bul~uştur. Şımdı ,. Bu iki devlet milli hudgamlığın öy· Silah .~şına, silah başına ?e~ yer~e, Bununla iki maksat güdülmü~tü: 
l'ıt olacak> Tan dıyor kı: le bir nümunesini göstermişler, Cenev-

1 
son kathamm başlaması ıhtımalıne 1 _ İleride Fransaya kar~ı her hangi 

. - «Şüphe yok ki konu~may\ pe- ' renin uzla,tırıcı te8İrine karşı öyle mut- karşı l bir Alman taarruzu ba~larsa derhal Ren 
•1.tı.den reddetmek, hele kapıyı herhan- lak bir istihfaf ile bakmışlardır ki, ba\'~ 1 Körüklerinizi işletiniz, bütün mem- geçitlerini ve kıyılarını tutmak ve Alman 
tı b· ·· k kapamak asla doğ- ı k d kl 1 k l d ki 1 ordularını hu nehrin garhine geçirtmemek; ır muza ereye . .. , ka devletlerin onları ta ip e ece erı e et erin cehennemi emir oca arı. 
t\! değildir. Bununla beraber bıkr .~du· ! muhakkaktı: İşte Almanya, işte Japon- ı Kard~ öldüren demirlerinizi dö- 2 - Almanya üzerine askeri bir hare· 
qltere talebini, mcr·iyet mev un e .. .. . ket yapmak ve onu kuvvet zorile yola ge· 
b\!l b. h de . f hetmekle 1ya1 . . 1 kunuz, harp ocaklarının yorulmak bıl- tı'rmck icap ettig~ i takdirde Fransız ordu-unan ır mua e yı es M d k. k k .. gerek ıktı-
qhı. nda yapmanın konusmayı a em ı gere as en, 1· b 1 rnez merdaneleri 1 !arını, hiç bir mukavemete maruz kalma· 
ı ı zama . k di bakımdan bu derece kuvvet ı, u M" . k d .. 1· k . k 
't()laylastınnayacajını da saklamama sa . l l ddeten 1 ılyarlar harcayara ev cusse ı dan, Ren nehrinin şar ına geçırme · 
~ıtnd.;,)) \derece kudretlı. ~e~ et .. er .. nde m~ilmeğe zırhlı yapınız, bütün denizlerin tersa- Bu her iki maksat için de Framnzlar '3.rk 

So _ .. 1 _ _:_ R ı·· ne de manen dısıplın onun e eg 1 · ı hudutlarında motöriü ve çok "eri hllreket vyeuenu o u.. a Mad mki u.. ne erı . 
lo Jour gazetesi daima ıağ siyaset mecbur tutulmuyorlar ı. =e== ı Yorulmadan tayyare yapınız, sulh eden kıt'alar hazır bulunduruluyorlllrdı. 

'-- - b kl "11 l h" bo b Almanların ela bu aahada Fransızlardan 

Hayatta Gördu•• kler·ım·ız. -- ı skıeanllaaerrı~le:;;i~e~:~~=e~r :a:ya: ~a~r~~ geri kalmamak üzere teşkilat yaptıkları 
T muhakkatı. Hatta geçenlerde, dünya ha • 

vadisleri meyanında, ıinemalarda ıı:ördii • 
Sahtekarın uşağı Ve aiz bilginler, ünlü kimyagerler ğümüz hem karada, hem suda hareket ed~~ 

insanlığa gurur ve .şeref verecek olan otomobil belki de icabında Ren nehrmı 
ta memurunun if1tdesi üzerine u~ak ge· incelemelerinizi bırakınız, kanseri, ve- geçmek üzere hazırlanan askeri otomo -

1 Çok zenııin bir tüccarın oğlu. Ba - k · · b k · · ·d· ek· b .. f. h 
ı:ı B tirtiliyor. remi yenme ten vazgeçınız. hillerin bir aş a tıpı l ı. a ın u un u lııının hesabına çek imzalıyonnuf. u w R h.11 · Al 
b d · k bil" · Hakim hu i§i neden yaptıjını sfJrdu. Yapılacak daha iyi bir şey var 1 hazırlıklara ragmen en sa 1 erme man 
e avadan selen çeklenn mu a 

1 yı· kıt'alannı Fransızlardan önce yetiştirmek tıe 'l Oy 1 o hiç çekinmeden; B" )" h .. b"l" y oedavaca harcanmış. un ay arca ıze gaz azım, enuz ı ınme en b 
1 

d" ç·· k"" F" 1 mu··mkün olmıya i ir ı..ı un u ransız ar ~c - Efendim bana emrettiklen sonra l" k"" d b ~ l"zı 
l "aın etmif. Ne veren banka, ne para• gaz azım, or e en, ogan, gaz a m, da bu hususta çok hazırlık yapmış ve yap-
_, ~--• . f k neden yapmıyayım?. Diye cevap "erdi. 1 k k d 

.. 
1 

alan terziler, m•K~ar işın ar 1 
• annelerimizi, karı arımızı, ız ar eş- makta idiler. Şu halde bizzat Ren nehrinin 

··- ı - oocn.u olmıyan şeyler emredili • ki f . Varmış ar. •· lerimizi, çocu arımızı , en ecı ıstırap- her ik ı sahilini de elde bulundurmak, işin 
Cünün birinde bankadan tiıccara yor diye yapılır mı? lar içinde mutlaka öldürecek gaz la- en emniyetli tarafı idi. İşte 7 martta ya • 

~İiıtcrilen bir hesap bu gali çeklerin sır• Uşak kayıtsız güldü; zım l pılmııı olan hareket te hundan ibarettir. 
lıtı _ Ona bakarsan akşama kadar on R h ,_ 1 

Son hareketile kendisini garbe kar~ı te· 
min etmiş vaziyete giren Almıuıymun, ay· 
ni zamanda, Fransaya karşı yeni bir iııti • 
li emeli gütmekte olduğunu tasavvur et • 
mek te mümkündür. Lakin Alman s:-\hra 
ordusundaki silah tekemmü1atının henüz 
Fransız müstahkem mıntakalannı lıcımur 
gibi ezip geçecek bir kudrete geldiğim ka· 
bul etmek güçtür. Binaenaleyh ( R,.n) 
gayri askeri sahasının işgalini, ~imdilik, 
tedafüi bir maksada atfetmek doğru olur. 

Nitekim hu işgalin haşladığı s;iin 

devletlere tebliğ ettıgı noıada (Hit • 
ler) in, «garpte (yani Fransa ve B•! lçika 
ile) 25 senelik bir ademi tecavüz ve bir ele 
hava misakı imzalamağa hazır olduğunu» 
bildirmesi ve «Belçika ile Fransan.n dahi 
kendi hudutlan boyunca ayni şekilde bir 
mıntaka tesisine muvafakat etmeleri ~ar • 
tile yeni bir gayri askeri ınıntaka tesisini 
kabule amade olduğunu» ilav~ eylem.-si 
Almanyanın F ransaya karşı ~imdılik bir 
tecavüz emeli beslemekten uzak old11ğuna 
delalet eder. Her ne kadar Hitler, «şark 
hududunda dahi • Litvanyanın dahil oliı • 
caiı - bir ademi tecavüz anlaııması aklini)) 
de ayni nota ile teklif etmiş is~ de dikkat 
edilecek olursa bu son teklifte ne muayyen 
bir zaman kaydi, ne de Sovyet Rw~) c.ıun 

ismi olmadığı görülür. 
Çok sarih anlaşma şartları ileri sürme• 

sinden dolayı, Almanyanın garp komşu • 
!arına karşı halen bir tecavüz emelini be!!• 
lemekten uzak olduğuna hükmetmek doğ• 
ru ve fakat şark komşuları hakkındaki dü
ıüncelerinin ayni olduğu kanaatine var • 
mak güçtür. Ancak fransaya kar!Jı, bugün 
ıırf tedafüi bir mahiyet arzed~n bu işgal, 
yarın için o istikamete doğru da teca• 
vüzi bir mahiyet alabilir. 

Çünkü (Ren) nehrinin her iki taıdır.da 
ve bilhassa garbinde Almanların yapacak· 
larına wüphe olnuyan daime tahkimatı 
(müstahkem mıntakalar), Framıayı Al • 
manyaya hiç bir zaman aaldJTamıyacak bir 
hale koymakla kalmıyacak; Alınan - Fran• 
sız hududuna yakın bulunan Fr-ınsı.r. mi.is· 
tahkem mıntakal;m bu modern Alman 
daime tahkimatına y erleştirilecek uzun 
menzilli ve yüksek tahrip kudretini haiz 
sabit topların tesiri altına girmi, bulıır.a· 

caktır. Her ne kadar Fransız müstnhk<:m 
mıntakalarının inşa tarzı da büyük harp 
tecrübelerine müstenit, binaenaleyh çok 
sağlam ve burala1daki silahlar da çok mü

Lutfen sahifeyi çeviriniz) 

ı çıkarmış. Evet, evet, vatandaşlar silah başı- Fransız ordulanmn, en ne rini AO ayca 
F k k ... kıza mektup taşıyorum. Onlar doğru ı. ! k l b. 
a at yapan İmt' nal Ölüler için en eyi gün geldi, gele- ıı:eçebilmeleri bugün ıuç le o ay ır ııey 

_....A...ı.....:)(~·Yl· ;.ı,'.ı.ıı· ~ııaııı.....&·aı·..._,.a..c;ngıw.e-l!OJLYdwub!;rd!:!.u.!:!5;w u~...!!m!.:u~?~ . ._D:::;.;:e:=d:::i. __________ ~~ı...-t-----~--~---------.LJ--"'-'' ..... ._c-u ı .. L ~ı.:• A )..,.,... ftYrlu•n tiP. 

[*] Alman ordusunun bugünkü Yaı.i • 
yeti ye.nnki nüshamızda, Franuz ordusu • 
nun vaziyeti de onu takiben neşı·edile;:cek-
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1 Akdeniz incisi 
'- > Yıaan : Kadircan Kallı <m> l I /3~.fü ~ -~ Beşinci Keşidesi Bugün Başladı 
Kalyonun baş tarafı kaya
lara oturmuş, kıç kasarası ~ Kazanan Numaraları Aşağıda Yazıyoruz: 

parçalanmıştı - -~=-;- _:_· -·'.:---o 
Leventlerin çoğu gemide zincirli .. '.;;;EL i5 -.... 

iken kurtarılmıı olanlardı. Durmu§ 
6 

t.J. 

reis Süyleman ile tek ıöz Aliyi de onlara ilk aö.z olarak sordu: 
onların yanlarına vermİ!tİ. - Sizin kaptanın adı ne? 

Rüzgar güzeldi. Pulat reis artık - Muhsin ağa. .. 
henüz kapanmıyan yarasını bile u - katlar çatıldı. Arkadaıları da on • 
nutmuştu. Gözleri ufukta idi. Kü - dan farksız idiler. Pulat büyük bir 
rekçilere bir misli yiyecek ve su ve- merakla: 
riyor, onlara yardım için peykeleı·e - O nerede? Ne oldu; 
oturarak kürek topaçlarını yakala - Dedi. 
mı§ olan leventlerin araıına kendi- - iıte getiriyorlar. 
ıi de karı!ıyordu. Dü§man Kalyonu 

Nerede? Akşama doğru Tiloı adasının fi· 
malinden geçiyorlardı. Pulat reia İhtiyar kaptanı dört gemici kı • 
arknda§larile birlikte kıç kasaradan yıya çıkarıyorlardı. Kaptan bitkin 
ileriye, geminin provasının bulun . bir halde idi ve batından ağır bir su
duğu ufuklara bakıyordu. Kalyo - rette yaralanmıfb. 
nun ne kadar yol alımı olabilece - -. - Muhsin kaptan!.. 
ğini, ona ne zaman yetişebilecekle- lb~iy~r gemisi gözlerini güçlükle 
rini kestirmeğe çalısıyorlardı. Hepsi açabıldı. Pulatla arkadatlarını gö -

de kalyonu Sakıza ~armadan yaka- rünce: 
lıyacaklarma emin idiler. J - Ne var? Durmayan ... Onlaran 

Ufukta , ardına düşün ve ... 

Bir Gemi ... 
Bu büyücek adanın ıimalinde siv

ı · ve uzun bir burun vardır. Bu bur
nu henüz klvrılmıf lardı ki baş direk
teki vardiya birdenbire haber ver
di: 

- Ufukta bir gemi! .. 
Enginde bir gemi vardı. Güne§İn 

solgun ıs1kları önünde yelkenleri 
lnrmızıya boyanmış gibiydi. Kıç ka
sarasının. direklerinin yapılışından 
ne gemisi olduğunu hemen belli o
luyordu. Vardiya söylemeden önce 
Süleyman hayretle dedi ki: 

- Bu bir dü§man gemisidir. O -
lur gey değil! .. 

Sesi kesildi. 
Uzun bir nefes aldı. Murat Pula

tın kolunu tuttu: 
t · · ı - ncıyı sor ... 

- Belki gemidedir. Düsmanm 
kalyonu büsbütün yağmaya ~e ge -
micilerin hepsini öldürmiye vakit 
bulamadıkları anlaşılıyor. 

Pulat hemen kalyona koştu. O -
rada arıyacakb. 

Murat, Muhsin kaptana yaklaşa
rak dedi ki: 

- İnci ne oldu? Rodosta Soluk 
Mehmedin gemisinden ald;ğınız 
kız... Lala Mustafa Paia senin ge
miye yoJlamıJ. 

Sahiden kimse bunu ummazdı. 
Kaptan bunları manasız buluyor

Çünkü gerek Piyale Paşanın ve ge-
du. Şimdi böyle ıeyler konu!ulacak 

rek koca Murat reisin filoları bura - "d"., 
1 d 1. b. h f b"l zaman mı ı ı. 
ar an geçe 1 ır a ta 1 e olma - s·ı . 

Bir çok kızlar .. 

35000 lira 
Kazanan 

718 
Bu numaranın 750 yukarısından 750 

atağısına kadar olan 1 5 00 numara içinde 

-nu u!!t!!q u;a1!q ~H ıww:ıppu ( 8 ) nuov 
maralar yirmiser lira amorti alacaklardır. 

15000 Lira 
Kazanan 

29880 
Bu numaranın 750 yukarısmdnn 750 

aşağıSlna kadar olan 1500 numara içinde 
sonu ( O ) rakkcımı ile biten bütün nu
maralar yirmi er lıra amorti alacaklardır. 

12000 Lira 
Kazanan 

19983 
Bu numaranın 750 yukarırundan 750 

aşağısına kadar olan 1500 num,.ra içinde 
sonu ( 3 ) rakknmı ile biten bütün nu

maralar yirmiı:;er lira nmorti ı:ılacaklnrdır. 

10000 lira 
Kazanan 

14179 
mıştı. Geçen güne kadar Türk ka - -d 

0
1 ~~y~~m ... 

l. ı b ı d k k 1 · var ı. cumu alın ıta arı ura ar a ara o gezıyor • Ö .. .. .. ' 
Bu numaranın 750 yukarısından 750 

diyorum. size... aşağısına kadar olan 1500 numara içinde 

1 d 
cumuzu ... ar ı. 

- Kıyıda bir gemi!.. Bir Türk Kaptan ölmüftü. 
gemisi!.. Karaya dü!mÜ! ! .. Kolunu, gömleğini çıkararak ıar-

Hcrkes bu sefer oraya bakb. mı! olan bir yaralı Muradın omu -
Muradın dudakları ara sandan !U zunu dürttü: 

sözler döküldü: 
Aranan 
Kalyon 
- Bir kalyon! .• 
Kalyonun ba§ tarafı ka}'alara o -

turmuştu. Kıç kasaraıı parçalan -
mıf, yelkenleri delik de!ik olmu , 
tekneııin yarıdan çoğu ıuya römül
müdü. Kıyıda ve geminin içinde 
yüz kadar insan kaynaf tyordu. 

Pulat, gemisinin provaamı oraya 
çevirmesi için dümenciye hemen e
mir verdi. Çünkü kendi kendine 
§Öyle düşünmüttü: 

- Sakın bu bizim aradıiımız kal
yon olmasın! .. 

- Ağam, bu bilir onu ... İşte ıu 
marsık bilir ... 

Yerde upuzun yatan ve boynu 
enseıinden üç dört parmak keıilnıiı 
olarak can çeki,en haremağaaı Ha
san ağayı gösterdi. 

Aldılar, 

Götürdüler 
Hasan ağa kansızlıktan ölgün bir 

halde idi. Sorulanları hemen anla • 
mıştı. Fakat canından bezdiği için 
ağzını açmak bile istemiyordu. An
cak zorlanınca Venedik gemisinin 
gittiği ufku baıile iıaret ederek: 

- Aldılar ... Götürdüler ... 
Diyebildi. 
Murat ta arkadaılan da 

donakaldılar. 
bir an 

sonu ( 9 ) rakkamı ile biten hülüıı nu· 
maralar yirmişer lira amorti alacaklardır. ............. .-. ........................................... . 
Milletler Cemiyeti 
Konseyi Cumartesi 
Günü Toplanıyor 

Cenevre 1 1 ( A. A. ) - Pari!lte Lo
karno devletleri tarafından izhnr o1unan 
arzuya binaen Milletler Cemiyeti Başkanı, 
konseyin bu ayın on dördünde fevkalade 
olarak Londrnda toplanmasına karar ver

miştir. 

B. Lltvinof, Tevfik Rüştü Aras ve Titü

leskn keyfiyetten haberdar edilmi~leıdir. 

Rusga Fransaya 
Yardım Edecek 
Londra, 1 1 (A. A.) - Sovyet Rusya

nın Londra elçisi Maisky, Alman nskcrle
rinin, Ren mıntakasında bulundukları müd
detce Rusyanın müzakereye yanaşarnıya • 
cağını ve zecri tedbirlerin tatbikına yardı
mını f'.sİrgemiycceğini bildirmiştir. 

Almanya 
Fakat bundan ne fayda vrdı? Amerikadaki Tebeasını 
Veli Pultın arkasından koıtu ve 

kara haberi verdi. Asker Yazıyor 

1 ooo Lira 
Kazananlar 

2248 1284 

8293 

9650 

7143 
12919 
22419 

6420 
10240 

705 

17595 
2461 
6460 
5849 

8010 
14450 

19086 
5654 

14484 
20012 

29617 
12801 
17202 
14684 
8536 

18605 
7394 

13854 
7140 
4709 
1390 

25396 
29964 

18303 
8423 

100 

9430 

20969 
7714 
332 
527 

4819 

16177 

150 lira 
Kazananlar 

27492 
20324 

9645 

26820 
3363 

539 

20787 
16789 

24499 

5o lira 
Kazananlar 

6691 
23756 

16353 
1300 

25098 
23548 
6884 

8291 
13302 
4956 

23210 
24158 
4349 

22987 
21369 
3168 

13802 
12149 
19927 

10211 
16078 
10781 
20920 
28908 

7771 
29101 

22220 
2351 

6246 
17304 
3710 
6649 

13865 
15895 
27216 
29379 

26396 
23 

15225 
18009 
23328 
29251 

4480 

11027 
722 

4801 
22164 
11068 

6273 
15644 
2873 

29306 
22417 
27288 
9811 

17614 
220 

11712 
4923 
5909 

26613 
9841 

16290 
16767 
13137 
16820 
3682 
9737 

15937 
5458 

11959 

7486 

4066 

8990 

29704 
17627 
12827 
21225 
13809 
14460 
9009 
7316 

7797 
5359 
4808 

2508 
10468 
22548 

1588 
15543 
24808 

641 

9383 

12739 
10140 
29102 
4614 

21756 
22843 

20003 
8161 

12532 
6164 

18530 
9387 

21256 
28408 

500 Lira 

1 
Kazananlar 

19451 25321 24226 ıst" 
26714 7549 15831 25801 

28906 16068 
17106 7398 

447 
6927 
5748 

11008 
18526 

321 

29356 
24957 
25273 

100 Lira 
Kazananlar 

28952 
12433 
20390 

20444 
25850 

6222 

29218 
17342 

15870 
24849 
15749 

17676 

27763 
7828 

3o Lira 
Kazananlar 

15346 
28120 

6409 

10189 
10270 
26448 

224 

267 
22846 
8987 
8076 

22974 
1999 

25036 

25072 

29574 
2058 

6905 

28927 
10750 

20744 
5116 

16621 

26870 
20200 

900 

7958 

19527 
16806 
17606 

7271 
20269 
13628 
11658 
12297 
10201 
28677 
1489 
4039 

19571 
21805 
14853 

463 

20109 
20790 
29734 
7443 
1907 

14158 
7589 

20546 
11100 

2529 

2875 
23150 
13010 

13115 
21228 

306 

15611 
3489 

21420 
15801 
15665 
22884 

14881 
15419 

1015 
4617 

11500 

6386 
6312 

19781 
29802 
4747 

21340 

568 
16339 
16599 
2373 
6686 

11367 
19753 
8786 

25207 
8225 

7561 29132 / 

Venizelos mühim bazı 
ifşaatta bulundu 

Oraya vardığı zaman hemen bir 
sandalla yaralı kalyon!\ çıktı. De -
nizde ve kıyıda ölüler vardı. Gemi
nin güveı·tesinde de yaralılar ve ö
lüler karma karııık idiler. Yakın bir 
köyden gelen köyl 1lcr onlara yar -
dım ediyorlardı. Türk ı-.emiıini gö
t'en Jemicilerden bir kaçı Pulat reis
le arkndaşlcırını kar§ıladıhc. Pulat 

Pulat hayretle sordu: Ncvyork 11 (A. A.) - Alman konso- Eski 
- Sahi mı söylüyorsun? Nerede losluğu ataşesi B. Siegfried Von Hostitz 

··t1e'e Dış Bakanı Maksimos Cenevrede bazı taahhU 

o adam? .• 

= 

zaman meselesidir. 
rakkiyntı yerinde durmamı .. ilerleıni tir. 
Bu i'il a 1.ı r:crek taarruz vasıt !.lnnda. yı-t· 

( Arkası var ) 

kuunda Almanyaya gitmek Ü7ere hazır 

girişmiş, şimdi bu taahhütler tetkik ediliyor 
'ı.1 ' 

· · ld • · ··7~rint: ) ~1' yasetının a ıgı son vazıyrt 11 • 'ı1''" 

· b hh ' 1 · • e ~et• • ıP nanıstanın u tan ut en yerııı . Ue''" 
mecburiyetinde bulunması i.htırt111 

" tıil 
• .rvere ·-'>' 

pek fazlala,mıı oldugunu da ~o>. 1
• i""°' , 

an evvel kuvvetli bir kabinenın . r\'\ei' 
bildı' 

d 
·O 



1 

11 

MIDi Mücadelede 
~Casus Teşkilatı 

BiBAYE l 
-E. Ekrem - Talu -_ _J 

BİR İNKILAP t 
11/3/936 Son Postanın Tefrikası ı 5 

Mütareke ilin edildiği zaman, lstanbul- Bazı kimseler anadan kör, sağır, ap-j ev)erinden i~lerine, işlerinden de ev
tal doğdukları gibi, Hamdi Aksüt te lerine taşıtıyordu. Bu «hayrat ar ... ba ıı yı 
81l881ndan, aleme iyilik etmek için 1 tanımı yan yoktu. Ondan herkes istifa· 

doğmUftu. ide ediyor ve sahibine bol bol dua edi· 

da belli başlı dört casus .şebekesi vardı •• Hayatta en büyük zevki, tanıdığı - yordu. 

na, tanımadığına yaranmaktan iba - J Bu, aylarca böyle devam ettı. 
retti. ! Derken, günün birinde - aksi şey .-· O gün (Mondros) ta mütarekenin im- 1 

lalandıiı ilin edilınİftİ. Herkes, derin bir 
lafkınlık içinde idi. Beyoğlu caddeletini 
dolduran halk üçer, beıer toplanmJJ; dört 
buçuk aenedenberi devam eden o kanlı 
l.aileyi durduran bu büyük hadise hak -
lruada birbirlerine fikirlerini söylemekte -
lerdi. 

Bu suretle bqbaJa veren büyüklü kü - ' 

~Ü halk kümelerinden; kimi memnun, ı' 
lcinıi müteeuirdi. Taksim meydanında bu-
lunanlar birdenbire irkilrniı; bütün bat -
ı.a., Saruerviler caddesine çevrilmiıti. Ve 
1"itün ağızlardan : 

-Bu kim? .. 
Fwltıu, bir anda 'bütün ıözleri bir tek 

lalua üzerinde toplayıvenniıti. 
Halkı bir saniyede bu kadar ali.kadar e•en adam, bir lngiliz binbaıısı idi. Elinde 

11.ce ve ima bir Bambo baston ve belinde 
~elver, ıöisünde reqirenk Dİpn kor
cleWan bulunan resmi elbiseli bu lnsili:a 
...... , dimdik bir tavırla yÜrÜyor, Tak
ain.den seçip Doğruyola saparak Galata -
..... Ja doğru ilerliyordu. 

- Yihu !.. Mütareke telırafı, pmdi gel
di. Daha henüz Boğaz kapalı. Marmaraya 
tenıi değil, bir sandal bile ıeçmedi. Peka
ll, bu adam nereden çıkb? •. 

- Mutlaka, tayyare ile ıelmit olacak. 
Hayır •• Herkesin hayretini mucip olan 

1ııı. lnailiz binbaııaı, ne gemi, ne sandal ve 
'e de tayyare ile ıelmemqti. Dört buçuk 
~ senesini lıtanbulun kuytu bir köıc -
Iİnde ıeçiren, ve bu müddet zarfında da 
lllaenaup olduiu bük\ımete pek mühim hiz
lbetler ifa eden, binbaıı Mister Kampeldi. 

Binbap Mister KampeJ, balkın merak ve 
"-Jl'etine biç ehemmiyet vermiyerek T o -
.. tlayanı, Galatasarayı ıeçti. Kendisini al
~lamak iatiyen bir kaç Rum ve &meni 
~e batını çevirip bakmıya lüzum bile 
tönnedi. Tünela doğru ilerledi. Yalnız 

l='eJemenk sefarethanesi önünden ıeçerken, 
IK.pac1an ç kan bir papaza mağrur ve mü
t.Leuiın bir eda ile: 

- Gud Mornig, Fru ! ... 
Diye selim. verdi. Ve bu papazla ara -

larmda fU kısa muhavere geçti: 
- Gud Momiı, Kampel... Nereye gi

diyorsunuz? .. 
- Büyükadaya.. General Tavnshendi 

llİJarete. 
- Benim selim ve ihtiramlarımı da lüt

fttı kendisine söylersiniz. 
- Memnuniyetle. 
- Fakat.. Halka bu kıyafette gorun -

ııı.elı: için biraz acele etmit olmadınız mı? .• 
- Zannetmİyonnn. Artık, zafer bizde. 

b.Jaa fazla aaklanrnıya ne lüzum var. 
- Dört buçuk sene, en çetin itlerle mü

~ele ettikten sonra, tekrar ünifonnanıza 
~'9Qftuiunuzdan dolayı sizi tebrik ede -
"'-1. 

- Y ann, Iİz de arkanızdaki papa:a el -
'--mi atacaksınız. O zaman ben de si:r.i 
'-brik edeceiiın. 

- Şimdiden tqekkür ederim. Guclbayyy 
- GudbaYJ)' . . . 

Sahte zabit (Adnan Şevki) yi yakRlıyan 
başçavu~ (Z .•. ) 

saireden mürekkep casuslar, diieri de Hint
liler ve Mısırlılardan mütetekkil yaban -
cılardı. 

Yerlilerin en batında ( Dimitriyadis) is
minde bir Rum bulunuyordu. Aslen Ta -
tavlada doğan ve bir kunduracının oğlu o
lan bu adam, oldukça iyi bir tahsil &Ör -
dükten sonra meırutiyetin ilanı ııralarında 
polis mesleğine intisap etmiş; Rum milleti
ne mensup hırsızlann, yankesicilerin ve o 
devrin zabıta tabiri mucibince ( mazannei 
ıu') güruhundan bir çoklarını tanıdığı için 
ufak tefek bir çok muvnffakiyetler gös -
termİf; bu hizmetlerine mükafatan da ko
miserliğe terfi eylemİftİ. 

Umumi harpte, polis mesleğinde bulun-
ması caiz görülmiyerek hizmetine nihayet 
verilmİftİ. Bir sene kadar turada burada 
ayak itleri ve (Ömer Abid bam) nda za
hire simsarlığı ettikten sonra, prip bir te-

sadüfle hinbatı Mister Kampele çahnlf; 
artıl< onunla çalıpnıya batlamıfb. 

Kendisini taruyanlann (Dimitri Efendi) 
dedikleri bu adamı Mister Kampele bağlı
yan tesadüf, fÖyle bir bidiseden ileri sel-
mitti. 

( 1332) senesi temmuzunun 1 O uncu 

günü, İttihatçılann milli bayramlarma te
sadüf ediyordu. O sün lstanbul, pek par
lak bir surette yapılan (hürriyet bayramı) 
nı tes'it eyliyordu. O gece Mister Kampelin 
sahte evlatlığı olan (Matmazel Kiça) 
Beyoğlunun ( Caddeikebir) inde dolaıı -
yor; tesadüf ettiği tanıdıklarından o gü -
nün hissiyat ve intibaatana ait maliamat top
luyordu. 

Hükômetin ve İttihadü Terakki ce
miyetinin avuçlar dolusu paralar sarfede-

O anda, önüne bir adam atıbn19; mat
mazelin önüne serildikten .onra, aarbot 
Alman neferlerine öfke ile bağ'ınp çağır -
maya bqlamıftı. 

Alman neferlerinin matmazele karıı al
dıklan vaziyet, sadece aarhoıhıiun verdiii 
düıüncesizce bir hareketten ibaretti. Ve 
bir hadise çıkarmak fikrinde olmadıldan 
için, derhal çekilip ıihnitlerdi. Fakat, bir 
anda matmazelin bimiai kesilmif adam, 
bunlann arkasandan atız dolum bir küfür 
aavurduktan sonra: 

- Edepüzlerl .. Terbiyesizler ... Yakın
da, aöriirü:a mi.. Franaızlarla lnailmer de 
Berlin sokaklarında lizin kanlarınıZJ, kız -
lannı:aı böyle kuc:akhyacaldar. 

Dedi. Ve sonra bapnı matmazele çevi -
rerek: 

- D6fiin önüme, matmazel. ikinci bir 
tecavüze maruz kalmamanız için, ıizi e-ri
Dize kadar götiil'eyian. 

Sözlerini iJiye etti. 
Matmuelin Yanında koltuldanm kabu

ta kabarta yürüyen laa adam kendi mille -
tinden olan <' Kİrya Kiça) ya içinin derdi
m dökmekte ıecikmemitti. Kalbinde ren -
ıirenk bir yılan cı"bi talılanan derdi de 
tundan ibaretti: 

- Eh .. Artık çoiu ıitti, azı kaldı. Ça
nakkaleyi zorlıyan Fransız Ye İngiliz do -
nanmalan, bir kaç süne kadar İstanbula 
ıirecek. O zaman ( nıagalo idea ) tabak • 
kuk edecek. Ve kral Y orgiyos hazretleri 
de, Averof zırhlısına binerek büyük bir 
h"fmetle lstanbula ıelecek. (Ayasofya) 

da Bizans tacını giyecek. Allah, hemen İn
gilizlere, Fransızlara yardım etsin. Mukad
des kilisenin bütün meleklerini Çanakkale
ye göndersin. Arnmaaa.. ft yal1U% bu me
leklerle bitmez. (Elen) milleti de biraz 
silkinmeli. Kendilerine hamilik eden dev
let ve milletlere ellerinden gelen yardnnı 
diriğ eylememeli. Fakat, milleti bir UJU• 

ıukluk kaplamıı, Herkesi ıarip bir korku 
almıf. 

Eğer, Mister Kampelin oturdufu küçük 
evin önüne gelmernİf olsalardı; ihtimallô 
bu adam, daha bir bayii ıeyler aöyliyecek
ti. Fakat matmazel: 

- Ben, bu evde oturuyorum. 
Der demez; derhal SÖZÜ kesti. 

bir kabrainanlıkla elini uzatarak: 
Büyük 

- Eh, matma:ael. Benim vuifem hitam 
buldu. Seni, aelimetle nine getirdim. 

Hadi bakalım, kal sağlıcakla.. KaJinibta.. 
Dedi. 

Fakat matmazel, kendi.ine azattlan eli 
koyvermedi. Bir taraftan çantasından çı

kardığı anahtarla, kap1yı ~arken, diier la· 

raftan da: 
- Y oook.. Böylece kapmm öniiDclen 

dönmek olmaz. Hiç olmazaa, bir kadeh 
konyağımazı içmelisin. 

Cevabını verdi. 

Bu nennin elin lemaıı, Ye bu Afrodit 
kadar sözel kızm ricası; bu kaldırım kab
ramanmı heyecana getİnnİftİ. 

- Canım •• Ne zahmet .. Batb bir za -
man olsa, olmaz mı 7 •• 

Daha mektep sıralarında iken arka- 1 tan - Hamdi Aksüt tesadüfen otomobi .. 
daşlarma derslerini fıslar, onların vazi- lin içinde iken, yolda, genç ve giizel 
felerine yardım eder, yemeğini, yemi- bir kadın .şoföre işaret etti, arab •• yı dur
şini, oyuncaklarını onlarla paylaşırdı. <:lurdu ve başka boş yer bulamadığ; 

Büyüdü .•. Sokakta, rüzgarın şunun için, mal sahibinin yanına oturdu. 
bunun başından uçurduğu şapkaların Arkasında sade, zarif bir elbise, 
arkasından koştu .•. Tramvayda, Tü - ~apkasının altında lüle lüle, kıvırcık, 
nelde, ayakta kalan yaşlı insanlara ye- san saçları vardı. 
rini verdi.. Sendeleyip yerlere kapa - Yolda, Hamdi ile ayni semtte otu
nanlara el uzattı. Oturduğu mahalle- ran bir akrabasına misafir gitmekte ol

de onu sevmiyen yoktu. Kendisine her duğunu söyledi. Mahalleye geldikleri 
ne zaman, heı ne için müracaat edilse zaman, Hamdi Aksüte olanlar olmuş, 
kat'iyyen boş dönülmezdi. Nasihat is- aşk, tatlı zehirini onun gönlüne akıt "' 
tiyene nasihat verir, akıl danışana a· mıştı. 
kıl öğretir, elinden geldiği, gücünün Ertesi günii, bir bahane ile, Hamdi 
yettiği kadar herkese, her türlü yar - Aksüt kızın misafir bulunduğu e\ e 
dımda bulunurdu. gitti .. Kendisile görüştü. 

Bir çoklarının nankörlüğü biJe onu Tanıştılar.. Anlaştılar.. Sözleştiler .• 
iyilik etmekten yıldırmamıştı. Kendi Artık Hamdi Aksütün aklı, fikri bu 
kendisine tayin etmiş olduğu sosyal va- kızda idi. Bazı müracaatları reddetme .. 
zifeden kıl kadar inhiraf etmiyordu. ğe başladı. Kapısını çalanlard'ln, elr 
Böylece nikbin ve mes'ut yaşayıp gi- boş dönenler oluyordu. 

diyordu. Fakat o, bunların farkında bile de-

Cünün birinde Hamdi Aksütün e- ğildi. 
]indeki bir piyango biletin~ büyük ik- Evlendiler ... 
ramiye vurdu: Elli bin lira kazandı. 

Böyle mühim bir servet en kızıl ih
tilalciyi muhafazakar, en cömert bir 
adamı cimri yapabilir. Fakat Hamdi 

Aksüt o Ç«;tıit insanlardan değildi. İlk 
işi, kazandığı ikramiyeden hemcinsle
rini nasıl istifade ettireceğini düşün -

mek oldu. 

Evinin bulunduğu semt şehrin mer
kezinden epek uzaktı. Mahalleli, tık
lım tıklım tramvay arabalarının içinM 
de, işlerinin başına gidip gelmek için 
çok zahmet çekiyor, ayni zamanda va· 
kit te kaybediyorlardı. 

Hamdi Aksüt otobüs büyüklüğün· 
de bir otomobil satın aldı ve bedava -

dan komşularının emrine tahsis etti. 
Günde üç dört sefer yaptırıyor, onları 

* insanlardaki fıtri nankörlük),., hir.ı 
denbire başa konan devlet kuşunun 

yapamadığı inkılabı, aşk kolayca l a -
şan verdi. ' 

Herkese iyilik etmeyi ~iar edinen a .. 
dam, sevince, birdenbire değişti, had. 
gam oldu. Bu inkılabın devamlı olm"" 
sını Bayan Aksüt kendi üzerine aldı. . 

Şimdi, karı koca son derece bahti""I 

yar yaşıyorlar; hiç kimsenin derdil~ 
alakadar oldukları yoktur. 

Satılan «hayrat araban nın yerinoı 

iki kişilik, minimini bir otomobillcJi; 
var. Bununla, geçenlerde adam hil9 
çiğnediler de, arkalarına dönüp bak • 
madı)ar .. 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden : 
ı - idaremiz tuzlaları için t•rtname ve resimleri mucibince 8000 

2 

lira muhammen bedelli iki adet EleYatör 3/4/936 tarihine raııt• 
layan Cuma gllnD saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

lıteklilcrin tartnameleri almak Ut.ere her gün ve pazarlık için 
de ta1in olunan ıün •• aaatte % 7,5 ıDvenme paraıariyle 
Kabataıta LeYa1.1m ve Mübayaat Şubeılndoki Allm Komisyo
Duna ıelmelerl llzımdar. 

3 - Fiatııı teklif ye kataloldar, fenni ıartname mucibince pazarlık 
ıfinOnden beı sıtln evHI idaremiz Fen Şubeai Mlldliriüğ8ne 
yerileceklir. ..1246,, 

1 lstanbul Belediy••I llAnl arı 1 --------
Binbqı Mister Kampel, papaz Frud11n 
~; ıene o dimdik n mağrur 
~ ile tünele gİnnİftİ. 

rek yaptardajı tenliklere ve nümayiflere ( Arkası var ) 
nazaran Türkler bu bayramdan memnun -· , , , 4 _.,... · ·---

Hepaine 50 lira değer biçilen Göz.tepede Bağdat cadde~inde 
telefon santralı aokağ.nda bir katlı UatU kiremitü kigir mütemadi 
tamir amele1i kul ıbeai aokaza açık arhrmaya konulmuıtur. Şartna
mu: levazım miidürlüillnde ıörülür. Artırmaya girmek iste) enler 
375 kun ıluk muvakkat teminat makbaz veya mektublle beraber 
12/Mart/936 Perıembe glaü aaat 15 de daimi encllmende 
bu.uıımalıdır. ( ... ) (1064) 

\' e.. lat.nbalda ilk defa ıörülen lngiliz 
"-ıormaamm etrafa aaçtıiı hayretler ara
"-cla Tünelle Gala taya inmit; köpriiden 
''Para binmit; Bijyükadaya ıiderek - eaa
~ müddetini bir kötkte ıeçiren, ( Ku
~) majlUbu (General (Tavn
"'-cl) i :aiyaret etmifti. 

Beılanaıcunı:a, burada hitam buldu. 
~ eaaaa pyoruz. 

* 
IC.ıt'iyetle lriilonehnek ihtimali olma -

.. "1 için en kuvvetli tahminlere istinaden 
~ malUınata ıöre; mütareke ilan e
--'li um.n l.tanbulda belli bath dört 
"-- tebekesi mevcut idi. Ve 'bunlar, u -
.......,. harp içindeki faaliyetlerini, derhal 

~· demnin gizli itlerine çevirmit -

8a dört tebekeden en faal ve en bY -
'etliai İM - yakandaki baılangıç.. İunİnİ 
~liiimiz - binbafı Mister Kampe&n te,
._...idi. 

"1iater Kampel, bu teıkilitmı iki :aüm -
.,.,. ayırm11t1. Biri, yerli Rum, Ermem Ye 

eörünmüyordu. Çünkü, &ittikçe atr•....- [ 1 
harbin ıztırabı .ıiında bunalmaya batbYan yeni Neşriyat 
Türkler, Çanakkaleden ıelen acı haberler- --------------- 
den dolayı kalben çok müteessir bulunu -
yordu. 

Topladığı malumattan memnun olan 
(Matmazel Kiça) epeyce ıeç kalntıfh. Ge
ce yansma doğru, süratli bir yürüyüfle evi
ne dönmiye bqlamıf; Taksimden, Sıra -
servilere aapmlJb. Caddelerin ve Taksim 
meydanının parlak ıtıklarına mubbil, cad
de karanlıktı. Gidip gelenler de a:aalmlflı. 

Matmazel, tam kilisenin duvarile hitam 
bulan sokağın batına yaklaıtaiı saman iki 
Alman ukerile karplq11111tı. Kör kandil 
denilecek dtırecede sarbot olan bu Al -
man askerleri, matmazeli gorur görmez, 
hemen kollannı açm19lar, mestine kabka -
balar savurarak kısa bir ,eyl• aöylemiye 
baflamıtlardı. 

Matmazel, bu aarboıtlann tecavüzün • 
den korlunut; keneli.ini karpki kalduvna 
atarak: 

- imdat . . . Can kurtaran yok mu? ..• 
Diye batvnuya mecbur oJmutta. 

Yeni Türk - Eminönü Halk evi tara· 
fından her ay çıkarılmakta olan (Yeni 
Türk) ün 39 uncu sayısı çıkmıştır. Bu sa
yıda: 

ı\gah Sırrı Levend, Jale Aziz Ogan, 
Cemil Sana Ongun, Hikmet Turhan Dağlı, 
Salih Münir Çorlu, Şükufe Nihal. Haşim 
Özgen, Ali Fuat, Meliha Avni Sözen ve 
Feridun Ankara ıibi tanınmıt imzaların 

yazılan vardır. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Ga' atada Ye icı.ml maha lesinin Ayazma sokağında Ühmaalı 

BankaMı arkaa nda altında bir dfikkanı bulunan sekiz odalı 11, 13 
No. :ı ev bin a lı yllı. kırk l.ra muhammen bedel Ilı.erinden bir ay 
içinde paz.aruk!a satılacaktır. lıteklilerjn 30/3/936 Pazartesi ıllnl 
aaat on dörde kadar 1Uıde 7,5 pey akçalarile mllracaatları. M. (1217) 

Havacılık ve Spor - Hava Kurumu ta- -------------------------------- -
rafından çıkarılan bu on beş günlük mec- İstanbul ikinci iflia memuruna: 1 Eyüp sulh İcra memurJaiundan: 
muanın 162 İnci aay19ı çıkmıştır. Borçlu Zare Kuçumyana ait Boto di~ Mahcuz olup paraya çevrilmesi mu ~ 

Canveren Sultan - Rahmi Duman ta· macunu ve auyu evvelce müııeıilerine sa- karrer bulunan iki adet sağmal ineli 
rafından yazılan bu manzum daaneler za. tılmışh. Bir kısım malların bedelleri ve - 19 31936 perşembe günü Alibey köyün ~ 
rif bir cilt içinde intİpr etmiıtir. rilmediğinden yeniden artırmay:ı çıkarıl - de 

açık artırma suretile paraya çevrilec4ıjl 
Kadın - Cenap Muhittin Kozan oğlu mış 'e 21 13/ 936 cumarte9i gtımi ııaat on 

ğin<len talip olanların yüzde iki uuçuk tele 
tarafından bu isim altında toplanan şiir birde Taksimde Sıraselvilerde Hıriato ve 
mecmuaaı muallim Ahmet Halit kitap evj Leni apartmanı karoısında satılacağından l~liye mütteriye ait olmak üzere sözü ge. • 

tarafından baaılmıt ve kitap halinde çık • i.atiyenlerin mahallinde hazır bulunmaları çen gün ve saatta hazır bulunmaian ilill 
mı.ur. İçinde bir çok aüzel tiir&u vardır. plan ohlnı.n. (21007) }olunur. (20998) 
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Nöyyi muahedesi nedir? 

"Son Poat•,, nın Tefrlkeaı ı 20 Yazan i A. R. 

Cemil, sokağa çıkmak Üzere hazırlanırken bitişik köşkün 
bahçesinde yine ince kadın sesleri cıvıldarnıştı 

Cemil, şimdi vicdanında daha bü· yerlqcrek sırtını ağaca vermişti... O J tiklalini de bot yere bafkalanna feda 
yük bir eza hissetmiş: anda Cemilin rengi, kıpkırmızı keıil- etmekten ihtiraz ederim. 

· - Amma, ben de.. İleri gidiyo - mişti. Demek ki bu kız, kendisine o ka- işte, bu sebepler dolay ıs iledir ki, ıi-
rum ... Başkalarına kızıp ta bunun öf- dar ehemmiyet vermemifti ki; bir de- zi gücendirdiğimden dolayı hiç bir te
kesini annemle, zavallı Gül terden çı - fa olsun başını çevirip pencereye bak- essür hiuetmemekteyim.. Eğer sizi 
karmak ... Gelmczae, gelmesin .. Ca - mak ihtiyacını hisaetmemişti. - velev ki, bir kaç saat olsun • aldat -
nı cehenneme, kaltağın... · Bir anda Cemilin içinden öyle bir mış olsaydım; hiç fÜphe yok ki, çok 

Demişti. Ve.. Derhal yerinden uç- isyan ve tuğyan husule ııelmitti ki he· derin bir vicdan azabı çekecektim. 
rıyarak sofaya çıkmıf: ~ine müm • men o anda: Görüyorsunuz ya, beyefendi: her 

(Baffarafı 1 inci )'ihde) 
say) muahedesine ilk darbeleri indirdiği 

vakit Bulgarlar yine ayaklanınıılar, yine 
biz de (Nöyyi) muahedesini yırtacağız» 

diye bir hayli ortalığı yoklamıılardı. 
Fakat o zaman Bulgarlann bu iddia ve 

yaygaralan sökmedi ve zaten sökemezdi, 
çünkü (Nöyyl) muahedesi. timdi artık yal
nız o muahedeyi tanzim ve Bulgarlara 
cebren imza ettirmi§ olan earp devletlerini 
değil, bilhassa (Balkan miaakı) nı imza -
lamı§ olan Balkan devletlerini alakadar 
eder. Şu halde Bulgarlar (Nöyyi muahe -
dcsini feahetmeğc karar verdikleri takdir • 
de, lngilterenin, Fransanın, hatta ltalya -
nın rızasını istihsal etmeden evvel, baıta 
Türkiye olmak üzere Romanya. Yugoslav
ya ve Yunanistanın müsaadesini de alına· 
ğa mecburdurlar. Bu dört devletin ise, 
Balkanların bugünkü siyasi nizamını alt üst 

kün olduğu kadar munis bir ton ve • - A, pis .. A, mundar •• O kurumun ~eyi - olduğu gibi - ne kadar açık, ne edecek olan böyle bir ' tarafL ve aeı:keŞAne 
rerek aşağıya seslenmişti: kime .. Acaba fU yalınayak gezen ta- kadar kat'i bir lisanla söylemekteyim) •. bir karara müsaade etmiyeceklerinde bir 

- Anne!.. hanı yarık besleme Aytcden ne farkın Buna, '8ştınız değil mi, efendim? •. an bile tereddüt caiz olamaz. 
Bir iki saniye, sükutla geçmişti. Fa- var).. Öyle ise, size daha ziyade hayret ve· Esasen Bulgarlann bugün (Nöyyi) mua-

kat bu bir iki saniye, Cemile pek uzun Diye haykırmak istemişti. recek bir şey daha arzeyliyeyim: bedesini feshe cür'et için ne eiyaseteıı, ne 
gelmişti. Acaba annesi, pek fazla kı· Fakat tam o anda ,annesi Af8ğıdan - Eğer •. Benden .. Arkadaşlarımın de maddeten istinat edebilecekleri hiç bir 
rılmıştı da cevap venniyecek mi idi) •. seslenmişti: sizi alıştırdığı flmarıklık ve hoppalıkla- vesile ve istinatgah yoktur. 
Fakat aşağıdan, şefkatle titriyen bir -Cemili.. Huuuu .. Evladım. rı beklemezseniz .• Arzu buyurduğu • Siyaseten Almanya ile anlatıp ona isti· 
ses yükselmwti: Cemil; o öfkeli halinde bOjf bulun- nuz zaman, emrinize amadeyim. nat edeceği rivayet olunuyor. Almanya, 

diferlerden ve nehir yollarından. 12 ind 
kısım mesai ahkamından, 13 üncü ltısırd 

da muhtelif ahkamdan bahistir. 
Yeni Bulgar Hudutlan 

Muahedenin en mühim ahkamı, Bulga• 
ristana tayin edilen yeni hudut) rdır. Bu 
ahkam 2 7 inci maddeden 48 inci maddey• 
kadardır. 

Bulgaristan (Nöyyi) muahedcsile top " 

rakça uğradığı en acı ziya, Balkanlar har • 
binden sonra Akdenizde kazanmıt olduğıJ 
sahilleri kaybetmiş olmasıdır. Bueün Bul• 
garları en ziyade bihuzur eden cihet isr 
bilhaaaa. Akdenize mahreçleri olmaması .. 

"' dır. Yunanistan bir çaresini btJunp t• 
Bulgarlara Akdenizdc, mesell S.rplılarn 

olduiu gibi, hiç olmazsa bir eerbe.t limıtrl 
temin ederse o vakit Bulgarlar için (NöYYi) 
muahedesini yırtmak için bqlıca bahane• 
]erden biri ortadan kalkmıı olar. 

Bu yeni hudutlar yüzünden Bulgarlarıo 
uğradığı diğer zararlar da. o kadar düt • 
kün olduklara Makedonyayı kımıeo Yu " 
goslavyaya, lusmen de Y unan.iataaa ter • 
ketmiı olmalan, Trakyayı da prbS ol • 
ıun, şarki olsun, tamamile 1taybe~ bu "' 
lunmalarıdır. 

Bu münasebetle Bulgaristanm Balkan • 
lar harbinden evvel, ve harbi aınu '" 
miden sonraki büyüklüğünü buraya derce-_ A canım).. muş; ellerini dayadığı pencerenin ö • (Arkası var) bugün Avrupada Fransaya kafa tutacak 

- Biraz başım·ağrıyordu, geçti. Ne- nünden yüksek sesle cevap vermişti: - - - ·- n bir dereceye gelmiş olmakla beraber, he • diyoruz: 

• A D ., O 1 nüz harbi umumiden evvelki gibi, Avru- Murabba kilo metrf 
roye çıkalım>" - Efendim!.·• • panın siyasi mukadderahndan eahibi rey 

- Sen bilirsin yavrum... istersen, - Akfamlan hava pek serinliyor. olacak bir mevki ihraz edememiıtir. Şim ~ 
bir kayığa binelim de, şöyle Bostan .. Kaputunu almayı unutma, yavrum. Bu Akf&mkl Program diki halde Almanyanın baılıca kaygusu 

cıya doğru uzanalım. - Peki anne... ISTANBUL kendi çıkarını temin etmek. (Versay) 
- Olur .• Hazır mısın sen).. Cemilin sesini işiten Cenan, birden· 18: Opera (pli.k): 19: Haberler; 19, muahedesinin son zincirlerini de lmmnk • 
- Benim hazırlanmamdan ne ola· bire başını çevirmiş: Cemil ile göz gö- 15: Muhtelif plaklar veya retransmisyon; tır. Bunun haricinde, tl Balkanlnrdaki 

cak yavrum. Maşlahımı sırtıma ah • ze gelmişti. O zaman, Cenan saray ter· 20: Şan: Profesör Laıenski; 20,30: Stüd- Bulgarlara değil, hatta yanıbagındaki Ma· 
verırım. biyesinin mi~aniki bir hareketile ye· yo orkestralaıı; 2 t.30: Son haberler. carlara bile siyaseten yardım edemez. Şu 

- Gülter de gelecek mi?.. rinden kalkmış; başını derince eymek Saat 22den sonra Anadolu servisi veri- halde, Bulgarların bu işte Almanlardan si-

Balkanlar harbinden evvel N.345 
Balkanlar haı'binden sonra 
( l 923) te U4.000 
(Nöyyi) den aonra 103.146 

Bu hudut dahilinde Bulgarlar ukmdaO 
başka (80.000) Yunanlı ve t.ahibeO 
(700.000) müslüman Türk bulunmakta '" 
dır. Bunlar için de gayet esasla ekalliietlet 
ahkamı kabul edilmi;,tir. 

Askeri Ahkim - Onun biraz ufak tefek işleri var. suretile Cemile selam vermişti. lecektir. yasi her hangi bir yardım &Öreceği hak · 
J\kşama da bir yalancı dolma yapsın Cemil, olgunca bir göiüs üzerine ANKARA kındaki rivayet, bir efsaneden ibarettir. Muahedenin ağır ahki.mındıuı biri d• 
diyorum. Hani dün istiyordun ya... iyilen bu başta, sağa doğru hafifçe İn· 19,30: Tayyareci konufuyor; 19,45 : tenByulagradrılmanngo"'Arelbmı"laccnyekalehrancı· l'tallnyd:yaITıag~~:~ Bulgaristanın ordusunun tahdit ed~ ol• 

Y k V • c··ı h" · ·· ·· 1 · Kanşık müzik (plak ncşriyata) : 20: Kar· ması ve badema gerek deniz ltuvveti. ee • 
- o anne.. az geçtım. u t~ ına yapan o narın vucutta oy e ınce ce, Hab,..,ı"standa zorla ba.,n• ..... '-tugwu be- 1 _ •1 •• 

'..1 l · H ,. b" 1 k b f l f k b b piç şehir lokantasından nakil (orkestra); ...,,. .-- -ıt rek hava kuvveti sahibi olmas:ının .. t., • 
ao ge sın. atta, sepete ır şey er o- ir zara et, öy e üsun ar ir cazi e ıa~dan dolayı, onların buaün h••ını .revi • b l d 

k k 1 h - 20,30: Ajanı haberleri; 20,40: Ankarapa· • ..., .. yen menedilmiıt u unması u. 
yuversin. Bostancıda i is e e ka ve- görmüştü ki.. Adeta, büyülenmişti. lıısto.n nakil {orkestra). rip te Balkanlara yan ıözle baltnczı.k hali Muahede mucibince Bulsaristan ordusU 
sine çıkarız .Biraz da oradan öteberi Cemilin iradesi bir anda sarsılmw: BÜKREŞ bile kalmamıştır. Şu halde Bulgarların, (20,000) askerden mürekkep olacak v• 
alırız. Akşam yemeğini orada yeriz, yüzüne hücum eden kanla gözleri bu- Balkanlarda teşebbüs edebilecekleri her efrat tamamile aönüllü suretile sUAb altın• 12,30 - 15, 1 O: Plak ve haber servisi; • 
olmaz mı anne).. lanmıııtı. .. Bir kaç saniye evvel yırt· 1 ı: hangi bir sergüzeşt için uzaktaıt yakından alınacaktır. Bu ordu her türlü harp kıy • " 18, 15: Modern piyano müziği; 19, ~: 

- Hay, hay evladım ... Hadi giyin mak, parçalamak için eline aldıgıw mek· siyasi veya maddi yardım sörebilccekleri metinden fıri bulunacak ve vuifaıi yalnıı: Kuartet {Smeana); 19,45: Radyo orkes-ae, aşağı in .. • tubu büyük bir heyecanla avucunun trası; 20,45: Sözler; 21.05: Viyolonsel hiç bir devlet yoktur. dahili asayişi temine münhasır bulumc:ak· 
Şimdi Cemilin kalbinde iki zıt his içinde sıkm19, kavramı9: ve sonra ko· (oarkı ile); 23,45: Haberler; 24: Konser Vaziyet böyle iken {Nöyyi) muahedesi· tır. 

,Çarpışıyordu. Bir anda annesile ban9ı- lunun bütün hızile savurarak. Cena· nakil. nin Bulgarlar tarafından feahedileceği hak-
'Vermişti . Yaptığı kabalık karşısında, mn önüne fırlatmıştL BUDAPEŞTE kında bu defa yine tazeleneD habere, an -

cak ortalığı yoklamak için pek beyhude 
analık şefkatinin galebe ettiği, annesi- * f 18,40: Plak: 19,10: Konferans; 19,40: 1 b" b 1 d b ._ yere uçuru muı ır a on an aıı;;a mana 
nin sesindeki tatlılıktan belli idi. Ve ( Bcyefendı' I •• Radyo salon orkestraaı; 21, 15 : Orkestra h f w ,_ •. 1 ve e emmiyet at etmege 11.at ıyyen üzum 
pu tatlı ses, Cemilin kalbine bir ferah Mektubunuza cevap verebilmek ev koro musikiai (Haydn, Rossi, Rossini olmadığı kanaatindeyiz. 
vermi~ti. için bütün gece düşündüm. v. a.); 23•25 = Çinıene muıiki,i; 24 : Kon· Yalnız bu vcaile ile, sık sık mevzuu 

Fakat .. Cenan) .. Kendiırile adeta Sorduğunuz ıuale : ferans 24,20: ·Caz. bahsolan (Nöyyi) muahedesinin mahiyeti 
boy ölçer gibi tuhaf bir gurur ve dik- H f V ARŞOV A ve başlıca ahkamı hakkında okuyuculan • - ayır .• 
b ııl k " t b ' kız O 16,30: Salon kenteti: 17,20: Piyano 80• 1. t w. L'- b ld '-aş ı gos eren u garıp . . e • Diye, bir tek kelime ile cevap ve .. mıza ma uma vermegı mu va~ u uıt. 

k k. k d" · h" h · natları; 17,45 :Sözler; 18,20: Musikili N • M ah!.~--1 ıne 1• en ısıne ıç e emmıyet ver· rebilirdim. Fakat ••. Bu cevabımın be· oyyı u CUl3& 
skeç 19,10: İngiliz ve Fran ız §arkaları; B h d 27 · · · 1919 ınemişti. ni bir çok ağır ithamlar altında hıra • u mua e e teşrınıaanı tari • 

Öt k. k d 1 .. .. h 19,30: Muhtelif; 21: Plik kontıeri, sözler; hinde Fransanın (Nöyyi sür Sen) knsaba-
e ı ar a aş arı, gunun er saa - kacag~ mı tahmin ettigw im için buna, bir 22 ş k · 22 SO ş·· k l 

tinde onun görebileceği yerlerden ay- kaç kısa cu"mle ı'le cevap vermek ı"ste· : open onsen; • : ur ve p.r ı ar; sında bir taraftan Bulgaristan ile diğer ta• 
23,20: Dans musikisi. raftan Fransa, İngiltere, İtalya. Amerika, 

nlmadıkları .. Her an, her dakika ~uma- dim. PRAG 
Japonya, Belçika, Çin, Guba. Yunanistan. 

rık nümayişlerle katıla katıla gülüşe - Size evvela şunu arzedeyim ki; ar- 17, I O: Hafif musiki; 1755: Çocuk ti- Hicaz krallığı, Lehistan, Portekiz, Yugaa-
~ek bahçenin taflanlı yollarında cıvıl· kada~lal'lmla aramızda çok açık fi - yatrosu, muhtelif; 19, I O: Almanca §arkı- lavya, Siyam, Çekoslovakya arasında im • 
Claştıkları halde ... kir ve muhakeme farkları vardır. lı program: 19,55: Muhtelif: 20,25: Hafif zalanmıştır. 

Mali Ahkim 
Muahedenin mali abkimma sefuıt.e 

bunlarda çok ağır mevadı muhtevid.iı. Bit 
kere Bulgaristana tamirat namı altınd• 
(2.500.000.000) altın frank tediyal yük• 
letilmiştir. Bu para bugünkü rayici ile tak• 
riben ( t 3) milyar frank eder, yani Tufk 
parasile bir milyar liradan fazladır. Bun • 
dan ba§ka Bulgaristan Yuıoslavya ..,.. Ro • 
manyaya pek çok ta hayvanat t..lim et • 
meğe mahkum cdilmittir. 

Bulgaristanı bugün en çok ezen ·ye ah .. 
vali maliyesini berbat bir hale aetirmit olan 
bu bir milyar Türk lirası tazmlnab ödeıne1' 
mecburiyetidir. 

Başlıca ticaret ve servet menb.ı ziraat 
ve çobanlıktan ibaret olan Bulprlar bO 
paralan ödemek için bueün blli kınan1P 
durmaktadırlar. S.. Sıtkl 

Cemil, bundan Ötesini düşünmek Mesela .. Ben, erkekleri gözlerimle orkestra konseri; 21,10: <ıVala 1> adlı mu- Muahede bu suretle, Bulpristan tara -
Jııtemiyor: değil: kalbimle görmeyi severim. Son· sikili piyes: 22: Yeni Çek müziği; 22,45: fından 11 teşrinievvel 1915 te Sırbistana Bulgaristan da Nöyyı· 

- Pis mendebur .. Kendine ehem • ra .. Üç beş saatlik bir zevke değil, bü· Sözler; 23, l 5: Nedbal'n a Polonyalı Kann ilan edilmiş olan ve Almanyarun teşkil et· 
miyet verdi ... Amma kabahat ben - tün bir ömre sürecek his ve alakalara opereti. tiği ittifak manzumesine iltihakını icap eden muahedesini mi yırbyor? 
de... bağlanmak isterim. BERLIN harbe nihayet vermiştir. (Baıtarafı 1 inci yüsd•) 

Diye söyleniyordu. Ve kırılan gu - D h H" l . d . d . 17.45: Sonatlar, ıarkılar (piyano • ke- Muahedeye, Fransa ve müttefiklerile _Yunan gazetesinin verdiii bu habel 
b k d . . . '- . a a sonra.. ıs erın en zıya e sı- man) ·. 18,30: Muhtelif; t 9 : Frankfurttan: beraber imza koyan devlet ve milletler a- v··~-· rurunu, izzat en ısı tamır etmeK ıs- . I . d "Ih l .. b"" on dakika evvel buraya da seldi. tsJP 

d nır erm en 1 ama an genç ve gur uz Karışık, öğleden sonra; 20.45 : Aktüalite, rasına, mesela (Siyam}. (Guba). (Çin), henüz gazetelere geçmed~ fakat öirenen• 
tiyor u. bir erkeğin dudaklarına zafer tebes • haberler ·, 21.15 : Milli n-•riyat: 21 .45: (Portekiz) gibi devletlerin de bulunması k h d d Çüf 

G I·-' · ka ı• k l -.. ler arasında büyü ayret uyan u ı. ece ıgmı çı rm Y• aryo asının su··mlerı· uyandıracak kadar gu··1u··nç ol- '- 2' F b b 1 Brahms"ın eserlerinden radyo r..orosu; - : hayli gülünçtür. akat ütün u J ev etler kü yalandır. Ve kat'iyetle yalanlayabilir • 
üstüne fırlatmıştı. Askıdan pantalo • maktan çok .. Amma, pek çok nefret Solistler birlig~ile küçük radyo orkestrası ·, harbı umumide resmen ve lutfen (Fransa- fb } b .. k f siniz. Bulgaristan muahedeleri bir tar• 
nunu 8 mış, ir ayagını ta mıştı. a· ederim. 23: Haberler; 23,30: Danı. İngiliz) ittifakına dahil olduk.lan için mua- olarak feshetmek fikrinde değildir. Ta " 
kat o anda duralamıştı. Çünkü bitirşik fakat ne çare ki; bu sevdiğim, iste- VİYANA hedeye kendilerinin de imza koyması mec- lepleri varsa bunu müzakere ile doett;$ 
köşkün bahçe kapısı, inceli kalınlı ses- diğim ve hatta nefret ettiğim şeylerin 18 : Yeni Avu~tur)"a musikisi : 18,55: buri addedilmiştir. Şu halde zavallı Du: · elde etmeyi daha faydalı sörürl 
Jer çıka_rarnk uzun uzun gıcırdamıştı. hiç birinde arzu ve irademi kullana· Reportaj ; 20 : Haberler: 20,25: Mozat'ın garistan bu (Nöyyi) muahedesini hakikaten - Bulgar efkara umumiyeai AlmaoY• 4 

Cemıl, derhal pantalonu bacakları- cak derecede kudret ve hürriyete ma - <ıSaraydan Kaçırılış11 adlı opera piyesi; yırtmağa karar verirse büyük devletler ve nın hareketini naıııl karşıladı) 
na geçirmiş; çarçabuk gömleğini giy- Hk değilim. 23: Haberler 23,10: Tiyatro şarkıları; 24, Balkan devletleri şöyle dursun hattı\ (Gu- _ Sükunla, dikkatle! d 
mişti. Tam göğsündeki düğmeleri ilik- İ t •. d" k" d"" . 25: Dans. ha) ve (Siyam) ın bile müsaadesmi talep _Bu sabah çıkan Bulsar ıazetele 
1 k b k .. .. .. h k b" Ş e onun ıçın ır ı un gece sıze ve istihsale mecburdur. baa makalelerı"nde va .. ı"yetı· n•••l aörüyol" er en; erra , puruzsuz, a en tar ır k k d 1 'b' · h ı 2 Mart Pertembe " .. .... • 

"k l . . arşı - ar a aş arım gı ı • munıs a- ISTANBUL Muahedenin Muhteviyatı: lar) 
ses yu se mıştı: reket etmedim; ve sizi gücendirdim. {Nöyyi) muahedesi, fran112ca, İngiliz • _ Gazetelerimiz bekleme vaz.iyetirıdo-

Ay~e 1 Bana bı'r sandaly t' fed 18 · Dans musikisi ·, 19 : Haberler; 19 
• - • • )Y •• e ge ı- Bana, ourur ve azamet at iyor - · ' ce, ·ıtalyanca olmak üzere üç lisanda taıı· h l b üta• rır mısın o J 5: Muhtelif plaklar; 20: Sıhhi konferans: dirler. Ekseriyetle le te ve a ey te ID 

· ·· sun uz... Çok te~ekkür ederim, efen - zı"m edilmic olup 291 maddeyı· muhtevi ve ı 1 
C · ı "k" d d v Dr, Profesör Kazım Esat tarafından 20, v ea yazmayor ar. 
emı ; ı ı a ım a, pencerenin önü- dim. Eg· er; bir kadında mutlaka bu • 13 kısımdan müteşekkildir. * 
k 30: Stüdyo orkestraları 21, 30: Son ha • . . it. 

ne oşmuştu. Ağaçların altında du - lunmasını elzem addettigw im bu iki bü- 1 inci kısım Milletler Cemiyeti uıisa - Gece yarısına dogr· u Atina muhabariJll ...ı 
beri er. P 

ran Cenan gözlerini ağaçların gölge - yük meziyeti gösterebildimse, kendi - Saat 22den sonra Anadolu ajansının kından, 2 inci kısım Bulgaris~nın hudut • de bizi telefonla tekrar buldu ve bilbc 
lerinde gezdiriyor: sandalyesini ko • mı· cı'dden bahtı.yar addeylerı·m. !arından, 3 üncü kıınm siyasi ahkamdan, yazdırdı: gazetelere mahsus havadİ$ servisi verile- et" 
yacak bir yer arıyordu. Ancak ;;;u var ki; kendimi ve mev • cektir. 4 üncü kısım kara, deniz ve hava kuvvet· - Bulgar sefareti resmi bir teblii 0 d 

K.. ··k be l d 1 d k · · b ' l 1 d · y leri ahkamından, 5 inci kısım harp esirle - rederek Vrodini gazetesinde çıkan tıabe uçu seme, san a yeyi getir - ki imi e ço ıyı ı en er enım. .. a-
A kkab C 1 Ce 1 et• rinden ve mezarlarından, 6 ıncı kısım ce - l 1 d ınişti . Cemil, kendini Ayşeye göster - kıa bugün (saraylı) denilen bir (esir) ya 1 1 ar !11 Y 1 ya ana 1

• ~ırı-
zalardan, 7 inci kısım tamirat namı altın • Vrodiui gazetesi erkanile görüştu 

memek için biraz geri çekilmişti. parçasından başka bir şey değilim. An· Ssnaf Cemiyetleri tetekküllerinden da tazminattan, 8 inci kısım mali ahkam _ Bana haberi itimat ettikleri bir arkadaolntf 
Cenan, Ayşen in elinden aldığı san· cak şu var ki; tepemden tırnağıma ka-

1 
ayakkabıcılar cemiyeti ayın 18 inde ti- dan, 9 uncu kısım iktısadi ahkamdan, olan Sofya muhabirlerinden aldıklıırt111• 

dalyeyi badem ai!acmın dibine yerle\tl- dar viicudumun bu esaretine mukabil; caret odasında bir toplantı yaparak ye- ı O uncu kısım sivil tayyare seyrieeferle • ellerinde fazla tafsilat bulunmadıfpnl eöf' 
tirmiş; ve sonra kendi de sandalyeye kalbimin, ruhumun ve vicdanımın is -Jni idare hey'etini seçecektir. rindcn, 11 inci kısım limanlardan, §İmen- lediler. 
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Fransız Başvekilinin yeni nutku Pa:::; mi;i4" :Temmuzunu 
Ko:~;~a;.:'· ~it~isi::':ı•) sonralrF k lerı· hudut' tekrar yaşıy' or ! 

"urahhasların Cenevreye hareket et-
1 r ansız as er 

'ıeleri bekleniyordu. Halbuki öyle ol- ı·stı•hkaA mlannda (Baıtaralı 1 inci )'iizcleJ ne kapılacaktır. Fransanın ~imdıden 
~dı. Mister Eden ile Lord Halifaka Filhakika hadise o kadar derin bir ((tedafüi» yahut ta «koruyucu» ismi 
landraya döndüler ve Lokarnoyu im- heyecan, öyle fiddetli bir asabiyet u- verilebilecek bir harp açması, komfU'" 
tcıı eden devletlerin yarın Londrada top- 1 

1 yandırdı, sonra da bu heyecanla bu a- sunun dini kolunu bağlaması lazım .. 
'-nınaları ve vaziyeti yeniden müzake- ı Paris, 10 (A.A.) - Havas ajansının Voj mın- aabiyet öyle bir bedbinliğe meydan ver- dır, deniliyordu. 
tt etmeleri kararlaştırıldı. 1 takasında, Epinal' den haber verdiğine göre, Epinal, 1 di ki bomba kelimesi yersiz sayılamaz. Bu mütalca Hitlcr iktidar mevkiine 

Saronun Nutku Remirmont ve Saint-die hudut muhafaza gar- Bununla beraber hadiee Pariste büı- geçtikten sonra bir kaç defa daha tek· 
Pariste bir taraftan bu işler olup bi- bütün beklenmez, büsbütün hatıra gel- rar edildi, hatta gittikçe taraftar bula· 

"1kcn diğer taraftan F ransanın noktai ' nizonlan kışlalannı terkederek hudut istihkam- mez bir şey de değildi. rak, müdafilerinin arasına eski gene• 
~rı 8afbakan Saro tarafından par- Janna varmışlardır. Dün Berlinde Almanya dış işleri ba- ralları da alarak şiddetle tekrar edildi. 
lirrıcntoda söylenen nutukla bir kere kanhğı bütün sefirleri bugün için saat Fakat yapılmadı, yapılamadı. 
~~d~.M~~«F~~~-----------------------------~~·~~~~~~r~~~ * 
lthdit altında müzakere açamaz. Mü~ )aşma imkinlannı arttıracağı tahmin yürütmektedirler. • den haberdar olmağa davet ettiği za- Gazetecilerin ilk ifini tahmin eder .. 
~kereye başlamadan önce Alman as- olunuyor. Mösyö Saronun mecliste i- Deyli Telpaf •m•k•t barlfl •ilam - man bqlıca gazetelerin muhabirleri ıiniz, bafvekili bulmak, fikrini sormak 
L ) ad _ı_ k'l l'd' lam-Lbr divor». Momins Poat lngilterenin 1 Ba k 1 led "tr eri Ren v isinoc:n çc ı me ı ır, rad ettiği nutuk ta bu tahmini biraz - .,, doğru bir tahmin yürütmütlcrdi: o muştur. şve i in söy iğini ajana 
l · Alman tekliflerini tetkik etmeyi kabul et • 
QtYnelmilel kanuna hürmet ve ıtaat kuvvetlendirmektedir. Franea Batve- -Almanya Fransa - Rusya muahe- size vermiş olacaktır: 
) b melde iaabet ettijini •nlabyor. Taymia. 
tniJenmclidir. Fransa, ancak unun kilinin mecliste irad ettiği nutuk evvel- Lokarnoyu Jenilemenin zaruri olduğuna deeine mukabele edecektir. Belki de_ - Emriv!lkii asla kabul ctmiyecC4 
>lpılmasından sonra Almanya ile mü- ki gün radyo ile verdiği nutuk derece- IÖJliyerek lnsiltere bük6metinin bunu yap- Lokamo ahdnamC8İnİ bozacaktır, ğiz. . 
~ereye baflar ve Milletler Cemiyeti sinde kuvvetli olmakla beraber ayni de- mai• çabpcaiını. lnsilterenin Avrupada- Fakat Alman mukabelesinin nere- Fakat ne suretle) Harp ederek mi 'i 
~asetinin çerçevesi içindeki teklifleri- recede de şiddetli ve uzla'111ak imkan- ki bütün menfaatinin ~lhu temin olduiu- ye kadar gideceğini kcstirebile~ hele Pe~in söyleyeyim, bu sonuncu şıka 
~tetkik edebilir.n dedi. larmı ortadan kaldırıcı mahiyette sa- nu söylüyor. Daily HeTald Alman teklif - Ren mıntakasının derhal işgal altına kat'iyyen ihtimal vermiyorum. Bunun-

FranllZ Ba,bekanı uzun ve tarihi yılmamaktadır. terini tetkik etmemenin manasız olacairm alınacağını hatıra getiren yoktu. la beraber ÜÇ yılhk geceli gündüzlü 
~t verdikten sonra Fran~.ız - Sov- Doktor Göbslıin nutku anlatıyor. Oeyli Mail aazetai cvaziyetten * çah~maya, fennin ve insan zekasının 
>tt paktının Lokamoya kat ıyen mu- mantıki Ye mutedil bir aurette imtifade e • Hidiee Berlinde tam .. t (11) de bütün kabiliyetlerinden istifade edil• 
~if olmadığını anlattı ve Almanyanın Berlin, 10 (A.A.) - Doktor Gö- dilirse wlh hiç bir tehlikeye nftanıhnau oldu. Pariı halkı bundan 25 dakika meaine rail'nen Almanyanın azamt 
lııılr.bn tasdikine mukabil Ren vadisini bcls bugün umumi seçimi bir nutukla diyor. Oeyli Ekspres. Framaya hiç bir. te: ıonra Matcn ğazetcsi muhabirinin bir kuvvetini henüz iktisap etmediğini, ve 
~ etmesinin doğru olmadığını, bu açtı. Nutkunda tunları söyledi: «Eski- cavüz vuku bu!m~~ııtır. Her= .~ır telefonu ile haberdar oldu. Gazete te- dört yıl önce dütünülcn «koruyucu» 
~ketin, Alman milleti tarafından den Hitler söz söyledikçe dünya ehem- lnciliz hüku~~tıd ~ı.~;~ .. - ed IÇID le.fon haberini alır almaz idarehanesi- harbin bugün dahi yabılabilcceğini ile--
ı._..; 1 l 1 d b" . . d 8 .• bü'tun"" d""n Rene aaker son erm.....,. t~- erse • ) k c1e~·ıdir De ·ı ~lo unmaaı İltenen meac e er en ıç mıyet vermıyor u. ugun u - b" .. d rtad t ,_, __ , d".,or nin önündeki siyah tahtaya yazdı ve rı süren er yo gı • nı en şu. 
l:_ .-- h d' 1. Ç" k" ır saat açın e o an em1DCD1r• . 
""İnin hallini temin etmiyeceğini bil- ya onun er ıözünü ın ıyor. un u bir dakika içinde Boulvard dea İıtalien dur: 
dirdi ve Franaanın hiç bir vakit Alman evvda gizlice, sonra açıktan açığa ıi- so ile Boulvard Poinoniere'in tetkil et- - Almanyanın bügün ycnilcbilme-
"Ulctinin ~rcfine hürmetsizlik ctmiye- lahlandık. Fakat silahlanmaktan 'mak- Fransa Zecri Tedbirler tikleri köte muazzam bir halk kütlesi ai ihtimali vardır, fakat beş, on, yirmi 
'tiİni ilive etti. 

1 sadımız sulhtur. Sulhtan ayrılmak iate- Üzerinde /srar Ederse ile doluverdi. Otobüsler durdu, otomo- aene aonra ula olmayacaktır, wimdf 
Fransa batvekilinin nutkunda en miyoruz. biller durdu ve aokaktan aelip ıeçil- plcbe imkanlanndan istifade ec:lilebi· 

'-tıa dikkate değer noktalar arasında ı M.' Sa~o Al~a.n~~ i!~ muahede im- ı.adn Konf_....ı da Akamete mcz oldu. Az sonra Paria Midinin daha lir. 
"-lar vardır: za edilemıyecegını aoyluyor. Fakat Al- Ujnyacak ıonra L'intransiıeant ile Paria. Soir'in Fakat acaba öyle mi)' 

ccBugünkü ihtilifta Fransa ne izzeti manya Lehistan ile yaptığı muahedeye N~ork 11 (Sabah _.t Jedi) - ilk tab'ıları çıktı, ondan sonra da Pa- Her Hitlerin harp doğurabilecek O" 

"efainin kmldığmı, ne de kendi emni- tamamiyle riayet ediyo~. Bu Y_?~ y~- Onited Pr..U. Paria muhabiri bildiri- ris ikinci, üçüncü, bqinci, altıncı aa- lan bir hareketine girif!Dec:len evvel, 
>ttlne aid prantilerin bozulduğu ideli- pıJacak her muahede rıayet IOrul.ı. hı- JOr: zete tab'ıJarı ile cloJdu, sokaklar mÜVez- Onun bütün akibet)erinİ dÜfÜnmediil 
'-ncla değildir. Hayır, Fransa muahe- zim de dileğimiz böyle bir muahede Lokamo muahedeaini imza eden zi aeeleri ile inledi. farzedilemez, •idan soldan, ademi 
~hakiki kıymeti, bütün Milletler yapmak ve Versaya dayanan her mua- devletlerin mümeeeilleri Pariate toplan- Harp tehlikesi vardır, sanılıyordu, müdahale için teminat almıf, hele ha• 
~iyeti azası için paktın umumi p- hededcn kurtulmaktır.» dıkları sırada Franaanın Habeş har - büyük muharebenin arifesinde Fran- zırbklannı tamam görmÜf olması mu .. 
.__tisi ve Milletler Cemiyeti azuının Edenin nutku Fransız gazete.. bini klmilen unutarak ve balyaya kar- eanın genci seferberliğe karar verdiği hakkaktır. 
t...ıh ) • L __ _:ı_k 1 · l ıı tatbik edilen zecri tedbirleri ilaa ede- l ha 'liy d Adım Di 1 ele 1_ ~ üt erme &artı BBWI at erı meR e-- I • I k d dl gün y8f8nı an va aezı or u. "yen er ço&tur. 
tıi...· arın iZ ır r-L ltalyayı Lazanmak ve 1talvanın da ~ -..... ileri sürüyor.» ca; .. ,,_ batında bir toplantı vardı, münu•ta· Ne olursa olsun fUra11 muhakak ki. 

1 1 Dı yardımile Almanya~ karp zecri ted- ) 
ccM-_:ı~ ve manevi bütün kuvvetle- Dünkü tel1ı1aflarımız ngi tere f lar yapılıyor, tahminler ileri sürü üyor- Berlin sefirinin •ifreli telgrafı gelir gel· . aaaı birler tatbik etmek iatediii anlatılıyor. 'izi Milletler Cemiyetinin emrine i- Bakanı tarafından Avam kamarasında Jngiltere delegelerini bükGmetlerile te- du. mez. Ba11vckil Erkinıharbiye Reisinin 
~ kılıyoruz. Şu prtla ki, aulh uğ- I söylenen nutkun F ransada eyi kartı· masa mecbur eden ve konfenuwn Pa _ * de iştirakiyle mühim bir meclis aktet• 
'dalu bu mücadelede Lokarno paktı lanmadığını ve Fransızları sukutu ha- riaten Londraya ıeçmaini aıerelJeeti • Dikkat ettim, dört yı] önce Alman- ti ve ondan sonra erkinıharbiyc dai .. 
İle kat'i taahhütlere giritmİf olanlar ya1e uğrattığını anlatıyordu. Bu aünkü ren sebep budur. Vaziyetin düzelmeei yaya kartı «tedafüi bir harp» açılına- resinde hummalı bir faaliyet başla~ı. 
~dan müzaheret görelim.>> telgraflar da bunu teyid etmektedir. Franarun yumupmuana bailadır. Ak- aını isteyenlere bugün hak verenler ek- Muhakak ki fırka fırka asker, katar lia-
.a_ tcAvrupanın huzur ve sükun için- Paria. 11 (A. A.) .-.1~~~: =teller. ai takdirde. Londra konupnalan da ne- aeriyeti tetkil etmektedirler. O zaman tar mühimmat bu gece hudut boyunu 
"t . k' f . d hT d AJ.. ve efkln umumiye, naıı ız ..., anımn tice •ermiyecek ve o uman Taziyet ça- batta eai cenah fırkalarının meaeli tutacaktır. - . • 
.._ ınFışa ı çer·ç· evesbaı a ı:Whe _ _:ı_ nutkundan dolayı inkiaarı hayale upmıı tal1----'-br. Çünkü '--!'terenin Al .. 1 - k ·_:ı ~n t cıac- -.pça-. ansu Tardieu oibi kuvvetli bir .... ı..n,etine Ben, ,.hacn harp o acagına anı 0~ 
\ıii; · ranaız munaae. Fını redde görünü7orlar. Gazeteler. hotnutsuzlukla - many.,.a ka111 aecrl tedbirim tatbiki- .- fAA"°"" 

. ek bir müzakere~ı ran~. .. . t .. nnı sizlemekaizin lnsiliz hük.Omet mahfel- ne taraftar olmacbil açıkça anl•t1b • dayananlar fÖyle bir mütalea yürütü- iilim. b 
~or. Fakat Fransa uç taahhudun ın· )erinde Saronun luat'iyyen menfi olan hat- Jor. On üçlel' 1MıJetiM dahil UUJD ço- yorlardı: Değilim amma, Franeanın kuru lr 
~ kartıaında müzakerede buluna· tı hareketine daha mü.bet bir hattı hare - iu Londraya banket ettikleri i;in be. - Almanya gizliden gizliye ailah- hareketle topu patlatmamıf olmasınl( 
'· Beynelmilel kanun tekrar temin ketle mukabelede bulunduğunu teebit ~t- yetin içtimaı bdta,.a kaldı. lanmağa baflamıttır, günün birinde yi- rağmen tehlikeyi de büyük görüyorum. 
'dildikten sonra Fransa, Almanya ile mektedirler. Londrada Rua mahafi1i Almanya _ ne mühim bir kuvvet olarak luarfımı- 1914 yılının temmuz ayını YBflYOJ'\17 
~ereye amadedir.» Pertinaks, Eko de Pari sazeteainJe E • nın •lh deiiL fakat harp ~pmak fik- za dikilecektir. intikam almak hevesi· * 

itte konferansa ittiritk eden taraf- denin nutkunun, lnaiherenin Al~ao:aya rinde oldujuna bnidirler •e Frana -
' birine bu ruhun hakim olmaaı karşı zaaflarını ihtiva eden uzun. 1ı1teyı d•· nın da noktai nazarından eonan• u . . Amiral Bitti 61dü l Mimar Sl~amn mutfakları 
"' . . 1.. "bad ha ziyade büyümekten batka bır ter yap- dar aynlmamaama taraftardırlar. "-! tamır ediliyor 
l \in yalnız fıkır ve ma umat mu e- d v b'td· . L--ndan baı• NeY7ork 11 (Sabah ... t 7) - um -°"' . . . . l ma ıgını ı ırıyor ve ıonra CDU f b d ftHp ndr --L-biri' bil..1:..:.. 

ı netıccsını vcrmcsıne sebep o muş- ka Edenin nutku, ekeeri f ranaz mahati - ır na an zarar IVI en ted Preuin Lo • muaa ..... .,or: Mimar Sinanm 'Topbpı aaraymd.. t Bununla beraber diplomatların bu linde talı~ edildiiinin hilafına olarak. eski eserler BiiJtik Mrpte ~... d.... ~i ki tarihi mutfaktan J1lolma tehlikeei 

'9.,._1 Ve ~~t mü~lesi netice- Almanyanın Milletler Cemiyetine t~~·~ Geçen aym on biriac:le Yukua ıelen =-::::• ;:-1 ~ =ta':.::;: gösteriyordu. Maarif V ekileti 42 baca• 
ı:~ yem bıt hal çaresı bulmaları girmek için hiç bir prt ileri aünnedıgım futıuda zarar airm ..m ft kııwetli hald .__1 Jor" uimind lı ve kubbeli olan ve muhtelif helva• 
~\itrık" d"' d O h ld F M•lletler e .... JllD cenue mcr e 

l 
un ur. bildirmekte ir. a e . ranıa, ı 1 k eserler Müzeler Müdürlüiü tarafm. bulunmak için yataimdan kallun11 ve ce- hane, tekerbane ve reçelbaneleri bulu• 

Ondraıa Almanya da davet Cemiyetini tekrak bir tazyık vasıtası. o ara dan teepit edilmif, Maarif Vekiletine nazede baJunnmt, .. , ..... aahbati - - • • •• 
görmek tehlikesi karşısındadır.)) dıyor. bildirilm" • .. .. L- bn nan bu eaenn eauh bD' surette tamırı• 

olundu övr gazetesi, dünkü nutkun lngiliz di~· ı F ıttır. eeld eaerler üzerinde butun .-su uıtu. ni kararlattınnıt ve tahaisahnı da ayır-
lomasi tarihinde şerefli bir sahife teşkıl .. ırtmanm. . . ~p S · ' k ı· mıttır. Müze mimarlan tamir kqiflee 

ıL londra 1 o (Hususi) Lokarno d •V• • ve Edenin ıöyl~diğı i tııı zarar 7 bm lira bdar tahmm edil.. erserı mayn IR arı su arı-
~' • ~me ıgını yazıyor . . v-•~l...ı..! L-· rini vap-·-•--L-. Yalanda ite baflana .. 
ı.._ -~tleri mümessil~.eri akşam.üstü top-1 nutkun ilk metni büsbütün haı:ka iken,~~~:'. M~ ~ ~m~t mızda olmadığı samhyor 1 ·~-
i"dılttan sonra muzakerelerıne yarın Baldvinin hem de Avam Kamarasında bu- gonderdirı takdirde Muzeler Direktör.. K ade · bo .. azı a-·LJ.mnda aö- caktır. Buruı tamir edildikten sonr~ 
"Otı .. Ld d k · ı d' 1 d 1 ...... hem f--1: et -'- ar nız 1 ~ • M" e m· bunya yakı-- e9yaları b .. ~--na a cvama arar vermış er ır. 1 nu tadil ettiğini iddia e iyor. 1 ugu • en ..uy e I~ v_e en rüldüğü iddia edilen aeraeri Mayn'ın uz n .,...... .,. 

~lldrada perşembe günü yapılacak Jur gazetesi. Fransa Almanyaya karşı kı1a bır zamanda bu eaerleri tamir et- ka l da b l d - loaımda tqhir edilecektir. 
'- • . 1 b'k · t di-i • • ra au arımız u unma ıgı zanne-
aantıya Almanya da davet olun- ekonomik, zecrı tedbır er tat ı ını ıs e i örecektir. il k ed' ç·· L" b · t ·ı 

1'l'1•tur. takdirde yalnız kalacak, çünkü bu ~o : Sultanahmetta hafriyat d .. ~e t ır. unAu w u aeraebrıl orpı 
h. 'k • t db' ı .. ı ri tedbırlerı butun aramalara ragmen u unama-

k 1•llster Eden, yarının fevkalade ka- nomı • zecrı e ·~ ~r aue dzec k. F _ Geçen yıl Sultanahmet camii arka.. Milli emlik müdürlüjü Topkapı aarayı 
~e ic.;timaında hazır bulunmak ve Lo- ve bunlar da harbı ıntaç e ece .tır.' 1 ran daki A --ta -~'-~mcla L-- a....-"L~ mıştır:. ha 1ara .. b . Ma .. t !I~._ __ _. __ olan MEZBELE .. 
""'trıo . .. . . . sız hükumeti, bunu anlamak ve soy eme - ıın . ......_. -~ .. ~ ~ Mute asıs gore u çeşıt yn- nm mut ~ua~ • • • 
' ~:v]etlerı mumcssı~!crını ~arşı- den evvel sözlerini iyice tartmakla iyi yap- hafriyat .!aparı ~t~ unn..uteai )erin boğazlardan geçmeai mümkün KEŞ ~gına ait b~!1. tamır ~ilcmı• 

,..,, uzere Londraya donecektır. mı" olacaktır. ı• diyor. Arkeoloıı profesörlerinden Babt.dea dew"ld' Maamafih her ihtimale kar•ı yecek bır hale aelcfiii IÇID yıkmaga k&-
&YlilJ 1 C . . K . . d .. gı ır. T 8 

~ilci et er emıyetı onseyının c Pöti Parizien guetesi ıcFranaa, nahoş dün Müzeler Müdürlüiüne bir mektup etrafı kollamak ve araftımıak için bir rar verm~ ve İfe de bqlam19lır. U 

l\orı ra~a toplan~a~~ kararlaştırılmıştır bir vakıayı, ho"!nutsuzluğunu ifade et~:den gelmittir. romörkör daima aramalar yapmakta- binanın tarihi kıymeti o kadar yüksek 
ıııı.._ ~Yın cuma gunu Londrada toplan- kabul edebilmek için kendisinden kafı de-1 Arkeoloji mütelwı... .bu meJdu.. d olmadıiı için Müzeler idaresi de buna 
...""Qeı • 'ha 1 K B ._ .. ır. 
19'~ ıçın tertı t a ınmıştır. onsey recede emin olmalıdır . .. u vuıay!. mu,a- bunda bu yıl, nisanda aJDi yerde tek.. Mayn'e tesadüf edildiği takdirde muvafakat etm~tir. 
ta den beri Londrada toplanmamış- hede ve tesbit lngiltere nın Fransa ya ha - rar tarihi araatırmalarma devam ede- h . ed'l b"l · · · h t" ı·· v sa · 8 d 1 . w 1. d . d . ·r d k .,. ta rıp ı c ı mesı ıçın er ur u c -
I! u efa Londrada toplanması ngı- zırladı~ı rea ızm ersın en ıstı & e etme - ..... b'ldirmektedir . . d'l . . B'ır mahkOm"ıyet 
"ııt ~ h - b k ı k b' kt d' cegını ı • ıt temın c ı mıştır. 
~ ura haslarının kabine ile daima ten aş a yapı aca ır şey yo urıı ıyor. Y . İlk818SI . T' et Miidilrlü"ü HnCrİ 

~~~ta.bulunmağa mecbur olmaların- lngiliz gazate'.erinin ,ayamdik- .. .. emı' eaneımcle hasara ... Ma:;: -=.1 için na: gemi kur- Dün Ağır ceza mahkemesi H_üınil 
,:rı geliyor. Bu--ıdan ~~ka Al- kat neşriyatı' Bu:~ ~t beri tamir e:: tarma tirketinin Saro tahlisiye gemiıi- adında bir. a~ma .~ ~~-9 ay hap11 ce-
\\tb ın Cencvrcyc gelmek uzere vu- nyıp ır mu • ~ • • ni kiralamıt bir tahrip müfrezesi ile 1 zuı vemnttır. Huınunun &uçu sar• 
~~ davete icabcttense Londraya Londra. 10 (Huiuat) - Londra ga - ~~e olan Y~. ilkele.i tamiri~ birlikte ~ aÇlldarmda •u Mayn'i hoflukla Mehmet adında bir ac:lamm 

e · rı di ka- zeteleri Mister Edenin nutkunu son dere • bıbnlf ve esldaı sibı vapurlu utram.ia .. • • ölümüne aebep olmalds • 

Mazbelekıi yıkıltyo'" 

• 
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Sinek, tahtakurusu, pire, güve ve bütün haşerat 

• 
hayat bulmadan yuvalarını yeni icad Fayda Pompa ve 

FAYDA iLE TAHRİP EDİNİZ 
.... -·~·••A••···························································~···········································~·······························••Plll .. 

ONUN 
o 

EMSALSI 
OLDUGUNU 

0 .. 
GORECEKSINIZ 

Nafıa Bakanlığından: 
17 /Mart/1936 Salı aünü aut 1Ste Ankarada Nafıa Bakanlıiı Mal

zeme Eksiltme Komisyonu odumda Seyhan Vilayetinin Dörtyol kaza
•ındaki Hızırilyas ormanmda veya hususi mukaveleli ormanlardan ke
ailip ana bat üzerinde herhansi bir .iatuyoncla vason içinde teslim e
dilmek f&l'liyle 2700 lira muhammen bedeli olan 450 aded mqe 
köprü traversinin kapalı zarf uaulile ebiltmeai yapılacaktır. 

Şartname ve teferrüatı bedelsiz olarak Bakanlık Malzeme Daire
sinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 202,5 liradır. 
lıteklilerln teklif mektuplannı 17 /Mart/9'36 Salı ıfinü aut 14 e 

kadar Ankaracla Bakanlık Malzeme Müdürlüiüna vermeleri lizımdır. 
(476) (1154) 

8ANZOPiRiN kaı~leri r-~RYE:RDE40KlJK~i 
~EF::~ ao><0LJR1Nı ru-1·..-: .. ER. Pı\,Gı)M <-iKrüRi.ıR.ö><.sl-R;~e::ü 11EMEN r,;ol"'l'i 

.... 

Saçları dökülenlere 

KOMOJEN KANZUK 
Sac; eblri 

Saçların dökül•Hine ..,. kepek'en
meı .ne mani o ur. S&çların kökle
rin i kıanetfond irir ve be1lcr. Tabii 
reııklerini boımaı. latif bir rayihaa 

•ardır. 

lnglllz Kanzuk Eczaneal 
Beyotlu - lıtanbul 

------------

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grt., - NevralJI • a., we dit •lrlları • Artrltlz111 • Ro111a..._. 

Fena boyanmı" fena 
pudralanmıt, fen• tuva
let yapllmıt yUzler, elzl 
ltöyle slllk gösterir. 

BOtUn varlılınızla, ap
açık, •P•rdınllk görU· 

ı ........ uı: Su t nb.ı mam, Kebabcl 
karııaıada 

Sahibinin Seel Malua., 
Ankara ı M. Kbım Aaaf.,ul9f 
ead. 72, Buraa: N•reddia Net'•t 
aaatçi Uzunçarıı • Aaadola4aa .,.. 
edenler poata kutu.• 180 •••zlct 
1asdıklarında tediyall olarak _,.,. 
rlt poata ile derhal •ıladerlllr. 

At•slaktu lserlada Dekt~ 
POSTEL'la l•zaS1 •utlar. ~ 
leriadea Hkını•ıs. 

nebllmek için alz de p B y N I R Us TASI 
herk•• gibi HPl!RTEV ;.,... 
PUDRA&I,. "Pertev ltrl- 15, 20 aenelik tecrübeli bter • 

"K p ustaaı anyanlann 8alıke8İr Ar..- -

'
atı,, ve rem ertev,, __.. -

halleeinde No. 1 O peyııirci Halile ._.-
kullanınız.. .. __ ,, 

GEN{:LİGE 
AVDET 

ADEMİ iKTiDAR 
•• BELGEVŞEKLl~INE kartı 

HORMOBIN 

caatlan. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON:M şlRd'll 

TESiS TAR1Ht: ı• 
Sermayeıi: 10.000,000 İqilil ...... 

Tlirkiyenin bqlıoa ı•lıiıld 
Pari•, Marailya, Nia,Londıa YI 

lılaoçeıter'de. Mllır, Kıbm, ... 
lran. Filie&i.D •eı Y untni.tea'4'1 
Şubeleri, Yugoıla•ya, ~ 
S\lfiy• ve Yunaniataıı'da ~ 

Yardır. 

Her turlu bankı muameleleri 
yapar 

&on Poata Matb••• 

Nefriyat Müdürü: Selim ..... 

Sabipleri: A Ekrem. S. R.- JI. 


