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INGİLTER UZ~ASTIRMA TESEBBÜSÜ SUYA DOSTU 
F ransanın son cevabı : '' Ren mıntakası tahliye 
.edilmedikçe müzakere ... sureti kat'iyede hayır! ,, 
Fransızlar, Lokarno devletleri misak hükümlerini tatbik 
etmezlerse Milletler .Cemiyetin. den çekilmiye karar verdiler 

lokarno devletleri bugün 
Londrada toplanıyorlar 

• 
lngiltere şimdi Almanyayı müzakere 
ınüddetin~e askerlerini geri çekmek 

için iknaa çalışıyor 

Almanlar Ren mıntakasında 90,000 
asker talışid . etmişler 

0 
Belçika Başvekili dün " Lokarno devletleri 
birleşmezlerse felaketle karşılaşılacak t ,, Dedi 

londra, 12. (Hususi) - Ünited Press'in muhabiri bildiriyor: 
Siyaset aleminin merkezi bugün Paristen Lomiraya intikal etmiş bulun· 

~ ktaclır. fngilterenin merkezinde yapılmakta olan ve yapılacak çalışına .. 
.. rdan nıaksat Almanyanın Ren saha~ını askeri ~gal altına almasıncl.an do
tan buhranı bertaraf etmektir. İngiltere iki tarafın arasını bulmak için uğ
taşrnış, fakat muvaffak "olamamıştır. Fransa, Ren mmtakası tahliye olun .. 
tn~dan Almanyanın tekliflerini müzakere etmeyi sureti kat'iyede kabul et
ttlıyeccğini bildirmwtir. 
d Bunun üzerine İngiltere, Almanyanm müzakereler bitinceye kadar Ren· 
.en askerlerini çekmesi için çalışmağa başlamıştır: Bugünkü görüşmele
~k ınukadderatı•bu teşebbüsün muvaffakıyetine bağlıdır. İngiltere muvaf -
la. olur ve Almanya muvakkat bir zaman için Renden askerlerini çekme -
c taz:ı olursa Almanyanın teklifleri müzakere edilecektir. 

ttıc ~ıi takdirde Fransa, Milletler CCmiyeti konseyinden Almanyaya kartı 
l\··r~. tedbirlerin tatbikini isteyecektir. Sovyet Rusya, Balkan antanb ve 

'*Çttk antant devletlerinin Fransaya müzaheret edecekleri anlatılıyor. 
A;Sinyör Musolini ise ltalya aleyhindeki zecri tedbirler kaldınlmadıkça 

lllanya aleyhinde el kaldırmıyacaktır. 
Yaz:iyet, Almanyanın Renden askerlerini çekip çekmiyeceğine bağlıdır .. 
f ransa hiçbir fedakarlığa razı deji~ 

la Londra, 11 (Hususi) - Almanyanın Ren havzasını işgal etmesinden do· 
~1 doğan buhran hala şiddetini muhafaza ediyor. Almanya ile Fransayı 
#\}aştırmak için yapılan teşebbüsler şimdiye kadar bir netice vermemiştir. 

manya Ren havzasını işgal ettikten sonra askerlerini geri almayı kabul 
etmiyor. 

t F' tansa ise Alman askerleri Renden çekilmedikçe Almanya ile müzake • t·rc girişmemekte israr ediyor. İki taraf arasmdalCi ihtilafı bertaraf etmek J111 Almanyanın Ren sahasına gönderdiği kuvvetleri tahdit etmesi ve Ren
lac tahkimat yapmaması gibi teklifler ileri sürülmüş ise de Fransa, Alman
ti ttn kamilen çekilmeleri noktası üzerinde israr etmiş ve bu fi~rin.den sure
th.~at'iyede dönmiyeceğini ve en cüz'i fedakarlıkta bulunmıyacağını anlat
-"fl!hr. 

Milletler Cemiyeti çökü1Jor mu ? 
londra, 11 (A.A.) - Kollektif emniyetin İstinat ettiği muahedeler İfle

~~İği takdirde Fransanın Milletler Cemiyetinde kalmayı lüzumsuz gör • 
"''lgij Pariıten bildirilmektedir. 
~oyter ajansının öğrendiğine göre taYet Fransa Milletler Cemiyetinden 

~tkilirse Belçika, Çekoslovakya, Romanya, Y ugoalavya ve belki de Sov-
tt R.usya ayni suretle hareket edeceklerdir. · 

Londrada bueünkü tovlantı__,;. 
londra, 12 (Hususi) - Lokarno devletlerinin mürahhasları bugün dış 

~kanlığında toplanacaklar ve görüşeceklerdir. . Milletler Cemiyeti konse-
1 Sen Jems sarayında toplanacaktır. . .. 

la F' tansa hariciye nazırı Flanden, · F r.ansa hariciyesi erkanından bir çok· 
ti:yle birlikte Londra konuşmalarında ve 'Londrada toplanacak Milletler kon

'tyj toplantısında hazır bulunmak üzere .Paristen hareket etmiştir. 
lngiltere dış bakanı Eden ile Lord Halifaks tayyare ile Londraya döne-

ttk k b 1 1 . . . h . 1 d. 1 . abinenin içtimaında hazır u unmuş ar ve vazıyetı· ıza etmış er ır. 

Stırnadan sonra gazetelere hiç bir şey söylenmemiştir. 
Fransa hariciye nazırlarının beyanntı 

. londra, 11 (Hususi) - Fransa 'hariciye nazırı Flanden maiyeti erka
"ııyıe birlikte buraya muvasalat etti *e Londra gazetecilerine <eİngilterenin 

• t._ (Devamı 10 uncu yüzde) 

Ren mıntak.asında Frankfort ıchrine giren Atman topçu kıtaatı . .................. , .................•............ 

Hitlerin mühim beyanatı 
"Tekliflerimiz reddedilirse yerine 

yenilerini ·yapacak· değiliz ! ,, 
Alman devlet reisi " M. Saro, nasıl Strazburg istihkamlarının Alman toplan 

tarafından tehdit olunmasına müsaade etmiyeceğini söylüyorsa Almanya da 
Frankf ort, Friburg, Karlsrohe gibi şehirlerini Fransız toplarının 

. tehdidi alhnda görmek istemez ! ,, Dedi 
LonClra, 11 (Hususi) - Deyli veİa ademi tecavüz IJrisaklan imza·ı Bitler bundan sonra teklifleri 

Meyi gazetesi, muhaı-rirlerinden lamak için ileri sürdüğü teklifin de- hakkında JU sözleri ıöylemiıtir: 
(Ward Price) i Her Hitler ile gö - recei ıümulünü anlatınıf ve: · - Bu teklifler için bir mühlet 
rüşmek üzere Münibe göndermiş, l -Bu teklif Ç'eköslovakya: ile A • teıbitine sebep yoktur. Bu teklifler 
Hitler lngiliz muharririne mühim vusturya hakkında da tatbik edile • de daha evvelki teklifi~: gibi. red • 
beyanatta bulunmuştur. Hitler, ev - cektir! demiştir. [Devamı 10 uncu yuzdedır] 

• 

lngiltere Ren'in 
işgal edileceğini 

evvelinden 
biliyor mu idi ? 

Balkan Antanh 
Küçük Antant 

F ransaya müzaheret etmeye 
verdikleri bildiriliyor 

ile 

karar 

Tevfik Rüştü Aras ile Titülesko dün Cenevrede yapı
lan toplantıyı müteakip Londraya hareket ettiler 
Londra, 11 (Röyter ajansı) - Balkan antantı ile küçük itilaf dev· 

letlerinin mümessilleri bugün Cenevrede toplanarak son hadiseleri 
ve vaziyetleri tetkik etmi§ ve tutacakları hattı hareketi kaı:arla!tır • 
mışlardır. Balkan antantı ile küçük antant devletleri Türkiye, Yu · 
nanistan, Romanya, Yugoslavya ve Çekoslovakya devletlerinden 
müteşekkil büyük bir blok olduğu için verdiği kararların el-.emmiye-

Lord Lonc'i"oiıoeny ti büyüktür. Bu iki antant namına Romanya dış bakanı Titü!esko ile 
Paris, 11 - Övr gazetesinin iyi Tevfik Rüştü Aras Londraya hareket etmişlerdir. iki antaııtın Fran· 

membadan aldığı malumata göre in - saya müzaherete karar verdikleri anlaşılmaktadır. 

gih.cıenin eski hava nazırlarından l..ord 1 -----------------------·-----
[Devamı 1 O uncu yüzde] -. 



2 Sayfa 

r 
H_ r_gün 

Hmp lrolıa• 

• 
Jarnalcılılı 

Harp Aolnım 

" 

H avada harp kokuau vu. 

Franaız s•zeteleri ainirli ·"e bırçm, 

fabrikaları faaliyete. milleti silah başına 

çağınyorlu. 

lngiliz gazeteleri, harp haz.ı·lığı iie meş
gul. Tayyare hücumları, arkada kalan hal
lan sdimeti, imparatorluiun emniyeti, da
ha büyük donanma, daha büyi;k ordu, da
ha büyük hava kuvvetleri, dehn büyiık, 

daha büyük ... 
Sovyet gazeteleri Japonya, '\"! Alman • 

yanın her an hücumunu bekliyorlar. 
Hülasa bütün dünya tetikı.-. Herkeıı 

harp bekliyor. Hiç kimse hudutlarından 

emin görünmüyor. 
Diplomatlar bir memleketten ötekine 

koşuyor. Vaktile yaptıkları büyiik hatala
nn şimdi do~urabileceii tehlikenin önüne 
gcçmeğe çalıpyorlar. 

Ne olacak~ 
Sahiden bir harbe doğru mıı gidiyoruz~ 
Biz ufukta henüz harp görmiiyoruz. Al-

manlar bugünlük emri vakile iktifa ede • 
cekler. Cemiyeti Akvam pro•e to, biraz 
tehdit, biraz lifı Kilzaf ile dnayı sürünce
mede bırakacak ve kapatacak. 

lngihere kendisini bir harp için henüz 
zayıf görüyor. Ergcç başlıyaca.k harp için 
henüz hazırlanmağa başladı. Kendi.sini 
kuvvetli görmedikçe bir cihan haı hım gÖ· 

ze alamaz. 
Japonya da bile harp tchlikC!li bir müd

det için uzaklaşm11 bulunuyoı. 
Maamafıh hadiseler çok sür'atle. bek • 

lenmiyen bir hızla gidiyor. Dünya barut 
fo;m üzerinde oturuyor. Küçük bir kıvıl -
cım büyük bir felaket doğurabilir. 

Biz de tetikte duralım. 

* lurnolcılılı 

SON 

Resimli Makale 
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~ ,------------------" 
D Ufukta görünenler a 

Sözün Kısası 
Bir 
Film 
Parçası .• r------E. Ekrem•Talu 

H itlerin, Lokarno andla,şmasıni 
yırtmasiyle ortalıkta hasıl olan 

korkulu vaziyetin doğurduğu telaş a

rasında bellisiz geçen bir hadise var 
ki, başka vakit olsaydı dünya kadar 

alaka uyandırırdı. 
Meşhur sinema artisti Duglas F aiıu 

banka evlendi .. lngilterenin asil bir ai .. 

lesine mensup Lady Aşley'i aldı. 
Siyasi bir hadisenin bu izdivacı ka

ranlıkta bırakmıs olmasına en çok Ü .. 

zülen şüphesiz ki Duglas'ın kendisi :. 

dir. Zira sinema yıldızları için, kadın 
olsunlar, erkek olsunlar, hususi ha .. 
yatlarının elalemin gözleri önünde ol· · ı ması, nazarı dikkati çekmesi elzeUJ 

bir keyfiyettir. 
lti gücü ile meıgul olan ve hayat ka•gasmda didinip Ona bu oyunu Avrupa diplomatlan oynamııtı. Onların her şeyleri alenidir; mua -

duran Avrupanın orta halli vatanda§ı bir sabah uyanınca 1 O dünyaya sulh getirmek için cephelerde kanmı ver· şakaları bile! Hususi hayatlarından, 
ufukta bulutlar ve korkunç heyulalar görmeğe ba§ladı. miş, evlatlarını gömmii§tÜ. Fakat politikacılar ve diplo- harimlerinden hiç bir şey gazetecile .. 

O •akı"n -e ae•ai• çalı*ıyordu. Dünyanın kan .. rnaaında matlar onun temin ettiğini zannettiii huzuru tekrar boza- kal . d f w f 1 oh--
Q .. 

0 

.. :r r- b .. h t rin emm en, otogra çı arın 
onun hiç bir rolü olmamı•tı. Fakat ortalık karıııraa onun cak unsurları ortadan kaldırmadılar. 1ıte ugun o a anın 

:r ı jektifinden kaçamaz. i .. i bozulacak, onun hayatı tehlikeye airecek, onun çocuk- ceza_unı çekmeğ.e haz.ır.lanıyorlar. . 1 b . ··d • 
:r 1 l k 1 d kurtulmadıkça Ve en basit ir sınem.a • mu .av.ı .. lan sefaletle kartı kar .. ıya kalacaktı. Onun günahı yoktu, insanlar harıs po ıh acılann e ın en b 

:s- 1 mine sorun, size her hangı ır artıstın, fakat bu aünahın vebali onun omuzlarına yüklenece'kti. dünya rahat yüzü görmeyecektir. ] 

Nikahtan 
30 Sene Sonra 
Yapılan Düğün 
ispanyanın göze görünmiyen Çakırca -

lısı, 30 sene hapiste yattıktan sonra son 
affıumumid• çıkmış, ve devlet hizmetine 
girerek poata telgraf idaresinde ıece ~k
çiliğine başlamıştır. 

·-·------------~--~----• 
HERGüN BiR FIKRA 

Yedixule zindanı 

Hitlerin 
En Çok 
Sevdiği Gün 

bir yıldızın kimi sevdiğini, kimlere 

muatakada bulunduğunu, kaç defa 

evlenip boşandığını söyleyecektir. 

Aşkın mahremiyeti icap ettiren 

kudsiyeti Holivud'da yoktur. Onun 

içindir ki ben orada yaşayan adam " 
)ara acırım. Zira, gönlünün en asil 
duygularını, en tatlı heyecanlarını, e .. 
mellerini, hazlarını, ıstıraplannı rek ~ 
lam vasıtası yapmağa mecbur olma 

kadar feci bir şey tasavvur edemem. 

A bdülhamit devrinin n !li çöküp &İt- Arkadaşlan tarafından (Elpepino • 
Hıyar) ismi verilen bu haydut 30 
sene evvel evleneceii zaman yakalanrJ\ı~ 

F ranaa imparatoriçesi Öjeni, Sultan 
Azizin Paris ziyaretini iade i;in ilk ae· 
fa lstanbula geldiği zaman, kendısine 

tchri gezdirmek vazifesi hariciye na • 
rı Fuat Paşaya havale edilmi,ti. 

Hitler cumarte9i ıününü sevmekte ve 
bugüne hususi bir kıymet izafe etmek -
tedir. Almanya, Cemiyeti Akvamdan bir 
cumartesi günü çekilmiştir, Ver!'ay mua • 
hedesini bir cumarteai günü yutıııııtır. ve 
bu sefer de Lokarno paktmı gene bir cu· 
martesi günü parçalanmıştır l·füler, ken • 
disi de cumartesi ıünü doğmuştur. 

insanın, ~öhret ve maişet uğrun
da 8'kını, saadetini pazara çıkarm~sı •. 
şunun bunun eğlencesine arzetmesı Q 

a~kta ve o saadette ne kıymet bırakır 
medikçe, o devrin mim:ıı olan kötü 

huylardan lurtulmamıza imkan yok sali -
ha. 

lnkılab yaptık. Rejim deii !!r<lik. Yeni 
ufuklara doğru gidiyoruz. Yeni Ye ruban 
taze bir nesil yetiştiriyoruz. 

Fakat bu temiz. bu zinde, hu ümit dolu 
hayat içinde Abdülhamit dev:-inin ruhu ÇÜ· 

rük bozuntuları hala yaşıyorlnr. Bunlar o 
devrin yetiştirmeleridir, o dr:vrin z.lhniyet 
ve ahlakını benimsemişlerdir. Cemiyet de
ilşir, fakat onlar değişemez. 

Bizde jurnalcılığın hala devamı bu ha
kikatin bir tezahüründen ba,ka hu ~Y de

t-ildir. 
Bir fikir söylersiniz, bir me~cle hakkın· 

da bir mütalea yürütiirsünüz. Jurnale.ılıkla 

ıöze gireceklerini zanneden bu istibdat 
devrinin mütefessih ruhlu beknyası derhal 
bunu alırlar, tağyir ederler, tahrir ederler, 
aslını, manasını, hüviyetini de~~İştirirler ve 
sonra da o fikri size mal '!duek derhal 
sizi jurnal ediverirler. Bu jurnakılığı Y• • 

parken de inkıliıpcılıktan, reiimu hizmet • 
ten bahsederler. Yaptıklan i~iıı doğrudan 

doğruya rejimin ve inkılabın ruhuna aylı
n bir ahlaksızlıktan başlı bir ~ y olr.ıa • 
dığını unutmuş görünürler. 

tır. Bütün pzeteler evleneceğini ilan et -
mit. fakat nikahın hanıi kilisene kıyıla • 
cağını bildirmemişlerdir. Buna rağmen za. 
bıta bunu haber almış, haydudu evlendik
ten sonra kiliseden çıkarken yakftlamı tır. 
Elpepino muhakeme neticesind~ 150 eene 
hapse mahkum olmuştur. Kocatile bir yas
bkta yatamıyan le.arısı kcnduini otuz sene 
beklemiştir. Bu çiftin düiün1eri timdi yn-
pılacaktır. 

* soıuıa d•r•nma rekoru 
Nevyorkta bir maiaza memuru arka • 

Bir sün Öjeni Y cdikuleyi geziyordu. 
Elçilerin hapsedildikleri kaieye seldik
lerinde, İmparatoriçe, Fuat Paşaya aor-
d\ı: 

- Burası neresi') 
- Devleti Aliye hali harpte bulun-

duğu ve yahut ki uhude rİa) et etmiyen 
devletlerin elçilerini burada hapst'der
di. 

"imparatoriçe hayret ve deh~el ifade 
eden bir tavırla: 

- Buraya mı} 
Diyince, Fuat Pa~a so~uk kanlılıkla: 
- Daha kötü bir yer buiamadılar-

sa, ne yapaınlar~ Cevabını Yerd;. 

·-------------« 

* Flandenln 811• remell 
Lokarno paktını imzalıyan devlet mü

messilleri başvekalet binasında toplana • 
caklardı. Mösyö Flanden öile y.:meii için 
vakit bulamadığından ayakta bir nndo"Viç 
yedi, bir bardak ta maden auyu İçti. 

Arkadaşları itiraz ettiler: 
- Beş dakika acc; git, yemek ye ... 
Flanden - Ben eski bir avukatım .. diye 

cevap veıdi. Mahkemelere yeti,mek için 
f'skiden de ayaküstü yemek yediğim çok 
t•lurdu. Eski huyum tepti. 

daşlariİe soğuğa dayanmak hususuııdn 
bahse girişmiş, kendisini beline kadar c;ıp· 
lak olarak bir buz sandıiının içine yerle, • 
tirmişler. O da bu sandıkta tam dokuz 

BU LI/ ACA Valdem, bir M ilavcsile aleyhte söylemek 
olur. 1 O - Aptal, erkek. 11 -- Satıtta 

saat kalmıştır. 

* DUnye vatand•tı 
Fasta oturan bir Fransız memurunun 

geçenlerde üçüncü bir çocuğu cünyııya gel
miı. Bundan evvellcilerden birincisi, Pa • 
ristc. ikincisi Brezilyada doğmu~ Bu su • 
retle üç kıt'ada doğmu§ üç evlada malik 'lll 

baba, §imdi Hindiçiniyc hareket etmek ü- I ur 
zere imiş ve kamı da hamile bulunu)·br • 
muıı. Memur arkadaşlarına: 

hilekarlık, kırın yağar. 

Yukarıdan ataiıya: 

1 - Kadınların ııirmediii meşhur bir 
manastır. 2 - Hayret edatı, aiyah, bir A 
ilave!ile minhabın eşi olur. 3 -· Bir aiac;. 
beygir. 4 - Evlere cirilir, rabıt edatı. iri 
bir hayvan. 5 - Likin, yanmıı. 6 - ev. 

1 7 - Saplanır kalırız, bayındır. 8 - Bi • 
tirınek. 9 - Sporcuların ufet bağrışı, hu· 
yuruk, beyaz. 1 O - Bina eden, manaatır. 
1 1 - Kasabanın küçüğü. 

- Niyet ettim, bir de Bahrimuhit ü
dırmalı, jurnalcılıl(ı cezalandırmalı. jur • zerinde evlat yapıp, dünya vatandu.ı ola- il 
nalcılara ahl:ıksızlıklarını yap:na imkanını cacım demiş! .... .a,_..__,_,__,..___.__..__ 

inkılap rejimi ve inkılap nesli eski de • 
virlerin bu müstehnsclerini ortadan kal • Dünkü bulmacanın halli: 

Soldan sağa: 

vermemelidir. --·-------- . ' ·----·· ··-·- ..... ---
Bili go r Ml!sunuz? 

1 - Traruıuval muhnrebe5i hangi fngİ· 
liz hükümdarının zamanında ha~ladı') 

l - Fransanın ilk cumur rci i kimdir} 
3 - Şark vilayetlerimizde en meşhur 

iki nehrin adları nedir} 
4 - Heybeliadanın köpriJye uzaklığı 

kaç mildir? 
5 - Büyük muharebede ilk olarak ıı

lilhını teslim eden devlet kirndıı? 
(Cevapları yarın; 

* (Dünkü mailerin cevapları) 
1 - Richelieu bir Fransız rnareşalıdır. 

On dördüncü ve 15 inci Lüi zıımanında 

Fran ız sarayında büyiik roller oynamı,tır. 
2 - Renan bilhııS!a lııri ıiyanlığın 

"'ilen ei İsmindeki eserile şöhıet alan bir 
F r. n ız tnrihçisidir. 189 2 yılında ölnıüştür. 

3 - Y enicami mimar Kasım tarafın<lan 

aı ı 1mı tır. 

4 - Hafl:a mc.ıhsus ilk rad· o merkezi 
lii:ı. k harp esnasında Eyfel l:uleıonde te· 
is rdil fl'J i ir. 

5 - J\.1acle•""skıır 
'3.bOO.OCıü) dir. 

adasının nüiusu 

* Soldan sağa: 

Kellmenln kıymeti 
Avrupa memlekeılerinde muharrir Üc· 

r.etleri. hayret verecek kadar yüksektir. 
Geçenlerde ölen lngiliz §Bİr ve romancısı 
Kipling bir kelime için bir İngiliz lirası 
almakta miş. Onun rekorunu kiıııse tuta
mamış olmakla beraber Amerikada keli • 
me başına bir dolar alanlar pek çokmuıı. 

1 - Kundura. 2 - Gömleğin boyun tn
rafı, ikindiden sonra gelir. 3 - Üç dört 
katlı ev. 4 - ltalyanların elin~ geçen bir 
Habeş şehri, hayır yerine kullanırız, ırıa • 

ğara. 5 - Dcmiryolu, anahtann fransız • 
caııı. 6 - Başakları bic;er, ay. 7 - Ba -
11na bir A ilavesile üye olur, fenıı d·~iil, 
kenar. 6 - Birdenbire, demiryolu 9 

1 - Şeker, sarık. 2 - Es, lazım. 3 -
Kitap, sapan. 4 - Er, ırk. 5 - Rt'.fİt, ak
ran. 6 - At, ia. 7 - İskan, aai. 8 - Ana. 
9 - israf, kaz. 1 O - Ki, ilik, is. l 1 -
Nara, raca. 

Yukarıdan aJAğıya: 

1 - Şekercilik. 2 - E.ire, aın. 3 -
Şakir. 4 - Ela, ita. 5 - Rabıt, nafia. 7 -
Sıska, bakir. 8 - Ama, ki, ata. 9 
Parasız. 1 O - İa. l l - Kanunşinas. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Nafıa Vekaleti ıirketler baı müfettiıi lbrahim saz.e· 

terden birine aon tramvay faciaıının sebepleri hakkın· 
da İzahat vermi§tİr •. Bu izahattan bazı parçalar 
alıyoruz: 

- «Kaza dolayısıyla tramvay arabalarını muayene •e 

kontrol etmemiz mevzuubaha değildir. Çünkü bu İf ..!!!,r 

zaman ve muntazaman yapılmaktadır.» 

Her zaman ve muntazaman muayene edilen bu ara
balardan altı tanesi, bu son faciadan aonra •e yalnız 

dört sün bayram içinde muhtelif bozukluk arazı söster-

mit, ba:ınıı yurumemi§, bazııının motörü düpnÜf, bazı
aının freni bozuhnu,ttur. 

Şirketler müdürü devam ediyor: 
((Bundan bir müddet evvel basamakları kapanan 

tramvay kapıları için yaptığımız tecrübe eyi netice 
vermemiıtir. Kapıların otomatik bir hale sokulması İıe 
bugünkü karaaörlerin müsaadeaizliii yÜZÜnden müm
kün olamamııtır. Diğer tertibat ta çok masraflı görül
dü. Buna söre seri kalan tedbirler balk'a dütüyor.ıl 

Yani tramvay kazalarına kartı iıimiz allaha kaldı 
demektir. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA ! 

ki}. ı 
Fakat dediğim gibi, sinema yıldız 8"' 

rı buna mecburdular; çünkü mai~et'" 
leri kendi haklannda yapılan her tür • 

}ü reklamla kaimdir. . ... 
1
• 

Sinema artisti olmayı can ve gonu).. 
den dinleyen gençlere ibret olsun : Be 

ll . . . 1 '\it 
ki bir gün bu eme enne enşır er 

muvaffak olup ta bir Duglaı'ın ya • 
hut ki bir Garbo'nun f(ihretini ~ ,. a 
nabilirlerse de, hayata tad ve ına~ 

d • " ınaır veren yegane fCY en. aamunı ve 1aır 
rem bir aşktan ilelebet mahrum ka 

c:aklardır. • •1 ~· Duglas F airbanka evlenmıf .. Ası 
zenlPn bir kadın al.aut·· Ukin bu, h_. 
kiki saadete kapı açan bir h&ıd~ae d~ 
ğil, cihanın gözü önünde ~~vrılen 
film parçasıdır ,,,. 

· ~~~Z4 
..:. ................... ~ ..... •~•~·wn ... ..,._~ .. -- ...,,,,,,,,. 

Hadi$eler Karşı$ınd!!!.. 
G•zetelerdekl manfetıer 

. yaıı ' Bir ıazetenin man~dnı aynen 

yorum: asketl 
«Fransa, Belçika ve Sovyetler 

harekete geçiyorlar.J> . • et-
Manşetin altına bir cümle daha ılave 

mek lazımdı: h•" 
almak 1• •tı'yenler idn re «Faz.la tafsilat " 

nemize müracaat etsinler.» 
_ Buna lüzum yoktur 1 ,. 

w okusU 
Diyenler, gazeteyi baştan a,agı ı b'lit" 

M t al.t yazıyı gazetede buıa 1 
lar. anşc e beaı 
)erse onlar haklıdır. Bulama:ılarsıı 
haklıyım! 

* Aklıma bir fıkra aeldi: h bc'-
Yangınları mahalle bekçilerinin 

11 

0
, 1 

b k • . b" . cCJŞıtl verdikleri zamanda e çının ırı 

gece yarısı avazı çıktığı kadar: 
- Yangın var! 
Diye bağırmış. 
Sormuşlar: 

Niye bağırıyorsun') 
_ Keyfimi getirmek için 1 ıtİ 

d ld rıınu _ Peki, yangının nere e o 11 

ye aöylemiyorsun} 
11

pll 
Başknlnnnın keyflerini kaçırrnıu 

içini 

* B 
. c,Jı118 .. 

Manşet yazıııın ~apkaıııdır. n Jıt'•"' 
yınca şapka giyilmiycceği gibi, yaz. 

0
• 

lrnse1ı 
yınca da manşet konulmaz. 

' 



Ren emrivakiinden 

Siyaset Ale.minde 
TELGRAF BABIBLIBİ 

Ameli surette 
istifade edilmeli Yenı· dJ• t • } • 

Gayri askeri Ren mıntakası· a ıye ayın erı 
}' nın işgali üzerine bütün dün .. H"' k J 

Atatürk 
Ankara da 

/da hasıı olan muhtelif aksülameııe- a im er, Müddeiumumiler, Müstan-
•n nihai tezahüratı, Londrada, ayın •kJ d d l Ankara, 11 (A. A.) C 

/ki asır evvel bir Kô.qıt 
Fabrikamız vardı 0,n dördünde toplanacağı haber veri - tı er arasın a egı\J ·şik ikler yapıldı - umur en C . Ak baıkanı Atatürk, bu sabah saat 

.,._ emıyeti vam konseyinin ka -·~ları b yl b l F k h A '- 11 (H 10.30 da hususi trenle c h · ' M emleketimizin tek kağıt fabrikası lz-
d' ~a • a~ ı u unuyor. a at a· nura. ususi) - Başmüfetti7 - iıleri müdürü muavini Tahsin, Kulp h~ _ ~~ rımıze ~~'.''.n ".'kışaf tarzına bakarak di • lik ıah•i•ato k .. .,,ı,k göoterilmek üme kimlôğine .. ki Adana ~u• Şemoettin, ııelmiılerdir. m;ue yapold" b;ui: yakonda iolem•Ce 
it lcılırız kı, Avrupayı Umumi harp • ikinci sınıf adliye müfettiıli~ine Temyiz Muı reisliğine Ayıntap müddcıumumisi Is· İsmet İnönü, İç İtleri Bl:\kam Şük- başlıyacak ; gelecek yıl belki de gazetcle-
llı" ar~u karşıya bırakmak istidadını mahkemesi baı müddeiumumilik muu-ini mail Hakkı, Çermik hakimliğine eski E • rimizi kendi kağıtlarımıza basmak m üm • 
•<>ate · la b h"d' d" b Bedrettin tayin edilmi•tir. d' Jh h"'-" · A · ç B rü Kaya ve Trakya genel eııspek • kün olabilecek ... 
,.,. rınış o n u a ıse, ığer ir " ırne ıu •~unı ynı, oruma ürhani· ~k nıümasilleri gibi, bir miktar feve· Ali tudika ikfüan eden adliye tayinleri yeden Mu•tafa Sami, lotanbul ~loğma törü ııeneral Kizım Dirik, Atatür • lzmit fabrika ... memleketimi•in tek kô· 
.':'· bir hayli tehevvür ve pek çok da ıunlud": Cebelibe<eketten Şem'i, yuine Antalyadan kün beraberinde Ankara'ya dön • ii•t labrika"d"· fakat ilk kliii>t labrika• 
"~rl k .. k d Adana ceza hakimliğine Kastamonu Galip, Oiyanbekire Cebeübereketten Meh· mütlerdı"r • değildir. 
~ ı muna aşasın an sonra yatı • "dd · . . M f lk ı_ ,. .. k mu eıumumısı usta a, Artvin reisliaine met Cebelibereket mu"dd · ·1· ·· İ asra yaıun bir zaman önce Yalova. • 

d 
..... tır. Şu kadar var ki bu nevi ha • •· • ' eıumumı ıgıne es-l&el eski Malatya reisi Ali Kemal, Kastamonu ki Gelibolu müddeiumumisi Naci, Oinar y da kağıt yapan bir imalath.rne vardı: 

lı, tin tekerrürünün mümkün oldu· müddeiumumiliğine Nevıehirden ilham• ce<ahôkimliğine Babae•kiden Yakup, Tor- Unanistanda te- uzun uman faaliyette bulunduktan ,.n,. 
t adar az olması, dünya sulhunun Adana ihtisas mahkemeıi müddeiumumi • tum hakimliiine Çubuk hakimi Abdullah, bir aralık ne yapıp ne ettiği i~itilmez ol • 
b;rıc ınenfaati icabıdır. Çünkü bu gi- liğine Muı reisi Şevket, Antalya müddei • Çubuia Hopadan Şükrü, Hopay• eski merküz veya J•Ş muıtu. Padişah üçüncü Mustafa bir araltk 
~ Vukuatın her birinden bakiye ka - umumiliğine Diyanbekirden Mehmet Hak· Edirne azası Mehmet, Oiyarıbekir azalı _ bu kağıt imalathanesinin ne olduğunu mc· 

d tak olan tortu, birikinti hasıl ede e- kı, Pertek hakimliğine eski Dersim azası ğına, Gümüıhane müddeiumumisi Meh . kabı·nesı• kuruladak rak etti, Yalakabad ( * ) naibine ve ser • 
~nihayet, kuvvetli bir iğbirar hrtı • Mehmet Emin, Van azahiima ~ki hukuk met Şovket tayin edilmiılerdir. darına bir hükmü oeril gönderdi: bu ta • 

sına inkılap edebilir. A kerede şu satırlar vardır: 
b ı• aJ J h d 1 • tina, 11 (Hususi) - Kral, Ahali O d ,.... ou sebepledir ki, dünkü yazımda da t yan J d k J « arüssaa e ağası esbak müteveffa El· ~·•">uu bahsettiğim gibi, 'Almanya • af ava an spanya a an 1 partisi lideri Çaldarisi kabul ederek te- hac Beşir Ağamn evkalmdan Yalakabad 

l
'llll Yeni tekliflerini ameli bir görüş- karadan hu•• CUm mer~ü.z kabinesine girmesini tavsiye kazasında Elmalı nam mahalde bina ve 
c g" .çarpışmalar etml§tır. ihdas olunan kağıt kerhanesi clycvm imal 

·~0rüp umumi sulh namına bunlar • d• J 1 1 e 1 O 
Çaldarı"s ve l M k o unur mu, o unmaz mı ve kim imal edM 

aza .. tt . t"fad t k t . y r ar genera eta sas ga -~· . mı sure e ıs ı e e me arı· 
32 

k• . .., I ve derununda istimal olunan itlat ne gune 
ltıı ihtiyar etmelidir. ışı agır yaralandı, iki zeteci ere beyanatlarında bugünkü si- a"l td' 'kd d k h B ş· f h e ır ve ne mı ar ır ve ar anei mez-
~ u günün icabı, bu olmak gerektir. ıma cep esinde muharebe gazete idarehanesi yasi ahvalin biT temerküz kabinesinin bura tabi çiftlik ve değirmen ve tarlalan 
~an~a için fazla asabiyet göstermek, devam ediyor tahrip edildi iş başına gelmesini'!mir olduğunu söy- kimin zaptındadır ve kaç kuruş:ı ilzam olu-
lı l'l1ıyeti Akvamdaki manzaraya ha - lemiştir. nur bir maddesi mcktum kalmamak veç-
hara~. faydalı olacağa benzemez. Da- Londral, 11 (A. A.) - Röyter a- Madrit, 11 (A.A.) - ispanya hü - Y.alnız ıslahatçı ahali partisi lideri hile bu defa mübaşir tayin olunan hassa 

b
• ~1tndiden ikileşen bu heyet, bu gi- jansmın talyan §İmal orduları nez· R il hasekilerindcn Aydoslu Hasan Haseki ma-
l h kumeti Grenata bölgesi için süel idare 8 ıs temerküz kabinesi kurulmasını f 

t a valde görülmesi icap eden birlik- dindeki muhabiri bildiriyor: . ,. . . B kabul etmemektedir. ri eti ve marifetiniz ile gereği gibi tef tiı 
en çok k b 1 D '" b""t"" h d k d ılan etmıştır. urada genel grev mü - ı ve tefehhüs ve harice çıkanlup defter ve 

uza u unuyor. un u un cep e e ara an ve . - S f ı· b' Şu hald . h d t d • . nasebetıyle agır hadiseler olmuş ve o u ıs, ır temerküz kabinesi kur- fiıhhat ve hakikati üzre arzü ilam olun· 
1" e. ava an aarruz evam etmı,tır. .. .. .. .. . ma- a . k f "•r f d · dun butun gun sıyasal h 1 g mu\affak olamadıg-ı takd"ırde ma ermanım olmağın icıbu emri ,.erifim 

l sat ırsattır eyıp mevcut mese - Bana resme b"ld" ·1d·-· .. mu asım ar a- "' " ~le . n ı ın ıgıne gore, d k l ki l 39 başbaka Demircis'in riyasetı'nde bı'r ısdar ve mübaşi ri mumaileyh ile irsal olun-
bı~ topyekun halletmeye çalışmak ba•kumandanlık barbı' ıu"'r'atle son ra·s·ın a arşı ı ı ateş açı mıştır. - , n Al ~ "'d 3' k l İŞ kah" • t k'l ed'l -· .. l k muştur. a Yeçhissıhha bu hususun zahire 
~İt ır. Aksi halde, harp tehlikesi zafere vardırmak niyetindedir. İtal- ışı yara anmıştır. Bunların çoğu ağır- t d' ınesı ~ ı ı ecegı soy enme • ihracı matlubu hümayunum olmağla üçü-

Parça daha yaklaştırılmış olur. yan ordusu, hi.li. hakiki bir muha • dır. .. . e ır • rıüz bil'ittifak bu emri ehemme kemali ih· 
Selim RAGIP rebe yapabilecek yegane ordu ola • Komunıstler soka.klan dolaşarak . Talebe grevi büyüyor timam ve dikkat . .. ve kusur ve ihmalden 

----- k t likk. tr-· N .. .. d bazl evlere atq? vermışler ve bazı soy - Atına, 11 (Hususi} - Üniversite ve bir maddesinin defterden hariç kalma-

L h
• d ra e ı e ıgı eguıun or usuna l k k 1 b sına ruhsat •e cevazdan begayet hazer ve 

e ıstan a kar•ı kat'i muharebe .. yı· verebı"lece • gun. cu u va ·alan yapmışlardır. Ka- ta e esinin grevi henüz halledilmeden 
3' l k İd 1 El D ittika eylemeniz babında . .. » 

~ k ğini ümit etmektedir. to ı ea ' ebate gazetelerinin ida- , lise talebesi de greve ~lamıtlardır. ( * ) Y alovanın eski adı. 
llle tepi er kapatıldı Adiaababa t t (AA.) _ R ,. rehaneleri yıkılmı~. makineleri tahrip ilk önce birinci lisenin talebesi grev 

, • eımı d'l . . l' bir tebliğde, iki ltal,-an tayyaresinin e 1 ~ışt~r. . . .. ilan etmişler ve bunlar diğe rliseleri de 
il.lehe arkadaşlarına tay- dün Sidamo viliyetinin merkezi 

0
• Suel ıdarenın ılanına cevap olmak dolaşarak talebeyi greve teıvik etmit· Haupfman 

Yar~ ile yiyecek atblar lan lrıaalem ıehrini bombardıman ü~er~ grevin uzatılmasına karar veril- Ierdir. 1' ı·h f •d 
ettikleri ve bet kadının on iki mıştır. 6 ıncı lisenin önünde toplanan yüz- 'y ı ag 8 l am 

,~arıova, 11 (A. A.) - Oniver. çocuiun öldüğü bildirilmektedir. Dış Bakanı Sofyadan den fazla talebe nümayiw yapmak iste- Ediliyor 
~ lalebeıinin, mektep ücretleri mişlerse de polisler tarafından dağı • 
~ ındaki tezahürah neticeıinde, Kamutay dün toplandı geçerken tılmıılardır. Yakalanan nümayİf<;i ta· Trenton, 11 (AA.) - Haber a-
~el ıan'atlar akademisi ile halk Ankara, 11 (A. A.) - Kamutay Sofya, 11 (A. A.) - Bulgar a • lehe zabıta tarafından tokatlanmıf - lındığına göre, Hauptman hakkındaki 

~
"~.rı~teıi hariç olmak üzere, bü _ bugün toplanmııtır. janıından telefonla bildirilmittir: tır. idam hükmünün 3 nisanda infazı ka-

l 
\lnıveraiteler ve yüksek mek • Fikret Sılayın baıkanhğında ya- Türkiye dıt itleri bakam Tevfik L" l rarlaştırılmıştır. 

ı 1 R Ar 
ıtvanya i e ticaretimiz ----

~ er tatil olunmuıtur. Yükıek mü- P1 an top antıda memurin kanu • üttü aı Londraya eitmek üzere 
ı.ı.:di_ı mektebi binaaı hili 3500 ta- nunun bazı maddelerinin deiittiril· Sofyadan geçmiıtir. Ankara. 11 (Özel) - Litvanya ile Müstakbel İngiliz 

Kraliçesi için 
tahsisat 

Ilı., n'.ıı i11ali altmdadır. Fakat bü- meıi hakkındaki kanunun ikinci Trenin iıtaayonda durduğu müd • yaptığımız ticarette Litvanyanın biz • 
'ılt cıvar ıokaklar poliı tarafından müzakereıi yapılmıttır. det içinde, Köse lvanof ve Dr. Tev- den aldığı mala nisbetle bize daha çok 
ı.ı: .. •urette tutulmutlur. Polis, le • Kanun liyibaaiyle teklif edilen fik Rüıtü Araı iıtaıyon salonunda mal sattığı anlaşılmış ve Litvanya hü-
>~~rat yapmakta olan talebeye yi- dördüncü maddenin değiıtirilme _ göriitmüılerdir. kumetine karşı kambiyo karamamesi-
i'Cl le verilmesinin önüne aeçmeg" c sini gözeten bir takririn kabulü Ü • nin 82 inci maddesinin tatbiki karar -" ° K t k •• d•• 1 Londra, 12 (Hususi) - Mecliıiıı 

ı ~1ftnaktadır. Maamafib, du··n 
0
··;r • zerine dördüncü madde tekrar en- ars a ışı son urme aştırılmıştır. • krala ve kral ailesine ait tahsiaab 

L -en 
1 

b f d k 
1 

cümene verilmi•, dig-er maddelerin tecrübesi yap'ıldı Bu kararnameye nazaran bundan ~ •onra ta e e tara m an u • 3' müzakere ettiği sırada Sekizinci 
'' ii•l..n iki tayyare bu mektep bina- görütülmesi de geriye bırakılmıştır. Kara, 11 (A. A.) - Sehrimizde sonra Litvanyaya çıkaracağımız malın Edvardın müıtakbel kraliçe ıçın 

ıı. ~erı"nd • • . k İ bu gece ıaat 20 de hava ~tehlı"kesı"ne bedeli takas suretiyle ödenecektir. h . k d y • • ··ı .. B e uçmu§ ve ıçerıye yıyece b • f la sısat oy ugu goru muftür. u 
d ı nırre ik Ahmet Nurı·ye k tı.. 0 U müteaddit çuvallar atmıt • ar11 •tıkları söndürme denemesi hareket kralın evlenmekten vaz geç-

i· mezar yapbnlacak yapıtm., ve bir saat kadar tehir ta- İran ordusu için munzam memiı olduğunu göıtermek bakı • 
"th• Ankara, 11 (Hususi) İbnirrefik Ah· mamen karanlıkta kalmıştır. İlk de- tahsisat mından nazarı dikkate çarpmıştır. 

ıstanda yüzlerce Yahudi met Nuriye bir mezar yaptırılması için fa yapılan deneme, muvaff"kiyet • Şimdiye kadar hüküm &Üren ka • 
dükkinı yakıldı H~l~evinde ~.ir müsamere tertip edil- le baıarılmııtır. Tahran, 

11 
(A. A.) - Mecliı, naat, kral Edvardın sonunu kadat 

V,r mı~tır. Bu musamerede merhumun ilk dün bütçenin heyeti umumiyesini b k k l - k h 
' ~:va, 11 (A. A.~ - D~n Ra. e~eri ?lan ~~izinci oynanacaktır. Et- Ç tasvip eylemittir. e ar a maga arar verdiği ma İ· ıı...,~ .. ıabaaı yakmınde Frzytyk kı artıstlenmızden meşhur «Bican E- ekoslovakya Başbakanı Finanı bakanı, ordu, demiryolu yetinde idi. Tahsisatın kabul edil • 

~~de ~on ~nle~~e. bir ~.ah·~-~~ fendi» rolünün mebdei Şadi de bu pi· praga döndü inta~ll v<endüıtri iti'.'" için mun~ 1 :~:~ ~:..::;:::-tin doğru olmadığım 
)~de ı bır .. g~terıcımn oldugu ~es d~. oynamak için b~raya gelmw: Viyana ,11 (A.A.) - Çokoslovak- t~hsısa~ hakkı~d~ bır k~nun pr~~e-
~ kanlı badıseler cereyan et • tır. Musamere cumartesı akşamı verı- ya başbakanı doktor Hodza dün geç sı tevdı eylemıthr. Mechs. bugun, Bulgaristan ve 

Nöyi muahedesi 
' • Ölen arkadatlarinm inti • lecektir. 1 vakit Viyanadan hareket etmiştir. : bu kanunu da tasvip eylemiıtir. 
~~ı_'nı almak istiyen yahudi aleyh
~1 rı Yüzlerce yahudi dül,ki.nları· 

h" ~ Rrna edip yakmıılardır. 
'I. oJi, ""f 1 · .. d ·ı · ''ti mu reze erı gon erı mı§tİr. 
~hllrla karıılanan bu müfrezeler 
~ld ... kullanmak mecburiyetinde 
~ .. 'tından göstericilerden altı kiti 

\ı~ on dokuz kiti de yaralan • 

n.1c~d t h kk k ··d·· ·· c'\ ar a a u mu uru 

- Bizim bacı ile dün ak· 

~ktara, 11 (Hususi) - Üsküdar 
~i uk müdürlüğüne tayin edilen 
ı... }'c kav . d . . '"d" .. M ~ anın aıresı mu uru üm-
' l>t\k~rtesi günü İstanbula hareket )am .. 

tır. 

P•zar Ola Hasan 8. Diyor Ki: 

.. . Yine saç aaça, bat ba- ı ... Sonra da 
ıa kavga ettik, Hasan Bey •

1 

beddua etti. 
ciğiml 

• 

arkamdan Hasan Bey - Nasıl bed
dua? f nıaalah bozuk frenli 
tramvaya binersin, demediy
se, mesele yoktur 1 

Atina, 11 (Özel) - Buradaki Bul
gar elçisi başbakan ve dış bakanı De

l mircisi, ziyaret ederek Bulgaristanın 
Nöyyi muahedesini feshedeceği hak
kında gazetelerde görülen haberlerin 

1 
aslı olmadığını bildirmiştir. 

Bükreşte Türk resim 
sergisi kapandı 

Bükreş , 11 (A.A. ) - Parlak bir 
l muvaffakıyet kazanmış olan Türk re-
1 sim sergisi dün akşam kapandı. Ro-
manya ulusu, Türk san 'atkarlarının 
j eserlerini pek ziyade takdir etmiştir. 



4 Sayfa 

Şişhane faciası 

Tahkikat evrakı 
m Üslantiklikte 
Kazanın dört suçlusu var
dır. Bugün müstantik hak
larında karar verecektir 

Şişhane tramvay kazası tahkikatı -
nı idare eden müddeiumumi muavin
lerinden Hikmet dün fezlekesini 

B 
r-

S iz de böyle 
Düşünmüyor musunuz? 

Bedavaya satdan bina ve 
arsalar •• 

Bir okuyucumuz bize yazdığt mek • 
tupta diyor ki: 

SON POSTA 

icradaki sahıpsiz 
Paralar 

Bu paraların 400 bin lirası 
vekalete gönderildi 

«Bugün gazetelerden birinde evka· v f 
ı eni bir kanunla stanbul adliye sa

fın mi, milli emlak idaresinin mi, bil -
rayının yapılması için İstanbul icra -mem hangisinin Sirkecide Peykhanc 

caddesinde bir ar.ıayı satılığa çı'kara - ında bulunan, sahipleri tarafından 
cağını okudum. Bu ilan bana geçen yıl aranmıyan, iki sene evvel çıkan bir 
başımdan eeçen bir vak"ny1 hatırlattı : kanuna göre müruru zamana uğrayan 

Resmi dairelerden birı tarnfıı•dnn paralardan fiOO bin lir~ık bir avans 
şehrin çok mutena bir yerinde güıel alınması kabul edilmişti. lstanbul ic-

Mart 12 
~ 

Erzurum un kut luşu 
J:" rzurum gençleri dün Halkevinde toplanarak kurtu]uŞ 

yıldönümünü parlak törenle kutluladılar 

bir arsanın satılacağını isittiın, gidip rasında sahipleri tarafından almmıyan 
bitirmiş, geç vakit müstantikliğe ver- sordum. b 1 

1 
ir mi yon liraya yakın bir para var~ 

miştir. F ezlCke tam on Üç sayfa tut· _ Doğrudur, aazctelercle ilim cdi - d 
ID Jr. 

muştur. Ehlivukuf raporu ise,, 9 say - lecektir, göriince gelirsiniz, dediler. Fakat bunların hepsi henüz kanu _ 
fadan ibarettir. ı O günden itibaren işim her gün bü- nun tayin ettiği müruru zamana uğrn-

Müstantikligwc verilen f--1ekede, ka· tün Nazetderin bu dairevc ait il311Jı.ırı- l o·· ı .. ı ·· d b l 1 cz.ı b J mış değildir. cra memurları geçenler· un ••ı oren e u unan ar 
zaya uğrayan tramvayın sekiz ışekilde nı gözden geçirmek oldu. Bir ay geç- de bu paradan .200 bin liralık ilk parti· Dün akşam İstanbul Halkevi salo - lbrahimden sonra, gene Erzurum li 1 

-1-!J • E t • fi ) b" 0 h"d" ti, iki ay geçti, beş ay geçti, yok. Ni • d Er k J ld d t çc.ıu mış o ogra Ye, ır ~ a ıse yi Adliye Vekaletine go··ndennişti. nu .. n .a. zurumun urtu uş yı önü - sesin en yetişenlerden Zeki. Yıış.111 h ıı . · fa 1 I" d hayet merak ederek bir daha gidip 1 l 1- tl l 
ma a ının mu ssa p anı var ır. sordum; 1 Dün de iki yüz bin lira daha gön - mu ~.oren e a.u u anın.ıştır. . " Bay~urt "ku~~luş senelerinde Ke~~j 
Müddeiumumiliğin fezlekesi hadiseyi - O arsa sabldıl dedilel". dermiştir. Bu şekilde Jstanbul adliye T orene saat on yedide lstıklal mar - leddın Kamının yazdığı güzel bir şıın 
inceden inceye tahlil etmek suretiyle · 1 ba 1 lk al k t - Nasıl olur~ Diye feryadı bas - sarayının yapılması için lazım olan pa- şıy e ş anmı~, i söz an eski Er - o umuş ur. · 
hazırlanmıştır. Fezlekede doğrudan ı..-~ 1 B d h k k f- ''-•·ı · detl 
doğruya uçlu olarak ı:ıunlar gösteril- B k Z k k t } 1 Er 

tım. Haniya itan edecektiniz) 

1 

ranm UC\"te dördü temin edilmiştir. , zurum lisesi müdürü Murat sözü, u~ an sonra u u ~u tesın 
1 

T - Ettik 1 ir aç güne kadar yüz bin ]irn daha Erzurum lisesinden mezun Jbrahime e ecıya ur u uş se~e erme ve ' 
mişlerdir: V c önüme bir gazete u7nttılar. gönderilecektir b k zurum kurtuluşuna aıt çok heyecan 

V tm F_ı.._ dd" ha Y 1 d J 1 dl f k 1 J · ı ıra mıştır. l lk I 1 k ··yit' a an llJll"C ın, ara yı mua - a an cği i in c imiş, a ·at nası Bayramı Ankarada geçiren müd _ ı ve a ış ar top ayan nut unu so 
yene edip de mevcut olan gayri fenni ilnn edilmiş. Mcadi. (Beyazıt) ta, d · • H"k b . I d 1 Erzurumun kurtuluşu hakkında a- miş bilahare çok güzel bir kon"erJe 

eıumumı ı met u ış e e ıneşgu . . 1 • L 

tertibatı göremiyen muayene memur- tıamvay caddesinde olan Lir aran içfo 1 olmustur. tc;.~ın ve çok güzel hır nutuk söyleyen törene nihayet verilmiştir. 
Jarı, Lokman Hasanla İsmail ve ibra- kim bilir ne zamandan kalmış. herkesçe N ' d A ••·---------

ed h l meçhul, mesela (Şerbethane) sokağı isan a dliye sarayının inşaatına Jsfa bu/ l•C ' E • t d• kt•• ııı·• -
him ve bundan başka hadis e i ma - muhakkak ba;,lanacaktır. istimlak iş • n rasznın mnıye ıre Of 
leri görülenler de vardır. gibi bir isim altında yazılmı~. fazla ola- 1 J • d •. J d "k 1 d l -'- . J\t k d 

rak bu ilan da ser1evhastz_ mÜnR~asa, erJ e .ŞU gun er e I ma e i eCt;Ktır. em ur a rosu .., •• •• e d b•r 
Müddeiumumilik, şirketin muka - alım satım ilanlnrının arasında k l'UI - Gelecek kışa Adliye sarayı hazırlan - gunun yenn e 1 

velename, şartname, talimatname ve muş! Hülisa istediğim ar~yı kaybet - 1 mış olacaktır Gen ,·~~letı·laı· t ki.fi 
dört adet nizamnamesi üzerinde tet - . )"" e 1 tim. Fakat eminim ki bö)·lc bilinmiycn 
kikat yapmış ve vatman Fahrinin bir bir isim altında, fena bir §ckilde ilan GllmrUkte açıkta memur kalmadı Kadrosu!lda 140 ~e!Dur İlkmektep talebelerine 
çok cihetlerden mes'uliyetini tesbit et- edildiği için fazla müıteri çıkmadığın • Bir haftadanberi şehrimizde bulu - olan ıcrada 16 kışı I . .d. k dat 
miştir. dan arsnmn sahibi olan daire de kay • nan Gümrükler Umum Müdürü çalışıyordu ev enne gı ınc;ye a 

Muallim Mücahid de dün dava açtı betti .. » 1 Mah·m· ut .. Gün .. düzün. başkanlığı altın - İstanbul icra dairelerine grren se _ nezaret edılecek 
Okuyucumuz doğru söylüyor. Bıı d d kt b ] J ~ 

Facianın yaralılarından muallim \ a un gumru e ır top anlı yapı mw- ne hukuk mezunlarından 30 kadın Dün Emniyet direktörlügwündeflı 
gibi vaziyetlerde Uyanlara '-"e aldan • 1 

Mücahit dün hnstaheneden çıkmış ve malara mani olmak içio alakadar dn • ı tır. stajiyer hf.(kim sıfabiyle verilmişti. Kültür direktörHiğüne bir mekttıP. 
müddeiumumiliğe bir istida ile müra - ireler satacaklnn arsa ve 1linalan ruu- Bu toplantıda açıkta kalan bütün Bunlurm staj müddetleri bittiği için gönderilmiştir. 
caat ederek şirket aleyhine beş bin li- ruf ııcrntlerini anarak ve güzel gekilde memurların münhal yerlere tayini hepsi de hakimliklere tayin edilmişler j Emniyet direktörlüğü bu mektuP ' 
ralık bir zarar ve ziyan davası açmış - ilan etmelidirler, diyoruz. , kararlaştırılmış ve bu gibi memurlar ve yerlerinden ayrılmışlardır. Adliye ta; Şişhane yokuşundaki feci kazadad 
tır. Siz de böyle 1 dünden itibaren vazifelerine ba§lattı - 'ı Vekaleti stajiyer daktilo sıfatiyle çalı· J sonYa ihtiyati bir tedbir olmak üzefO 

Mücahidin l..-~ında "·e elindeki ya- D rılmışlardır. Bu suretle gümrük kad - ~an ve ücretleri icra memurları tara - bütün mmtakalarm mektep müdür ,.a 
UC1i' üşünmügor musunuz? d k l k k ı ı T 1 ıet ıalar henüz geçmemiştir. Müddeiu - rosun a açı· memuru a mamıştır. fmdan alınan harçlardan verilen ka- ya muallimlerinin talebeyi hademe 

mumilik Mücahidin tekrar ifadesini H r 1 f d 1 dınların da icralarda çalışmalarını vasıtasiyle mümkün olduğu nisbetl: 
tesbit ettikten sonra kendisini tabibi Tel'avıv sergisi ve inhisar a ıç vapur ~rı s~ er en kat'ı surette menettikleri için bun - evlerine kadar takip ettirmelerini v, 
adliye muayene ettirmiştir. madde! srimiz manedılmedı lara da yol verilmişti. ancak bu suretle muhtemel kazala.1' * Nisanda Filistinde açılacak beyne]- Belediye Deniz Ticaret Müdürlü 

1 
Bu vaziyette lstanbulun yedi icra-

1 
dan küçük talebeyi kurtarmak ıniiıı1' 

Hastanede bulunan vatman Fahri milel Tel'aviv panayırına inhisarlar ğünün Haliç vapurlannı gelecek haf- • sında ancak on altı memur kalmış ve kün olacağını bildirmiştir. . , 
dün iyileşmİf, hastaneden çıkmış, evi· idaresi de iştirak etmeğe karar ver-1 tadan itibaren seferden menettiği hak- bu yüzden de işler intizamını kaybet- ! Emniyet direktörlüğünün bu yet1~, 
ne gitmiştir. mı,ştır. İnhisarlar idaresi panayıra 1 lundaki haberi tekzip etmektedir. Be-' meye baş1amıntı. Kadrosunda 140 1de teklifi üzerine derhal bütün rnelc. 

göndereceği tütün, sigara ve içki nü- l:c1iye~e gö.re ~~liç v.:pur~a~ı~dan iki- : memur o~n i~ bu. ka~r az bir ~ teplere bire~. teb~iğ gön~er~lmiş "'~ ~' 
iki IJe:<ÇİJİ öldüren bekçjnln rnunelerini ~azırlamağa başlamıştır. sı .tamı~ ech1mış~ır. Dıger lkısı de ta-

1 
memurla ış gormcsme ~kan ~~lu~ -,den:a her gun bır ~u~llı~m ~u. \ıJ 

• . mır edılmektedır. Bundan sonra da madığı için Ankaraya gıden muddeı - feyı deruhte etmesı bıldırılmıştır •••• ı11 
muhakemesi Ş9hrımıza ~etecek s,_yyahlar peyderpey diğerleri tamir edilecektir. 1 umumi Hikmet bu işle de aynca m~- -·-······················ ........................... . 

A hk C 1 l Beyoğlu Frı1nt11ı 
ğır ceza ma emesi dün, bundan umartesi sabahı ngiliz bandıralı 1 7...aten işlemekte olan sekiz vapur var- gul olmuştur. 

"k" k d A'-- d ç Le ı --1. 1 1 
.l j 1 k k Tiyatı.oıuod• ı ı ay ·a ar önce K.aaray a eşme - titia vapuru i e ~urimize üç yüz n- oır. _ cranın gelecek sene adrosu uv- 1 lr -, Halk Operet b<ı§ında öğle üstü Mürtaza ve Meh - giJiz seyyahı gelecek ve bir kaç gün vetlendirilmiştir. Vekalet hazirana 

6 
ti 

~e~. adların~ iki be~çiyi tabanca~la burada kalacaklardır. 18 inci çarşamba Nöbefçi : kadar da vaziyeti idare edebi!mek için Bu 0 ktam 2o,
4 

olduren bekçı Cemalın muhakemesı - akşamı da Alman bandıralı Jeneral 1 lstanhul icra kadrosuna yem memur-, H AL ı M e 
ne bakmıştır. Frans Stenbem vapuru ile 300 Alman Eczane/ er lar vermeyi kararla,brmıştır. Yeni 1 

.Dünkü celsed~ ~ı ~hit~~r dinle~- ~~ahı .ge~C:Ck ,b~nlar perşembe gü: I !memurlar bir kaç güne kadar gelerek Yakında 
mış. evrakın muddeıumumılıkçe mu· nu şehrımızı gezdikten sonra aynı Bu 1ıece nöbetçi eczaneler ıunlardır: !işlerine başlıyacak1ardır. BAYA D ~ 
taleasi için duruşma ba~ka güne bıra-,akşam saat 22. de limanımızdan hare- Bcyoilu: (Carih, Llmonciyan). Şi li: 
kılmıştır. ket edeceklerdır. (Dimitri). Galata: (Asri ittihat). Sa- -- Bu SARAY sı'nemasında 4llllt 

matya: (Erofiloı). Bakırköy: (Hilal). ,_. ak~am 

H ık • •• t "t k J d"' k • • Beşiktaş: (Recep) . Sar!yer: (Nuri). y a CVI gos erı O U Un ongreSIDI yapb Hasköy: (Yeni Türkiye). Kasımpaşa: Methıır iki diin7a mugnnniııi ı 

Dünkü kongreden bir intiba 

Hnlkevi temsil kolu dün yıllık top- hap edilm~lerdir. 

<Yeni Turan). şehremini: <Hftmdi) . EVELINE LA YE ve CONCHİT A SUPERVIA 
Büyükada: (Halle). Heybeli. (Tannş). GALA MÜSAMERESi hlllinde gösterilecek ol!\n 

Üsküdar: (Merkez)' ~hzadebaşı: (İs· p R • M A o o N N A 
mail Hakkı). Küçükpaz.ar: (Hasan Hu- 1 
lusi). Alemdar: (Sırrı Rasim) . Eminö-
nü: (Beşir Kemal). Beyazıt: (Belkis). Frane :r.ca ıöı.111 filminde LA 1.'RA VIATA ve lıA BOHEM ve diğer b~~ 
Fener: (Vita1i). Aksaray: (Ethem Per- çok lspaayol ıarkı'arı teganni edeceklerdir: Hiııei bir uıevzuu ... Şıı~" _ 
tev). Karagümrük: (Suat). Kadıköy : hayret musikiıi... Zenı.?°u rniunıoni görenler ıç n bedii gös ve kulak ı•f6,, 

1 fetı teşkil tdecektir. 1tivet n: Paramount Juıııal • Yerlerinizi evvele e 

~(iAilaieididiin~.~Riiifaiti).iaiiiiiiiiaiiiiiiiii.!~~:~::::::::::::::::::::~:::;.;:;!l:dı~rı~n~ız~.~~~~==~==~~======liiiı• 
Mevsimin en güzel filminin ilk gösterilmesi şerefine 

• 
Bu 1 

ı•ce 

u1' 
ainemasında büY si 
Gala müıaınere 

SEN G A UR 
Franıızca ıödü büyük Metro Golılwyn • M ıyer eüpıriil 1111 

Oynıyan·ar: KLARK GABLE . JEAN HARLOV 
Jc

Uıak Şarkın heyecanlarla, mütlıi, maceralada ve çılgın ~ı; i~ 
larla doJu hayatı, n .. yu perdede lııı;bir zawan görülnıt 111

• 

derecede giiı:cl lıir ,aheaer. 
1 

Ayrıoaı Paramount Diinya ha ıaı li~lcri - Numerolu ko:ttıl- 111 ' 
evvelden ıı.lılırııı ı z. Telefon: 412fm 

lantısmı yapmış, yeni idare heyeti se· 1 Kongrede bu kolun ilk. teı.ekkülün
çilmiştir. I den beri yaptığı işlerin istatistiğini de 

idare heyeti başkanlığına Celal 
1 
ihtiva eden mesai raporu okunmuş, 

Tahsin, üyeliklerine de Refik Ahmet, !yeni yapılacak işler hakkında bazı ö-

lsmail Safa, Sadedddin ·ve Niyazi inti· nemli kararlar verilmistir. '••••rm•mmı•m•••••m•••••••••mmm•am••liiKim•amu:m•••..,~ 1 • 



' 

--- ••• POST~ 

MEMLEKET HABERLER/ iNGılil BAHRiYESıtıliN ftOYOK KAYIBI 

Esrar kaçakçılığı yapan Taşköprüde cinayet Amiral Bea tty 
bı•r şebeke yakalandı Bir ada;~~~ ~ıran . . Kimdi, neter yaptı, nasıl ötdü ? g ncı -Oldurdu lngılız.ler, en maral deniz. adamla-ı 

T.aş.köpı:ü (Öze}\ rL 1~--- rından fıir:ini, amiral Beatt:;·09i a·.1.eui- ....... '"··._..,.,_ 
111~ - . 1 - a,,cv.re&iillUlın " ,.,, .. 
~ebekeyi meydana çıkarmak için İstanbul .zabıtasına sıyah mahallesinden Aü arkada ler. Amiralin ha.talığı epeyce uzun aür-

T evfikle beraber .birlik larak 3 şı dü. Hatta bir aralık öldiiii de •ildiril-
mensup s;vil memurlar Orhang.azide ~lışhlar evvel Kolu köy.üade.n Halid:o .• ·'- ay 1 di. Fakat bilıilıare culı Olma4wı ama. 

-- ~ k ın ~arısı - ~ld A w dak" 
Orhangazi. (Özel) _ Burada bes l · Mchm Em. I "-' O J"" _ smı açırmıştır. '· ıa11ı ı yazı amiralin öldüğü 

L· • m et ın e Ot11U aman ~m- Halit .3 1 hakkındaki illı ,_,.19 fı b ·· · 
ıciRil.ik bir esrar ikaçakçılığı cbekesi ılik.tc, Ha1il lbrahim oğlu Mehmet .di- r. ka.ay mütemadiyen ıkarısmı 1 bir Fransı% gaz.ete•· t ala ad a:aennle 

la ıc::..:ı-k · d w • • aram", .1.a .. b la . ı ar ın an ya.ı:ı • 
a nmıştır. ~ ·enın mey ana gQ" bırı de köylerde ~alarnmflardır. k bad h.:· ... u mamıştır. Nibay.cı mı!fır. Sır:ası fHwiin wfildi6i iPıı !lro _ 
asında Gemlik 1\ e Orh~ za - Oılhangazi de 32, Gemlikte de 63 kilo asa ~ ııkunıet ko~a yüz a- ~.uz.: • yu 

bıtasmdan lb~ lstan'bu1 zabıtasının esrar yakalanmıştır. dı~!ık bır y.er"1e-kanaını kaçıran Afiy.e «Napoleonu Mısır .önlerinde maalu"'p 
da b ··yük· ı... ~ • _.ı_ ur A xaliUamış 7.'e o la k • u nmnetJ ıvunust:ur. natta s- !Kaçakçılar ve ıyakalanan esrarlar nun av.gay.a :baŞla - eden Nelson itarihte ne !kadar ta _ 

) zabı sivil --!I: mıştır nın 
de ~ · tamna mcn"':ll' . "".'u•~cr- lı:ıanbul ihtisas rnahk.emceine gönde - Bu· kavga b· alık . ımşsa, harbı umuminin cleoiz aıılanı i 
~f:IC n b~-,~ıc~ w:az.ıy~ ~ - rilmiştir. l3u İfİD talap eaiımesi ve mis Halit asa~ ar: ıL~L~ ~,ıddotleın -ı Beatty ıde bugünün .deniz ~urtları ara-

ve u sc~enın meyoana a.sıı-ı" - •' ına ınaKml -o~ - sınıfa 0 .ıkade --l.urd V ıaasında bÜyük ihizme.tler ppıruflar- meydana çıkarılması için Yıınanistan- .bıçağını çekmi!l iVe Alinin sırtına ı i~ de mı~ill 1:1.raace ~un 
(ru. dan l•tanbul zabıtasına müracaat e - jki .de.fa saplamuı C\Mlra da ı_ h 1 fi .11 ___ _ .,._L_"' 

0 

-. ..... ... . ha l ~· &aQml}'ll nun a e . ıu~ir • 
.. Yakalananlardan biri -tôför H.'lit - clı1di,iı, batta bır de Yunanlı memur ş a~ı~. ~ lBeatty, u- nda cndercc _ 

ör. Arka~ ~ -.mdü:emi- gönderildiği söylenilmektedir. Atı bıraz sonr.a ölnm,tür. Ha'lit w:a-1 w kralının~}- ·· ·· ..!l d ~ .kalawm adli _ . . o umunu ouy ugu za -
9· · ş, r yeye v..cnlmı,ın. ma y"tağında ILuta ibulunuy:ordu 

Afyonda 135 mektepli giydirildi ır ıame ı mulliııı dıımand n Cenaze günü evdekilerin man.U: 4Joğu1arak ftdU rağmen hiikiimdannı mezar yDlunda Amiral Beatty 

Umurbey (Özel) - Bur.ada Or - ı te!Yieb-gi~i .. IBJü~k ii;ifon:na.ıınıı giy - Mayısında Alman ıve lngiliz :filoları 
hangazinin Gevelek muallimliwinden ~ış, eşıncı orıun endisine verdiği biribirlerinden bihaber, Şima1 denizin
mütekait bir. odam "'ardı, adınag Hacı nı~anlarla göğsünü süslemişh. Rengi d d l .• e o aşıp duruyorlardı. Beatty kru -
Hafız denilen bu bicare . r .d. sarı ve solu'ktu .. Sı'k mk m:'fes alıyor - ... J 

ı H" v· d d J ınme 1 d ı. du. vazorıy e, başına gelecek akibetten 
ıç e ın en ışan çıkmazdı. . f"I · . . 
Geçenlerde çoc .. ı~ı kt b .t - Gel arabaya 'hm dediler!.. Aöe _ ga ı olarak fılosundan ılerıde keşif 

.aK arı me t" e .gı - . "yet· d "d' rd 
tikten sonra kansı b. ] mı tenezzülle reddetti .. Onun büyük vazı ın e gı ıyo u. 

ır manga a a es k H ·k· f koymuş, Hacı Ha'fızın odasına hıra _ cenazesi ar asında yürümek istiyor _ er ı ı tara ın da nazan dikkatini 
kıp iş ıgörmeğe gİt:miştir. du Hav~ s?~uk ve yağmurlu idi. Be- celbeden bir vapur, aralarından geçti. 

Çocuklar öğle :tatilinde eve d .. .. p att} vnzıf esıru yap~'-· Fakat ev.c peri· l '?n.u . .takip ederlerken. iki düşman bi
de babnlarınm yatbğı odanın kap ı an ve h':~ zamankinden çok daha has- .rıbmne ırastgeldiler. 
açınca boğucu bir dumanla ıkarşı - 1 ta ~ond~. . . . / Beatty geridekilere haber verinoe -

. Al,,anda Halhellinin giydirdifi mekte11liler mı~lar, hemen :feryada ba lay!P kom _ 1 Şıddetlı brr p rızı zav.allıyı kıv- ye kadar çok vakit geçecckf ff 
A fY.011 ( ö..:-1) - .l:'alkevi .her FJI olduğu ııihi.bu ~ıl .da K<ırbaıı Bayriı - flllarınt babalarının imdadına çağır -1 nmciırıy~u · 'Soğuk almıştı. Kmhn leredd üt etmedi 1. '. " an 

nıı mun~e~e .fakır ve ıkımsesiz .'°cu~ara elbise, ayakkabı \Vesair · _ mış}araır~ 
1 

başındn grrnle~ be1d1yen beı neimi - De .. . 
Yecek vermıştır. Bu çocııklnrın hepsı de Jlkmekteplerde okumaktadır. Sa_ Komsuların yardım il t .. d- lel do'ktor'lar, lngiltereyi kedere 'boğa- ! rhal hucum 'kumandasını verdı. 
yı ı H1:fö>, dir. Ayrıca diğer kurumlar da 200 &ocuk giydireceklerdir rülmüs İse de ad 

1
- e a edş so..r-ı u- cak ikinci bir 1turbdn vermemek içı"n ı V.e ıtek haşına Alman .donanmasiyle 

~~=~======~========~~~=~~~==~·= . ~~~ ~~- . . ' - ~ ~~K d" dan bo - ulıw ö1dü-ü anhısılm 1 amıra1ın baş ucuna koştular. ussiöy, .ugra ~~ · en ı topları Al -
G~m1ikte Atatürk 41eykeH Sandırma seler.led Tahkikat yaptlmaha~. . uttır. ,Groves ve Cotton nöbetle amiralı da manlarmkı~den daha küçük u. Sis 

Ce'."~ik {Özel) - Atatürk il>eyke1i .Banılıı:ma (Özel) _ Denizyolları ırndırm "OC k , tı,pk.o. hiıkiimclan bekler gibi bek1edi - , vanlı. Telsızle cenuptaki Jellicoc kru· 
Park ıçınde hazırbnan kaidenin üzeri- ıic:Jareıiıiın BanClırmıı !hattına ıtahıis ret- 'Y U BS.fQSffiB Jer. vazôrüne vaziyeti oıldirdi. Almanlur 
tıe lkomı~tur. Heykel ay8kta, ka • tiği ıvapurlar çok küçüktür. .ihtiyacı \kuramı Fckat hrupte Alman donanmasının savletin şiddeti altında evvela geriJe _ 

l>ut.un düğmeleri · ildere geçımcmiş, karşılamamakta, :gÜYerte 'Ye ainbarlar Bandırma (Özel - Çocuk esirge- canın.ı. almış olan bir adamın hayatını, diler~. Bir müddet sonra ilci tarafın 
getırli, bir .elde ıdürbün olduğu :nzi - tıklım cldım dolmaktadırlar. 1dare bu me kurumu menfaatine belediye bi- Azraılın elinden kurtaram dılar ve .t:Drpıdoları yetiştiler .. Merrnil ... r, tor _ 
t'ctte ynpılm1ştır .. Yüzü. ködeze hak- hatta daha büyük vapurlar tahsis e- nasında bir balo verilmiş, çok ıgii2!el den~z ~slam :Seatty de ·65_, enc:ll~ şe - iller, büyük tarrakalada patlıyorlardı. 
ınaktadır. Şimdi beyaz bir örtü ile h- .derse .Bandırmalıları 'Ve .Bandırma hat- olıhuj?tıır. Kurum burada l'ÜZ mektep 1 reflı hır 'hayattan "SOnra gozlenm ha - , Muharebe ınzun sürmedi. ilk mermi 3 ü 
l>aL olan heykel donanma Gemliğe tı yolcularını çok sev.indirecektir. li talebeyi ~ etmekte., bunl m yata yumdu. !yirmi geçe patladı. 4 ıÜ beş geçe. lngi _ 
geldiği ~aman tör~nle açılacaktır. za ıkUrftmİIO .ölüm her gün .sıcak yemek vennekte, her 'f.. . . ~i~le~n bir ~c:n1si -cephaneliğine yedi_ 
Gamlık kllrlırınde konfer.aııs Söğil <ö I) <R •• _ ııcne oelbısc, ayakkabı ve saire gibi 1• . M ktepten çıkınca Mısıra gıtmış - ı;:ı bır mennı ıle yan yattyor, ve fusıla-

G ıik Ö 
__ 

1 27 
.. ~ d Al~· ze - ızapaşa koyun· yecek esvn :damnnAlctadır. tı. 18~tJ de Rubis kruvazöründe mü - 1arla infllak edıy" ordu. 

cm ( x.eı) _._ ,qgretmen en ı -ı H·· · i1ro d d '~·- ..,~~ .. · . . 1 ~i' .ıc·· _ı _ l 'kl~' lnkıl" l k ...ı· • og. u useyın, Y 0 asın a - ·" · · ,....._..._. ~-·- fl • •.. • .. • • .. ·- 1 liızim oldu. 1899 Çın Jınrbınde ilk .de- Beatty 'kaptan 1köprüsünde ve açık-
.. oyw: 8tı aı 11e a,p mevzu arı enuısıne ıaıt tabancayı dcarışbrıken si· da oturan Hüseyin o.ğlu Mnharreme .fa .o ~-aralandı ta tek 11.._~111 ._ a_ ~-.ı· d T ""'--inci k nf _1 k d' ıı"h :ı_ _ı.. ı__ k .J • 1 ua" a 'Cuan seyl'Caıyor u. a-~ e o eranNar verme te ır. ;ıa ıate, :aumf, ~an ~urşun arşısm- ıastlamıs .öldürmüs:tiir 1 Buy· ük L_ tc 1916 31 T t • • • -~..1· T "-, • T • -na.rp , seucsının e e gırmesı tavsıye ccmaı. ıpKI oc -

~ ~ti\W 
h 

ıı •• ı· ı· 1____ • • k .. .. ·:ı b. , nazede arabaya 'binmegıw· reddettigı·· gı· 
er yıı yuz e ı ıra ıuızanç .getınr en gozunae ırer umacı olmaktan çı'kmıs- ı b. t -il- . . 'bu yıl lıcm mn'hsu1 bOI, hem satışlar '1ardı. ' ~ onu d~ redd~tti. ngi1izler büyiı'lc za. 

1 fflY'AAP'l!Hj;~· yüksek olduğu için tam iki yü.tira ka· 1 Valiniı1 kapısı açıktı. yıat verıyorlard•. Nestor zırh\ısı, iki 
zanmı"" D d" 1 li · ,_ .. ll il kazanını patlattıktan sonra kendisini •• o r" er ı o an e nı Koıunu sa ıy.a .sa 1• k 

1( ERVAH Yu R YOR 
'asa'baCla'lci ticaret -odası porta'lcai ya içeri giriyor. Meramını anlaby.or. 'e en .Regensburg zırhlısından hala -

satı~Iarmı yoluna IJr.:oymuştu. Şimdi lşi ne ase hemen çaresine bakılıyordu. ~ _kestı:. onun y_olunu ağırlaşurmamak 
- 79 - mahsul tii Ruoyaya kadar satıfa gidi· Bu ;Jk .zamanlar hazı eski kafalıların ıı;ın murettebatıyle beraber batmağa 

- Sür"lwı.n Cahit - ıt -S-e86 ı•ordu. razı oldu. 'L!r ';/ oşuna ıgitınemişti. 
oer yeni ~eyin iyiliğı, faydası anla- Şimai 1bütün vilayet b'üyiik lbir se- Ba'hçe 1lahiplerinin eyıfine Onlar: Sn t 4 buçukta.. ,geriden Alınan fi-

:dıııcn "nu kazanmak ~in lıevcs edi- -ritıç içjnde idi. yoktu. Hapiıllıaneyc ıgittiğindenberj - Voli .ı~ oturaklı -ohnalı. losun~n .lruvayl lcülliyeııi göriindü . 
.::; Türle lt~~sün~n zekası fay& -ııc- Hük6met ı.....baya demir <yolu ya- manifatura iŞieri altüst 'Olan H•o• Sa - Bu11hrr ne biçim ,eyler. 'Herkesle o· Elılelu zay•f ~vvctle yeniden mü -

ek şeyı o1çüp ibıçecdk :ka&r kes - pıyordu. dık b"l h .._. . . a fl___ d" . . 1 1 oadeley.e ımk.an y.oktu. Bcatty yaralı \i-..ı· B .. . ı e ançesı sayesın e ·ıren ını tıop- nuşuy..or ar. . . . fazla . ~ı. unun için ~ehr:e,, 1ıük.\ımet Muhendialcr 1aylarclanbcri ıbu !)'olun lamıştı. Diye vaHnin fıa'tta ça'l'da pazarda g~l8lllı hırpalamak ısteme-
tıı:"ezin~ ~.eski ıkor.lı:udan :lw.rtul- ııq;eceği yerleri arıyorlardı. ıFakat akisi ,gibi herke.1 geli i güzel her sını'I halk 1abakasile konu"'1asını dı .•. ·•·•·• . .lcaçtılar ... 
ı..:u. Şimdi bsaba yolundan ıgd..n- lıu>arta. Burilur, Acıbadeın. Süley - mal ta d ş ayıplıyorlardı. ı Çc;k faık olan Almanlar da İngiliz -
t:.. l.karşı h_erke1 .ıkal'.fıcı uçOOy,ordu. Bi- ma~ _çiftliği yollarınaa her aün a- IB sa. ~-ıy~~.n~~ ili" J ·ı .1 Onlar i~in vat: ile konuşmak bir RC· leri takip -edecek cesaret blmamı~. 
"YBT'lardt ki artık oradan ---1--- :kim f tı la 1 a U lŞ 'Olr CKJÇll. ÇCVT yor• Sb.CÇl er t ~ ., T Onl d • - • • lu . ~~" o- a§ rma r yapı ıyor u. a ib ~· • 1 -mahe ı- · l reftı. Kendileri vcdinin gözüne girip ar 

8 
gensm genye döndüler .... 

tn ~88 olsun kendılerin?en bir şey iste- . T ~prak tesviyesi için müteahhit ~ a a]cı .~r u u tÇCfıt ere ayı~ıp b~kalarına 'karşı bebür1enmeğe alıf _ Ba1four nqırcttiği teb1iğde bu hadise -

1Yecek ve mutlak bır faydası doku· flmelıden hazır1ıg-a balll1annstı. Civar pıyasaya oy1e çı'kanyorlardı. ; Bu ıik şl a B rct1 f k- 'f "- yi ma-glubiyet o1ara'k gös'te"'dı" il .. 1 lll.:....._L T • •• h 
1 

ah" " • f 1m· mı ar ı. u su e a ır sını a aı;arşı • .. na -
~tır. köylüler yu·ihe1c gu"'ndeli~lerle yazıl - oncc ma su 8 ıpıenne ena ge ış - hatt" li ,__ hl k:l buki Almanlar yedikler· d be • 

ı; 
. a va naınına ne Kuıta ı ar yap- • ı ar nın 

ük\ımet ıeşkiyaya da aman vermi- clılar. Bin~ 'l)"i.İzden ıfaı:la köylü köy- ti. Onlar alışmışlardı .. mahıu1 zamanı mamışlardı. tesiriyle harbin sonuna kaaar bir da _ 
{?r, jandarma 1cuş uçurtmuyordu. Es- deki işlerini bitirip bu yolda para Joa- ııcldi mi eöt.ürücüler bah,eleri gezer. lnsruılaım Yo cemiyetlerin itiyatla· ha lngilizierin karıısına çıkamadılar. 

1 
kafaya uyarak vukuat çıkarıp daj zanmağa o,uyor1ardı. 'Verime ıgöre YUr ~ğı, tut yukarı fiat rma olan düşkünlüğü Türk.iyede ıhaf • 1 J~ilizlerle çarpı~ktan tevakki et • 

)'\)lunu tutan bir kaç haydut .çarça _ Bütün ıbu ıvilayet ":ve kasaba !ta - keser, toptan verırlerdi. lıy.an yenilik hareketlerıinde ıideta hiç tiler_ İngilizler için bundan büyiik 
b\lk yakaianmışlar., hapse atılmışlar _ berlerini evine gelip gic1enkrden ıöj • Şimdi böy1e olmuyordu. geze çarpmıyordu. Hele halle tabakala- bir galibiyet zaten beklenemezdi. 
dı. l.aten vilayetin hangi tarafında çat renen Hatip Ak Osman .hay.ret i.çiııde Hükumet memleket ma1ısu1ler'inin n ;ahşdması nesillerin ıboyun borcu ıo- u haaieeden sonra Bcattynin ldı 
olsa öte tara'.fmdan duyuluyordu. Bi- idi. ecnebi 'l'e yerli piyasalarda daha iyi tan -en sert ileri hareketlerle lrolay1ılda ve a1cyhinde 20 <len fazla eser yuıl -
ti.in nahiyeler, hatta köyler birbirlen- Küçük mesçit.ler, marangoz ·fabri - sa't1f8 ıçıkabilmc.i için ıulcı artlar .koy- uymuşlard . dı. 
l1e telefonla ~lanmışlardı. kaaı, zahire .deposu ya,pılır.ken hüyük muftu. Düniin loş, ecniz ve ıharekebJiz ya- Bununla beraber onu .insafsızca 
L Bütün bu yenilikler, hareketler hal- camilere gavur icadı elektrik .sok.ulur - Avrupadan a1Cbğunız mallar .nasıl' şayışına dini bir ltavrayı,1a '1ap1anan - tenkit cdenier bile. cesaretine nayran
'111 ho~a gidiyordu. lccn, mekteplerden din dersleri kaldı _ temiz, muntazı-m geliyorsa bizden ei· lıar bu no'ktada a1dandı'ldanm -itiraf et- lıldannı giz1eyemiyorlardı. Çurçil, 

. Yeni bir bina, yeni bir lf Ol, yeni bir rilir ve arap harfleri yasak edilip Um- denier de öy1c olmalı yılı. Bu, ticaretin 1 miyorlardı. • .. ımrira~ .daima ~ciih göstcn:li, Bc-
'ktip,.ü y ld " ·· La1k 1.. meti muhammcdin kafasına şa--La ae can damarı idi ı Halk şapkayı, adeta ozcne bezene atty sur at'le "t:erfı ettı. Nazik, falcat. 

apı ıgım goren ın ınayran ~ c • · • • • y · h fi · 
Ve ttıemnun onu seyrediyordu. Görü- çıirilirk.en nasıl oluyor c3a bu memle • kmirde tütün. iw:ir :ve ıiizüm üstü • , g~yıuıştı. em .. ar erı s_eve seve, zev- yumuşak tabiatinin altında hiç bir 
~ordu ki vergi diye verdiği para hüku- ket bala ~erle yeksan olmuyordu. !le de böyle i' 'PPılıyor.du. Bütün buJkıııOe vara lvarda o~en~~ge ~l~mıştı. şeyden y.ılmıyan bir ruh taşıyan ami-ın ... t· . . • aman ı ev.rı tarıhındekı ısyanlo- ralı kr l _ıa 1

- a· At · t"l 
" ın elmde erıy1p gitmiyor. Gene Olmadıktan başka gökten bet be - 1s'tek1i ıalakalar haUan gözünden lk.a _ • . • a '° ÇOK sever ı. gezın 

1 

e -
kendisi d .. ·· k ncf · · h __ ı__L .. "b" 

1 
L b" .r. d ' rın sebeplerını hilenler hu hareketlere rine beraber çıkarlar. Ve iki dost gibi 

la ne onuyor., e ı ıçm arca -~ ya,gmıf gı ı mem_e~ete ır :re - mı~or u. •aıııyorlardı k ld · · L __ L_ 1 
•Yordu _u.L I .. K--.l! bah . b'le Y T • ı• şanı yeme erını oeıaucr yer er • 

• 'l'-.w& ta "f'C mıttı. cuw geaı ı 1tlükumet ımemurlan da artık halk ( Arlcau var } di.•) 



6 Sayfa 

Bu Alman Ordusunun 
Günkü Kudret ve 
Kıymeti Nedir ? 
[ Son Postanın askeri muharriri yazıyor ) 

Büyük harbin 110 • 

nunda im:tıılanmı:t o -
lan (Sevr) n ıLal ,.,c!e

namesinin Jt.llkeri hü • 
kümleri Almanyayı 

ancak 100,000 kişi -
lik bir ordu besliye • 
bilmeğe mahkum et • 

mişti. Bu orduyu l!~""IJ:lii.iFıfWJ'iı. 
teşkil edecek İnsan • 
lar da ancak gCi

nüllülerd en murekkep 

olabilecekti; mecbu • 
ri askerlik kaldırıl · 

mıştı. Dii!er taraftaıı 

Almanya, hudutlann· 
da tahkimat vücude 
getirmiyeceği gibi as-
keri tipte tayyare, tank, muayyen çap [ ~] 
tan daha büyük ve mukannen miktardan 
daha fazla top yapamayacaktı; Kimya har
bi için her türlü - velev tedafüi mahiyette.· 
hazırlıklarda bulunamıyacaktı. Hiılfııoıı 
büyük harbin korkunç <ı Milleti mü • 
sellahası, artık etrafında tecavüz edt-nıi • 
yecek bir hale getirilmekle kalmıyacak; is
tenildiii zaman arazisi istila edilebilecek 
kadar zayıf bırakılacaktı. Sevr muahede • 
sinin askeri hükümlerinin güttüi\i maksat 
işte bu idi. 

lnsanlıia muazzam terakki hamleleri, 
attıran her türlü icat ve ibda'. zaruretle -
rin mahsulüdür. Tarihin taş devrini demir 
devrine bağlayan ıey bu zaruretler oldu -
iu gibi :ruhundaki ean'atkarlık kabiliyt"tini 
parmaksız ellerile tezahür ettiremiyen ressa
ma ayak parmaldarile mükemmel tablo -
lar yaptıran ıey de ayni zaruretin tecellisi· 

dir. 
70 milyonluk bir milletin mukadderatı 

mevzuu bahsolan hayati bir meselede bu 
tabiat kanununun hükmünü icra etmemeıi 
mümkün deiildi. Binaenaleyh zayıf Al • 
manyanın, dü§man addettiii diier kuvvet
li devletlere kartı kendiıini koruyabilmek 
ve icabında onlarla boy ölçüıebilnıelc için 
çareler bulmaia çahpcaiı tabii idi. Bu ça
reler ıu üç esaııa istinat edebilirdi: 

l) Mevcudu cörünürde ( 100.000) i 
geçmiyecek olan Alman hazar ordusunu, 
12 senelik hizmet müddeti csnaeında, o 
kadar yükıek bir talim ve terbiye derece
sine erjtirmek 1ıerekti ki bu ordunun her 
neferi ıcabında bir takımı [2] irlare ede • 
bilsin. Yani hazarda neferlik yapan her 

Alm<ı1n askeri, müstakbel ıefer ordusunun 
bir mülizimi yerini tutsun. Bütün cençlik 
ise bu sefer ordusu için, askerlik bakımın· 
dan, iyice hazırlanıın. 

2) Alman ordusunun kullanacaiı her 
türlü silah ve harp vasıtası; icnnl evsaf, 
kabiliyet ve kudret bakımından. o kadar 

iki derece daha yükseğini de ifa edebilsin. 
3) Sevr muahedesinin, yapılmasını Il'en 

veya adetlerini tahdit ettiği ıi1ihlnrla hatp 
vasıtalarının muhtelif parça Ye luıımları 

ayrı ayn yerlerde, kontroldan uzak olaıak 

o derece bir bollukla yapılsın ki bunlar ln
ıa bir amanda bir araya geliıilinec bütün 
seferber Alman ordusunu te!lih edecek bir 
silah ve harp vasıtası ve maizcme ıtoku 

vücut bulsun. 
İıte Almanya, (Versay) m imzasından 

itibaren, uzun ıeneler hep bu üç esas üze· 
rinde hazırlandı. 100.000 kifilik hazar 
ordusunun her bir neferi hakikaten bir ta
lum kumandanı gibi yetiştirildi. Jlk on iki 
senelik hizmeti bitiren 100.000 ki,iden 
sonra kinci 100.000 kiıilik ordu da ir.çeu 

[ 1 ] Çap J her türlü atefli siJih,n mermi 
büyüklüğünü ifade eden bir askeri tabir -
dir. Çap büyüklüğü, her hangi bir akş • 

li silahın namlı ağzındaki kutrudU1'. Bu ku
tur, karıılıklı iki sed arasından ölçülür. (Bu
günkü silihlann namlılarının içi kaval tek
linde olmayıp helezoni fekilde oyulmuştur 
ki bundan maksat mermiye hız ve iııtika -
met vermektir. Bu oyuklara yiv; bunlar 
arasındaki kabanntılara da sed denilir. ) 

[2] Bir takım, üç - altı mangadrr ( se -
ferde azami adede çıkar) ; her manr.a 9 
kifidir. Şu halde bir takım 54 insandan 
terekküp eder. 

Alman askerleri 

senenin 7 martında beş yaımı idrak etmiı 
bulunuyordu. Bu ıuretle müıtakhel Alman 
sefer ordusu için yüz bini tamamile y~tiş
miş; diğer yüz bini de ona yakın bic kud • 
ret kazanmış olan 200.000 kişilik bir çe • 
ldrdck hazırlanmııtı. Bu çekirdeğin e"l ka· 
biliyetlerinden dörtte birinin takım kuman
danı, dörtte üçünün de sava, kümesi ve 
manga (3] kumandanı olarak kullanıla • 
bileceiini tasavvur edersek 2.500.000 ki
şilik bir Alman ıefer orduıunun s-:vk ve 
idareııine yeti~ecek kadar elemanm daha 
geçen sene martına kadar haLırlanmıı ol • 
duiunu kabulde tereddüt cösteremeyiz. 
Bu ordu; takım kumandanının daha üıı • 
tündeki kademelere muktazi yüzbaıı. bin
başı .. ili.h. rütbesindeki zabitlerini de, bil· 
tabi ıimdiki hazar ordusunda birer dert"ce 
daha küç\ik rütbe ile çalıp.nlından temin 
edecektir. (Halen ihtiyat 11nıfında bulu -
nanlar da ayrıca hu maksada yarayacak • 
]ardır. 

Şu yaptıiımı.ı basit hesap aıgart 

bir öl9U mahsulüdür. 15.000 kiıilik jan • 
darma ve 100.000 kitilik muhtelif isimli 
polis kuvvetlerile 1 S.000 Iciıilik orman bek
çileri ve 8.000 kiıililt cümrük kıtaatı teş -

kilatlarında da aynca yetiıtirilen eleman
lar bu hesaptan hariç tutulmuıtur. 

Bir taraftan bu reami ve kanuni teıek • 
küller Alman ıefcr ordusunun çekirdeiini 
hazırlarken diier taraftan da adedi binlere 
varan ıpor ve gençlik teıkilatı ile klüpler 
ve mektepler bu ordunun efrat ihtiyacını 

karşılayacak surette "llütün Alman ıençli -
iini yetiıtirmiılerdir. Almany , bu on iki 
sene müddetli ıönüllü ordunun ve ayrıca 
ıençliiin yetiıtirilmeıi hususunda takip 
ettiii uıullerde o kadar muvaffak olmuıtur 
ki büyük harp arifesinin ve bizzat bt:yük 
harbin «milleti müsellahasrn bugünküniin 
yanında cölıede kalmııtır. o kadar ki bu 
gönüllü ordu usulünü Almanlara z ,, ile 
kabul ettiren Fransızlar iki ıene e\•vcl bu 
usulün kaldırılarak yerine eski mecburi 
nııkerlik usulünün konulması için teşt"bbüs· 

lere dahi girişmişlerdi; Zaruretlerin insan
ları yeni yeni ve daha mükemmel uııuller 

bulmaia ıevkettiii huıusundaki h.skıkat 

kendini ıöstermiıti ••• 

Bundan maada, ceçen sene martının 
yedinci ıünü hükümleri ortadan kaldm • 

lan V ersay muahedesinin askeri kayıtlan 

o günden beri artık Almanyanın elini ko • 
lunu bağlayamaz olmuılardı; bu sayede 
Almanlar hazar ordularının mevcutlarını 

bugün sekiz misline çıkarmıı bulunuyor -
lar. Şu hale nazaran ıeçen ıenedcn beri 
yetiştirilmekte bulunan ıekiz yü:.ı elli bin 
kişilik ordu mevcudunun yenilerini de 
• yetişen ve yeti~eltte olan polis ve jan

darma kuvvetlerine ilavekn - yukarıda 

hesabını yaptığımız ( 2. 5 00. 000) kişilik 

müstakbel Alman ıefcr orduııu mevcudu • 
na katarsak önümüze, mevcud11 t:ç buc;uk 
milyona yaklaııan bir ordu çıkar. İşte bu 
ordu yannın seferber Alman oıdusunun ilk 
partisidir. 

Müııtakbel sefer ordusu mevcudunu bu 
hadde çıkaran ve talim 'e terbi r esini te -
kcmmül ettiren Almanya bir tnraftan bu 
i~ i yaparken, diğer taraftan da ya41muın 

[3] Bir savaı kümesi, 13 ki§iden veya 
beheri ( 9) ki,ilik iki - üç manıadan teıek
kül eder. 

13 yaşında bir 
çocuk babasını 

öldürdü 

KISK NÇLIGIN YIKTIGI Y VA 

Dramada bir 
karısını balta ile 

Küçük cani gördüğü 
filimlerin tesiri altında 

kalmış 

t ·· ccar 
arçaladı 

··~~~~~~~~~~~~~~;;;.;_~~ 

Son posta ile gelen Fransız gazete
leri babasını öldüren 13 ya~ında bir 
çocuğun cinayetinden uzun uzadıya 
bahsetmekte ve şu tafsi1atı vermekte
dir: 

Hastanede ölmek uzere bulunan genç ve güzel kadın 
yalvarıyor: "Kocama ceza vermeyin, ben ve karnımdaki 

çocuğum onsuz yaşayamayız!,, 

Pariste Rassy sokağında Bodin aı· (Ö 
Drama, 9 Mart 

. zel) - Sevgi in-
lesı oturmaktadır. Bu ai1e mes'uttur. aan · 
ık. ı cınayete sev • 

ı de çocukları vardır. Bu çocuklar - kcdebir ·~ B 
dan büyüğü 13 yasındadır. nun ır hını D u -. • ceva ını ra _ 

Cınayet Cuma günü akşamı olmuş- mayı ve Dr l 1 
A ·1 h b' d d.k ama ı arı tur. ı e ep ır ara a yemek ye ı - heyeca d .... 

d l 
' na uşuren 

ten sonra o a arına çeki1miş bu sırada dehıA t · · b ' . 
•w • rre verıcı ır cı-

annesinin dıger hır odada mqnıul ol· nayett k 
d . .f d k R e arama 

masın an ıstı a e eden üçük ene mümk .. dil 
1. d ••f w•ı b ba od un r. e m e av tu egı e a sının asına B· . . 

d 1 t B . d d" l .1,.h ır cınayet kı a mış ır. ıraz sonra a ort e sı a .. ld" k 
sesi duyulmuştur. Anne derhal koca- 1° ud~~e isteyen 

• d le l eev ıgı için cinaye-aının o asına oşmuş, kapıyı açınca ti . 1 . . .. .. 
zaval1ı Bodini yatakta yüzü gözü de- .• 1 ış ~~~' . oldu • 
lik deşik kanlar içinde bulmuştur. Bu ru ıne ıstenılen de 

·· h. k d d h gene sevginin tesİ· mut ış ft)anzara arşısın a e şete . ) 

d .. k d 13 d bab k ·ı· . rıy e canının bü -uşcm a ın yaşın a a atı mm "k 
fU tehdidine maruz kalmıştır: ~ suçunu affet • 

- Bir adım daha atQ!.san ıeni de mış ve ya1varmıştır: 
Madam Aula ha•tanedc 

babamın yanına yollarım... ' - Kabahati yok onun. Sakın ceza-
Kadın pşkın bir halde feryat ede· landırmayınız. Ben onsuz yaşaya

marn. 

Bu cinayeti Dramalılar biribirlerine 
şöy)e anlatıyorlar: 

mİf, ve çılgın koca sabaha karşı yata
ğından fırlamış, mutfağa inmiş, duvar

da asılı duran et satırını görünce müt

hiş kararını vermiştir. Karısını parçalı

yacaktır. 

Hiç titremeden verilen bu kararın 
tatbiki pek feci olmuştur. Çılgın deli· 

kanlı satırı bütün kuvvetile karısının 

kafasına indirince Anula derin uyku· 

- Öldürülmek istenilen 1ıenç ve 
aüzel kadın deri tüccarı Tokatlis'in 
kansı Anuladır. Anula Dramanın en 
aüzel, en temiz kızıdır. o kadar gü • 
zeldir ki Dramanın bütün genç ve aundan can havliyle uyanmıFl ve elini 

ba11ına götürmek istemiş, fakat ikinci 

satır darbesi ile de parmakları doğran• 

zengin bekarları onun1a evlenmek is
temişler, fakat muvaffak olamamı~
lardır. Ailesi Anula için kendisi kadar 

·· l mıştır. Biribirini 
guze ve temiz bir koca aramı,tır. 

darbesile tamamen 

müteakip l i) satır 
kendinden geçen 

T okatlis kasabanın en iyi ahlaklı 
d l 'k ) d y 1 Anula yatağının içinde hırıldamıya e ı an ısı ır. anız Anulanın ai1esı 
deiil, bütün kasaba T okatlisin Anu- başladığı zamandır ki çılgın kocanın 
laya yaraşan bir koca olduğunda ittifak aklı başına geJmiş, 
etmi~ler ve tam 18 ay önce bu ikı - Eyvah ne yaP-tım, karımı mı öl 

rek apartımanın kapısına koşmuf, po
lisleri çağırmıftır. 13 yafındaki cani 
ilk önce polislere de teslim olmak is· 
tememişse de üzerine tevcih edilen 
tabancalr karşısında elinden ıilahını 

1ıenç ve güzel çifti evlendirmiflıler, ye- dürdüm diye haykırmış, bahçeye fır
ni kurulan yuvaya saadet dilemişler- lamış, bağırmıya başlamıştır. 
dir. - imdat .•• Karımı öldürdüm. im-

Nişanlılık günlerinde herkesin ha - dat ••• 

aet demi yelim amma gıptasını mucip _ iftiraya kurban gitti sevgilim .•• 
olan bu çiftin evlenişi maalesef hiç te l d mat ... 

bırakmış, ağlamıya başlamıştır. umulduğu kadar mes'ut bir hayatın 
başlangıcı olmamıştır. Yapılan tahkikat neticesinde küçük 

caninin tenbcl bir çocuk olduğu, ge - T okat1is karısını çılgınca sevmek -
çen sene evden para çalarak kaçtığı.

1 
tedir. Fakat bu sevgi evliliğin daha 

ekseri vaktini sinemalarda cinai film- ilk günlerinde yiyip kemirici bir kıs -
ler seyretmekle geçirdiği meydana kançlıkla hastalık halini almış, iki sev-
çıkmıştır. giJiye de ıstırap vermiye başlamı11tır. 

Çocuğun bu cinayeti gördüğü ci - Ne Anulanın teminatı, ne de kıs-
nai filimlerin tesiri altında yaptığı ka- kançhğın doğurduğu şüpheleri her -

naati hasıl olmuştur. taraf edebilmek için bizzat yapılan de-

b;;··;~::fı:d";: .. i·)·~:00J"}00i;:;;;j;:ii: ... k~;··: nemeler T okatlisin ıstıraplarını dindi -

dettii\mfz işlere olanca kuvYct iııi verdi. rememiştir. 
Bu ıuretle en teknik, en moderıı silah v e Bir müddet sonra Anula gebe kal· 
muharebe vasıtalan ile harp malzemesini, mıştır . Saf kadının sevinçle kocasına 

lüzumu kadar bollukla meydana gelirdi. yetiştirdiği müjde T okatlisin ıstırabını 
Hiç ıüphe etmemek lazım gelir ki {Ver • 
say) ın imzalanııından beri Alnıanyada büsbütün şiddetlendirm~, delikanlı her 

yapılan her yolcu tayyaresi, kıyafet de - rasgeldiği arkadaşının kendisine: 
iiştirmiş bir bombardıman tayyaresi; her - Aman kardeşim gözünü aç .. Bu 
zirai traktör ve kamyon ise motorlü Alman çocuk senin çocuğun değildir. Diyece· 

ğini sanmıya başlamıştır. Korktuğuna 
da uğramamış değildir. Bir gün posta 

Konwular yetiştikleri zaman Antı" 

lanın henüz ölmediğini aöm1üşler, O" 

nu tezelden hastaneye kaldırmıf?lardıt· 

Kocasını de polisler karakola götür ." 

mü,lerdir. 

Şimdi Tokatlis karakoldadır. v~ 
polislere yalvarmaktadır: 

- Öldürün beni allahaşkına. Hiç 

günahı yoktu zavallı kadının, iftira " 

lara inanarak öldürdüm onu. Eminim 

ki o bir melek kadar masumdu. Anu· 
laya gelince onun pek kurtarılabile " 

ceği umulmamaktadır. Fakat genç ka" 
dın ölmek istemiyor. O da yalvarıyor: 

- Kabahati yok kocamın. Onuıı 

kıakançlık hislerini herekete getirdi " 
ler. Sakın ona ceza vermeyin, çocuğu" 
mun hatırı için beni de yaşatın . Ko " 
cam, ben ve çocuğumuz, biz b iribiri " 
mizden aynlamayız. Onu hala sevi)'O" 

topçusunun cer va!!ıtasıdır. Di~er her 
tiirlü malzeme de bu iki misale göre mu -
kayese ve tasavvur olunabilir. Bu misali
mizde mübalaga yoktur; Almanlara deniz
lerde ııcep zırhlıları » yaptıran fon ''e san'at 
kudretinin, kara ve hava ordulaıın<laki si. 
lih ve harp vasıtalarile malzemeyi de ayni 
yüksek tekemmüle çıkardığını tereddütsüz 

müvezzii ona bir zarf uzatmıştır. Tit • rum. 

* rek ellerile açılan bu zarfın içindeki .......................................................... ..-

kabul edebiliriz. 
İşte bu izahatı verdikten sonra bir ıene 

evvele (yani geçen ıenenin 7 martına) göz 

atarsak Almanların, (Versay) nıuaheJe -

mektupta imza yoktur, mea1i de aşağı 
yukarı şudur: 

- ''Aman kardeşim gözünü aç, do· 
ğacak çocuğun senin çocuğun olmama-

aı ihtimali vardır. >> 

Bu mektup zaten ıstırap içinde kıv -
!İnin aekerliie ait hükiimlerini feshetmek ranan T okatlisin çıldırmasına kafi gel
hususunda, daha o zaman, hımgİ kuvvete 
dayanmış olduklarını bütün vüzuhile gör • 

müo oluruz. Aradan geçen bir sene zarfın 
da ise Alman ordusunun insan kuv,·eti: si
lah ve harp vasıtaları mevcudu aznlmnır.ış, 

artmı§tır. Beş gün evvel Almaııvadan (Ver
say) rnuahcdenamesinin ikinci bir zinciıinı 
kopartarak Ren gayri askeri sahasını 

Reichsver W1t' alarile İşgal altına aldırtan 

cür'et te İşte bu, her gün artan, kuv,ıet ve 
kudretten doğmaktır. 

Jhti,i!lt erkanı harp binbaşısı 
Celil Dinçer 

iniştir.Zavallı Anu)a o gün kocasından 

neler çekmemiş, ne göz yaşları dökme
miıştir. Fakat kocasını bu işleri yapan• 

ların saadetlerini kıskananlar olduğuna 

inandıramamıştır.Kavga, sitem, m\ina· 

kaşa iki genci baygın düşürünceye ka
dar devam etmiş, nihayet karıkoca bit
kin bir halde yataklarına çekilmişlerdir. 

Anula bitap bir halde, fakat müste· 
rih derin bir uykuya dalmıştır. Tokat
lise gelince onun gözüne uyku airmc· 

" 
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ve harp münakaşası 
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r Akdeniz incisi 
- 71 - 20 nci Tertip Tayyare Piyangosunun 

~ Yaznn: Kadirc:an Kallı~ 12/3/986~ 

Pulat Reis, gemiyi tama
men s·yalrıa boyatmıya 

Keşidesi Bugün itti • • 
eş ncı 

Kazanan Numaraları Aşağıda 
karar vermişti __ .,..-....____ 

3000 Lira 150 lira h w i~~~-~l=Iİİİİİ+;T;•;..~!!!~~ Kendisi de bunu aremagasının -~ 
ağz ndan öğrenmek istiyoı-du. fa -
kat Lala Mustafa Paşanın kölesi ar
tık en son nefesinde idi ve kendin -

raya yollarken buradan ora.ya gemi 
gider mi? 

Kazananlar Kazananlar 

de değildi . 

Pulat gemiye koştu. 
Her tarafı aradılar. 

Bulamadılar. 
oradaki yaralılardan her nasılsa 

aağlam kalan leventlerlc forsalar -
dan da ayni haberi alınca ıüphesi 
kalmadı. 

* -24-

Kara Gemi 

25916 8176 
1000 Lira 
Kazananlar 

12971 18432 

16306 
25952 
26451 
12551 
5769 
28166 

16880 
15344 

1976 

5110 
20218 
2552 
7591 

25918 
2694 

29093 
26419 

11701 
19588 
29680 
24200 
25220 
22452 
12036 
5374 

Nisiros Adası 
Yakınlarında 

Venedik bayrağı çekerek Suda 
limanının ağzına geldiler ve orada 
üç dört eski tekneden başka bir teY 
göremediler. Onlar da hemen he -
men bo§ idiler. Daha ileride yaka
ladıkları bir balıkçı kayığındaki bi
ri genç, diğeri yaılı iki Rum onlara 
şu haberi verdi: 

500 Lira 5o lira 
Lakin çok geçmeden gece gele - - Venedik donanması çoktan 

cekti ve Venedik gemisine yetişe - Kandiyay gitti. 
Kazananlar Kazananlar 

rek onu gözden kaçırmamak, sade- Pulat herkesten fÜpheleniyordu. 9335 1057 
3935 ce büyük ve çok iyi bir talihe bağlı - Dün veya bugün buraya Sin- 12077 

idi. yor Matyanonun gemisi gelmedi mi? 6948 20479 

24074 

5590 
1959 Venedik tarafına geçmedi mi? 25970 4877 

Acaba kimin gemisi idi? Kim ku-
- Hayır . . . Hiç. bir gemi görme- 28719 21327 24373 

manda ediyordu? 
dik. 

loo lira Oı·o.da hiç bir dü§man yaralııı ve- - Doğru söyleyin. Yoksa!.,. 
y esiri de kalmamıştı. Pulat hançerini çekerek balıkçı • 

Kazananlar 
Bununla beraber forsaları ve Türk hırdan yaşlı olanın göğsüne daya -

gemicilerini sorguya çekti. Şunları mı§tı. 
Balıkçı üstüste yemin ediyordu. 

anladı: 
- lsanın hakkı için doğt"u ıöylü-

28874 
19821 
7314 
9706 

21287 
17599 
16468 
13117 

Türk kalyonu Venedik gemisi ile yorum. Bundan bize ne? Suda lima
Nisiros adası yakınlarında karşılaş- nı dı§arıdan gelecek gemilere karşı 
mı&lar. Kalyonun topları bu çe§it ge- 0 kadar kapalı değildir. Halbuki 
milerin hepsinde olduğu gibi büyük Kandiye çok elveriılidir. Kalesi de 
çapta, fakat kısa atımlı imiş. Vene- kuvvetlidir. Zaten gemilerdt: tifüs 
dik topları da gene bütün kadirga hastalığı ba!lamııtı. Her gün bir kaç 
smıfı gemilerde olduğu gibi orta yüz kiti hastalıktan kınlıyordu. Do
çapta, lakin uzun atımlı imiş. Kal - n nmamn zayıf dütmesi de onların 1244 

yon geri dönmüş. Lakin daha hızlı Kandiyeye gitmelerine en büyük se- 27888 

2512 
25865 
23004 

8550 

25029 
6728 

13548 
26148 

7973 
23105 

3564 giden Venedik gemisi bu koyun kar- bep oldu. 12616 

şısında yetişmİ§. Topla döve döve Bu sözler onun her §eyi bildiğini 138 3704 

16860 
16869 
23621 
28794 

21284 
11282 
24267 
25820 

6419 
8016 

23669 
2893 

18659 dümeni sakatlamı§, yelkenleri par- ve bilerek söylediğini anlatıyordu. 1546 13756 

çalamıs, sonra rampa etmiş. Bera - - Kandiyeye nasıl girebileceğiz? 12026 19887 14088 
3839 28327 12180 

4172 

11226 
26021 
15612 

13390 
17979 
29955 

8477 
12548 
5686 

10256 
4672 

14786 
27756 
4171 
8413 
6997 

berce rüzgar tarafından sürüklene- it güçleşiyor! .. 
rek kıyıya düımüşler. Kalyon kaya- Diye mırıldandı. 

.................................. , ...................... -... 
ya çarparak su almağa ba§layınca _ Gemiyi karaya boyarız. Vak -
Venedik gemisi oradaki esirleri, pa- tile Murat reis böyle yapmıflı da ka· 
rayı, e§yayı alarak gitmiş. Rampa ranhkta Kandiye limanının içine ka
ve sava! esnasında geminin kuman- dar sokulmu§, dütman gemilerini 
danına zabitler tarafından: saymı§tı. O zaman onun gemisinde 

- Sinyor Matyano!.. m iço idim. 

Maslak yolunda 
bir kaza 

İki otomobil çarpışh, bir 
pilotun bacağı kınldı 

11863 
24959 
4536 
6605 

29798 
12008 
20871 
11537 
23469 
22243 
15132 
2401 
581 

17155 
19213 
2501 
9649 

28566 
8393 

460 
19472 
10519 

26070 
15328 
4696 
1545 

19314 
184 
27 

2007 
14994 
29444 

Denildiği duyulmu§. Bunu Pulat reisin gerisinde du - Er Frans tayyare şirketi müdürü 22744 
Bütün bunlardan Pulat için en la- ran Bekir adında orta yaşh bir le- Ame'nin hususi otomobili ile madenci 

zım olanı süphesiz bu isim idi. itin ven~ söylemiıti. Adilin hususi otomobili Maslak yo-

b .. b""t•· : rd w •• •• r J • B" funda çarpışmışlardır. us u un sarpa sa ıgını goruyo - yı ır , . . . 
d D .. .. .. Ame nm otomobılmde bulunan 

17156 
23158 
4333 
9027 u. uşunuf ·ı B · l .., ba .., k l 

G . b"" .. lk l . . . . . P I k • l b k pı ot asrı yara anmış, sag cagı ırı - 25769 emı utun ye en erını aı§ırmıt- u at mera ve sevınç e ona a. - A ·ı Ad"l b" l . . . • . mı~tır. . me ı e ı e ır şey o ma-
tı. Kürekler ı§hyordu ve tekne dem- tı. t 18090 
zin üstünde iki tarafa beyaz köpjik- Bu sahiden iyi bir dütünüf jdi. mış ır. 22531 
ler saçarak ilerliyordu. Kendisi yapamaz mıydı? Eminönü kaymrkamı Siverege 26869 

Ah Onu Bir Daha - Boyayı nereden bulmalı? Biz- tayin edildi 2102 
Görebilsem!. de var mı? Ankara 11 (Hususi) - Eminönü 13841 
Pulat yumruklarını sıkımı, çene- Diye Murada bakarak sordu. Kaymakamı Raif Siverek kaymakamlı- 293 

• 
8044 

17298 
1766 

27528 
20559 
23163 
4103 

19437 
27755 
19236 
7942 
4116 
8033 
3099 

13206 
17188 
16857 
22549 
1289 

28418 
25156 

6585 
8711 

24441 
90067 
25979 
12164 

269 
23827 
24235 

5506 
3785 
7487 
1119 
7740 

13771 
16211 
8813 

24394 
13929 
19989 

16163 
20275 
9753 sini sıkmış, gittikçe kararan ufka - Vardır amma, o kadar çok de- ğına, Eminönü kaymakamlığına da 1853 

bakıyordu: ğil.. . Güney kaymakamı Agah tayin edil- 5786 18687 
- Ah, onu bir daha &Örsem ... Ve- Süleyman, bataltına gilti. Ancak miıştir. 1514 23051 

nediğe kadar giderim... iki bakraç boya olduğunu öğrenerek 16515 1033 
Diyordu. geldi. Bu iıe bir tek yelkeni bile ka- Seyyar Eroin 4335 3256 
Bütün arkadaşları da her halle- raya boyamak için yetmezdi. Fabrı·kası 10845 27927 

rile: Pulat reis çekilip gitmek için izin 14690 29484 
- Elbet... beldiyen balıkçılara baktı. Gene 5171 13638 
Diyorlardı. ruı cayı iyi bilen bir levent vası - Habeşistana gönderilen 18055 13917 

14925 
16917 
16622 

5093 
16125 
3948 

27164 
29512 
25088 
26500 
3942 

28395 
27523 
16389 
24542 
11676 

247 
22475 
11887 
14831 
2540 

3337 
22098 
22242 
26997 
24377 
27643 
2593 

19615 
16990 

8193 
16904 

2140 
3123 

24637 
14956 
18793 
21424 
12330 
28281 
19199 

6853 
29279 
18714 
26095 
23232 
24951 
24337 

9278 
20091 . 
17461 

7623 
28002 
17619 
4897 
1385 
3688 

28050 
6212 

25039 
1100 

18047 
5149 
2738 
4959 

11180 
7162 

13083 
10167 
8277 

22373 
19477 
21748 
26489 
4062 

19894 
4566 

18993 
10575 
15067 

24801 
18997 
14160 
11018 
8992 
3548 

22261 
372 

29508 
10952 
3184 

21792 
5683 

26169 
16392 
6274 

23630 
10859 
19468 

6809 

3885 
28 

22657 
6163 

21736 
2615 

22084 
13090 
20377 

670 
Alaca karanlıkta ve pek uzaklar- tasile şöyle sordu: afyonlann akıbeti anlaşıldı 16718 

da bir gemi karaltısı görüldü. Pu - - Siz birbirinizin nesi olursu - . Habeşistan~ gönderilmek üzere ~n· H •••• 2o a·in r Li~a~k. MÜkAf~t - M 

'"'UZ? hısarlar ldaresınden satın alınan :Jn lat ümitle haykırdı: •• · JV 

Y aslısı korka korka şu cevabı ver- bin kilo afyonun Habeşistana gitmedi- 20 bin liralık mükafat en ııon çekilen 
- Odur!.. di: • • ği anlaşılmış, tahkikata başlanılmııo:tır. şu 40 numara arasında b eser yiız lir olıı-
Sonra Süleymana bakarak sor T k k d"I · · 

• - B b · '"'I d Tahkikat neticesinde bu afyonların rıı ta siın e 1 mı tır. 
du: _ u enım og um ur. A • • • , 21690 21625 28606 10036 

\ b ·d 7 - Ala!.. Size kfırlı bir i veriyo- kah 1 ngılız. kah 't unan bandırası kul-
- ca a nereye gı er. I L" . "Id" ""' " b 7436 20041 
- Ya Ke.ndiyeye, yr.. hut ta Suda- rum. Eğer bunu yaparsanız hem anan ı~~ı ''ap~runa. verı. ıgı , u 28564 14852 

• kurtulacaksınız, hem de para ka:.·a- Yapurun ıçmde bır eroın fabrıkası bu- 15514 5 
}n... nacaksınız. lunduğu, o sıralarda da lstanbul lima- 33 6 

- Başka? . .. - Bu nasıl bir iştir. Kaç para ve- nına geldiği tespit edil mi tir. 4319 783 
- Ba~ka yer yok ki ... Vencdil \ / · :.ı · e d buluı1d '"' 6336 18806 - receksiniz? apurun şımaı n re c ugu 

20057 
1774 

24122 
2127 

22521 
9692 

14163 
16469 
14866 
21647 

6630 
8779 donanm sı da her halde ikisinden b ıı· d -·ıd· f ·ı · ı y ı ı 18995 23293 - Kolay bir İf. Yirmi beş altın e ı egı ır. ngı ız er ve unan ı ar 

birir-ded ir. .. . böyle bir vapurları bulunmadığını söy- 28938 9537 22478 21292 
- Ya Vcnediğe gicfcr'3e? verecegım. lemektedirler. Bu ''apurun bir kaçakçı 3029 22662 12873 3724 
- Onlar Venedikteki gemileri bu-J (Arkası var) vapuru olduğu anlaşılmıştır. 4344 7813 24856 9213 

Yazıyoruz: 

3o Lira 
Kazananlar 

19710 
2103 

16608 
21390 
11058 
8248 

21970 
29071 

5921 
23775 
16107 
17398 
27077 
17199 

27309 
6962 

10919 
3267 

21496 
28473 
3076 

27827 
21240 
16189 
25726 
13625 
27820 

3844 
8195 

24596 
3714 
245 

21387 
774 

5653 
17596 
25534 
19182 
25511 
2475 

29800 
6536 

27563 

10392 
28961 
23089 
21723 
5329 

28287 
13628 
2138 

13695 
3059 
7813 
8894 
6589 
6542 

10044 
21878 
22091 
28466 

5449 
17216 

4044 
10931 
15188 

5813 
26544 
19549 
22390 
23259 
21564 
7779 

17630 
24125 
26815 
29043 
22247 
18807 
7272 
5714 
3203 

13784 
1224 

22239 
24479 

10982 
12844 
24298 
19929 
15455 
16045 
14046 
16786 
10629 
2883 

22058 
15589 
15195 
4962 

23113 
19857 
17252 
20100 

1556 
7781 

13488 
19282 
19577 
16161 
17754 
19411 
870:i 
8484 

13886 
9187 
8456 
3974 
6733 
4911 
7806 

13856 
20142 
23758 
27836 
24259 

7023 
6651 

20978 

21648 
22458 

8786 
22530 

4321 
9911 

13158 
26()45 
19035 
14293 
15766 
8507 
3534 
9690 

11126 
15912 
13394 
19765 
2903° 
21011 

799 
10462 
29282 
t6ZSo 
23751 
23536 
11o5• 
22454 
23995 
17935 
t593' 
4169 

28151 

8616 
20870 
28452 
29434 
ı136 
ı661 
g221 

14()()4 
2514' 

._.il' ..... ~ 
Bir Doktorun 
GUnlük perşenıb_;_ 

Notlarından <2------
Lekeli ti/oda alkol l 
Tedavisinin ehemmfgıt 
Aydında gece yan•ı bir bat taY• 

çağrıldım . . . de 
B~ gı.indenberi şiddetli bir ateş ıçıııd•· 
kendinı kaybeden ve inliven hasta • 

ki bütün arazı bir lekeli tifo ile "art' 
!aştığımı bana habrlattı. dı 

~ ,;ar 
1 - Ka lbi :zayıftı. T cserru 
- 140 - dı. 

2 - Ate i - 40 - 4 diziycmdı. 
dil· 3 - Muhitini kat"iyyen tanımıyor 

4 - Sayıklıyordu. 

5 - Yatağından fırlıyordu J,lll 
lslak çarşaflara sardırdım. v~ det • 

• • w • w k b" . nıp.ıanYll 
getırttıgım sogu · ır !i•:Se a ·çir• 
dan bir çeyrek fasıla ile ıki kadeh ~iJl1' 
dim. Asnbındaki teşevvı.iş durcfu. tdı~• 
!erce devam eden ve vakti't 11

1 
"'f!I 

~ ti{ 
ilaçlara rağmen gelın iy eıı uykusı_ı• . (ie 

t 11,•" zail o ld u. Ate i bır buçuk 5,u, • te• 
bir buçuk d ere .- dııştu. 11.ıiı l bıf ıal• 
bıı slad ı . Teneffiis d<ıha m11nt • .ıtı•nıııı nıi· 

~ h 1 uııtU m aga buşladı . Hastanın ıı il 
1 

• Oıt 
· d b · · ı ·k · ı · · ·.,,Jirdı . yesın e u ıyı ı · ru c-y ı se • ı flıı"' 

h f .. b" d . d ·rdt n ta suren ır t<~ avı e'\ ı <., •
1 

..,tı 

ka hiç bir ilaç kullanman ı ıl. ,.artı e eıı 
1 bıa 

anca k d ört şi,:ıe :ımp~ıı y.ı 1 •· 1,,ı• kll' 
m ühlik lekeli t ifodan hn<>t tl111 

mıştım. l:,"f ıJ.İ{ 
Burada da alk ol en mükeının~I 1 

vazifesini gormuşıü. ~ 
·----------- t• . kl "'yınıJ:• ( "' ) Bu notlan kesıp $8 .. 1csif0" 

but bir albüme yapııtırıp kolle oıı-t 
d bu " • yapmız. Sıkıntı :ı:amanınız • ~· 

bir doktor gibi imdadınıza yet 



12 .... 

12/S/93' 

IOR POITA 

• Mlll Miicadelede 
~#Casus Te kilitı 

Soa Postanın Tefrik•••• 6 

Sayfa 9 

ismet Hul\ıaı 

ŞİŞMAN FARUK 

K ı• • d k ki ı Adi Fanıktu, fakat biz onu sadece, ampe ın evın e onya ar yuvar anır- !:~·0t~~;~dık. Kendisile pek 

yorlarmış. ikisi de hayatlarından mem
nunmuşlar. 

Bir akşam Beyoğluna çıkmıştım. Şit
m'anla karfl kar§lya geldik. Çak dal • 
gındı. Üç insan kolu kalınlığındaki ko
lundan yakalamasaydım; beni görme
den geçecekti. 

ken bir şebekenin temelleri kurulmuştu ~.:t:.::~-ıaı..hınakız-
s. . mıyor aörünürdü. 

- Bafka bir zaman da celirainiz. aı, 
hiç olmazsa babamla göriiJtüreyiın. 

Buyunmm. 
Kapı açdmaf, matmuel sinnİflİ. Ve en 

tabii bir his te, o adama içeri Riirük\emitti-
Alt katta, tam sokak kapısına karfl o • 

dada bir lambanın ıtıiı, kapının buzlt1 
camlann1 aydınlatıyordu. Sokak kapısını 
•eneli elile kapıyan matmazel, bu odaya 
doiralmUflu. Kapı açıldlğl zaman, arka
llncla uzUD ve bej renıi bir rop döfU'Dhr 
olan b saçlı, kırmızı yüzlü bir adamın, 
8'efin bplı bir fftlolllf üzerine U&iWIDlf 
...... halde, lritap obduia cöftiliiyar • ... 

• ..1-, odadan içeri matmuelle be· 
_._. 1alauca hir adamnı cirdiPai aöriiD
e. ~ Kakin nuarlarile hu ya· 
-... 7&alne bakıyordu. 

Matmazel, nveli iqilİsce olarak: 
- ...... çok dildnıde tetkik edİDİL 
Dedikten aonra; rumca olarak .ösiiDe 

""-etmit: 
- Baba!.. İtte size hakiki bir kahra • 

....._ Ba efendi olmaea idi, a blam iki 

- Ne yapmalı, derdi, ifte böyle ol -

Kaç kilo geldiğini eorardık. 

- Şöyle böyle epey var. 
- Epey amma bir rakam söyle .. : 

- Vallahi ben de bilmiyorum. 

- Yahu Şişman bu ne dalgmlılt) 
- A. sen misin; hiç.. 
Üzüntülü bir hali vardı. 
- Ne oldun yahu, dünyaya k.üsmiif 

gibisin .. 
-Hiç canım .. 

1 - Hiç filan bilmem; her halde sen.-e 

Bilmiyor değildi. Hem gayet iyi bili- de bir şey var .. 
yordu. Her gün muntazaman tartılırdı. - Var ya; bir birahaneye gidelim 

de anlatayım. 
Tartılmasının sebebi kilosu azala -

cak d" k kt w dan d , Y-L Kar~ı karşı va oturduk. 
ıye or ugun mıy ı r 0&sa • ~ . 

zayıflamak istediğinden mi) işte bunu - Şcrefıne Şişman 1 
bir türlü öğrenememiftik.. - Dinle anlatıyorum. Bu Şiflllan 

adı beni mahvediyor. 
Arasıra takılırdık. 

- Faruk evlenscne. 
Herkes bana Şişman derdi. Pek ho • 

şuma gitmezdi amma, pek te kızmaz .. 
- Ben de dü,ünüyorum, fakat bu dım. Evlendim. Kanmı ilk gördüğüni 

fpanlık anda sevmİf!İm. Mes'ut olacaktım. Fa• 

- Canım sen de büyütüyoraun; gel
sen .geJaen yüz elli kilo gelirsin . 

kat. 

- Ene oldu? Fakat dedin kaldın .• 

Eair ln•iliz seneralleri Buraaclaki ikametgihlannın baL-ainde 
....._ .,... .. a. ..a. yijec:eldenti. Ben, Mın- -- .... --~ ~ ~ .na top, ailih, c-..._ alıyorlar. Bu w- Fakat ha zeki adam, bananla da iktifa Bu rakam hiç hoşunuza gitmezdi: 
..... llir ...... konymk -... edecwjim. -r 

- Fakat. kanın da bana adımı söy. 
lemiyor. Şişman, diyor. Karımın ikide 
bir ıtıişmanlık kusurumu yüzüme vur • 
masına tahammül edemiyorum. 

lia ele luıadiPee teıelrlriir edeninia. kolayca bitmez; zannedi7orum. etmemitti: Bot wnanlannda, fransızca ve - O kadar değilsem ele, derdi, her 
L--i1e bu L--- - Almanlar lııillt•-a ina'ilizce ötremnittL Ba suretle · be · 'b' da h · ka l>emifti. Ve aonra, bau.a ya-• E · · ··~ .. _ •-- . ne ıae gene nım gı ı a ma angı -...... L--L--- barakarak konyak setirmek - vet .•. Ahnanlar... büsbütün o .. uu bir hale selen Papaz oila, d • • 

lcima oc1a";-;:;etmittt - Galil., Almanl.n hiç MVlllİyonu • artık kiliseler heyetinin nazan dikkatini ın varır.. Ş d ____ ..ı_ 
nuz. celbetmit, kendisine müf.-M:.lik .... "bi mü • - Canım sen çirkin çocuk degv ilsin, l işmanı gene ara a aıraaa görür o\. 

kmn, (baba) dediii adam. Mister ""''"T •- H h k k.a.p.ı icli. Pek u t..i1iz fiyeaine çalan - Elimden celse.. Onlan bir yumrukta, him bir vazife venlmifti. sonra parasız da sayılmazsın. muştum. ep şişman ğından şi ayet e-
çürük yumurta gibi ezmek isterim. . diyor: 

"-ıca ile hitap etti: Mister Kampel ihtiyat gösterdi. Derhal Ancak tu var ki, Anastaa Papaz oğlu; Lafı kısa kesmek istediğini belli e - N l d' du s· .. k 
- Efendi! .. Buyurunuz, oturunuz. He- ük~lemenin ' d-.::..:......:....1: M t • zeytİnyajı ve lfÜn)Ük kokularile iktifa e • derdi. . -. e o ur. ı!.or . ır gun en ~ 

.... ----'em"n maL:...etini b=•-:.·orum. Fa- m a mevzuunu ... ~ a d k b. d·'·- d w'ld" r__ dımı zayıflamış gorseml. 
-- ... ,. auıu,. el lind •• . d la bir .. . il . • ece ır yara _,ta elfl L .:.aaıen onun 

L. ._........_ _L M ınaz , e e azen o •epll e açen • . . B f d f } k ş· h ha d y 
llllll!U IDMlemki aiae bir t.,eaam ebDıca .. • • • kilııeye ınhıabmdan maksadı da, kolayca - u mevzu etTa ın a aza onuş- ışman er çareye ş vur u. ap-' 
llln celdllW lnınm söylemiftir; fU halde l'D"dBı:. . kad h' ik" . ik" • • .. .. .• ,)'Ükıek bir mevki ele seçirmekten ibaret- masakl madığı kalmadı. Nihayet aç kaJmıya 
....__. ku"r edworum. Lütfen söyler misiniz? ınncı e 1

' ına; ıncıyı, uçuncu tı" • * k d' G" \ ed' · edi ~ "J ._,._.: • G '-ad b l"f · arar ver ı. un erce yem ı , ıçm 
le'±• ııle komıpnalr ter.fiae nail olu,orum. uuup eth. ece yansına a ar, mu te ı 

-

•-- -L!..... k -=--. A._._ ~ .. inde a;.___, _ _ı, L-ak Fakat o _ _!9_ -~ .. ·ı tt".Z.: k e· .. h be ldılt ~-- . ve nihayet zayıflıyamadan öldü .. uen ~ 
0
..._ ___ ,,__ .._. ~- _,, na v- •-e, dnu e •5 • a- ır gun a r a . -r~uan nıpn -

..I\:__!. • _.ı• • A tanı anlar ar....:. titeıinin dibine dan ekildi. dar menfaat temin etmiyor; umumi harbin lanmı•. Yağmurlu bir gün koskoca tabutunu 
--.my ... i8tir. mma, y n· . . Ef d' -•- __ .. k if b--L-anJa y da ..,._,_ · . Ef nc1· d ı IDlltri en 1• artaa tam orr--ır ey o- UDi" rı içinde aluntıL bir hayat geçi - . • .. omuzlarımızın üzerinde taşıdık. 

1111111itn e ı, er er. 1 k · k · · · · · ec1· O M" · d A ıQanl ı ı hı go k _ Çok ali, Oimitri Efendi. Eminim ki, ara 1r1tme ıçın ıZJn 11t ı. zaman, 11- nyor u. - man n "' ıs n r rse . 
Lı'-~. • _,_ •• ..:.1· ç- k- ___ .... ter Kampel de ayaia blkarak: 1 ed'W. . ld ş· le Cenazeden dönü,ae evine uğradım • 
...._ıa çua syı soul)'or. mı u fU _..._... lıte bu sıralarda, usaktan akrl\bası olan st ıgımız o u. ıf1Jlan ev nme K k . ah b" . . n.· 
.a.. --L!...,_ a!-.....:..m· L::...:L L!- Lar• t-m· _ Hay ha• et!-! .ı-L- fazla rahatsız bl- da' . b" .. kada laı w ansı ar asına SiY ar rop gıymış 
-. ~ ._... __ ,,_ uu • ""... • ,, •• ~ - Dimitriyadisin tavııiyesini kabul etmiı· Mis- ıresıne utun ar ş nı çagırmı,tı. Be . .. .. wı ____ ı_t . . .. ........ ....,..k lizımdr. Ben de prap ralmuyalmı. Ancak, sizden bir ,ey rica e- ' N' l d dık B nı gorunce agaama& an şı.şmlf goz_. 

~ıe . ter Kampel ile temasa eiritmiıti. Mster ıtan uunı ora a tanı . u sapsarı l . id _u: llieean iclirn. Fakat timdi, bot kaldnn. Kaç deceiim. H• ne kadar busün n n t1ea • Kam • ı ) .1 .. 1.. . "f bi b erme yen en Yat~· 
'-eclenberi zahire ticareti ile me,ıulau • retle me,cul olmuyorsak ta, sene piyasa pel, muhtelif mHİyetleriıe itine çok saç ı, yemyeşı goz u, mce zarı r z-ı 
-.?.. itlerini takip etmekten YU aeçemİJorum. )'arlyacak olan ~ adamı büyük bir Jaa • 1,dı. - ~~·allı Şişman, dedi, beni bırak~ 

- BU' 
•... e .. · b·~-l- ..... L_.ı __ oluvor. Hatta, muntazam bir iatatiatik tutuyorum. raretle kabul etmif, - evvelce anettiiirniz B' . ş· t b. ı· tı da gıttı. ~ .. __. ı -L"J ,_ ::L· • • • ızım ışman usa ır marangoz e ı-

.ı_L_ el . Haftada iki .ni .. beni umumi pivasa ba • Y~J e - ona pea muuım 'bil' vazıfe tevdi d'' • .. A . . ... t-'-- ttım.• - o.dan - evv ae lf 1apıyoır • •-• ·ı 
1 

. ti. ne ~sc; usta marangoz şıfmanın vu- ynı sozu CJUar e 
....__7 reketlerinden baberd• eclenenb. çok ey e1111f ud k b' . 1 . ·uv . d Za 11 ş· l ..._ • c unu eser, ıçer; nıpn ısı ın gın e - va ı Jt1DaD 

Polia k • • idim. memnmı olurum ( ... ....1_ - k b"I rd - ~sen • l'Vllaal var) on tane ız meydana getire ı i i. Hakikaten zavallıydı. Çünkü karıei 
- o ....... it ..... . . .... Şarlok Dedi. 

....... 11iü7eleriai pek .. ver. olmrwn. Dimitri Efendi; lııu teklifi ........... yede Birbirlerine hiç uymuyorlardı. Şif • ondan bahsederken gene Şifman, di • 
o.... için polislerden de botJanmm. Hiç kabul etti. Haftada iki sün ........ ....,.. Tefiıka .:ızm ci diyat;ni man ıöbeğini güçlükle luımldatamaz - yordu . 
.... eüı: ki, mm hayatuuzcla .ta böyle ma- zahire, ticaret, kambiyo bonalanmı ait ba- ı · ken n~lısı, narin vücudunun bütün ----------------
--... vard1r. . ........ ptinli. Oç a1 ~ .,_ ~ ~aenda, gösteren ı · VJ:;ika ~hengini .~~li eden bir -~vraklık!a aa- 1 -----""""""'!!'!'!!!!"~~--~!!lıııı 

-Aman efendnn,.,. sezer. Bu memle- ~er Kampel, ~- Efencli7i mitetıd- lnegöl muhabirimiz; A. Bayraktar ga sola donuyor; kcndiame ~n~~ • SOa P8Sl8 • 
..... iyle en116ala lfler, cineyeder ol - dit antihanludan ceçinli. Ve nihayet, ken- imzalı kt t ht b't (Ah gözlerle bakanlara tatlı tatlı sulumau-
....._ Bizim itimiz sücümls, kaldınm bJr - cUaine istihbarat te'Mhsbh • ............ Sa" ) 1?1e d upd a,. sa e zad ı k d~et yordu 
~- ... _ L-bad _, __ .. _ ~ --L ---ı: ım ın er estı esnasın a en 181 • • 
-...rı, llleJ'INlfte - a7..nte Ulf"Bfınm.• 81 Y'lll'"UI. 
'-ıı :'--·etti." b' • .. nin de bulunduğu ve ifadesinin de 

._.. Fakat Dimitri Efendi, biiyülı .. il ıo- no M · 
- M..leiinizi niçin terkettiniz?.. .......m_ HattA, Mİll• Kampelia ..-zuau kta kumandanı ustafa Bey ıle Evlenme memuru bu birbirine uy -

• • 

'- - Kim .tti? .. Ettirdiler. Hem de, zor- ,,...._ llir a91kiliıt vücuda aetir9nedi. Göa- t~~ip cdile~ek. beraberce alındığı bil- mıyan çifti kaydi hayat tartile birlqtir-
ellirdiler. tenliii faali7elin l:ııütüD mahiyeti; Sirkeci dırılmektedır. 1 di. Şişman artık evli bir erkekti. Eakisi 
- a&!-!-?.. d .,.""_ ve HaydU'pafll İltuyonlan ~ o- Eserin ciddiyetini gösteren bu ma- gibi sık sık görünmüyordu. Kulaktan 

L!_ - MaliılD ya.. Harp dolayıüle T•kler latarak cepllel .. MYkeclilen .-.&erin a- lumatı da ilave ediyoruz. kulağa İfitiyorduk. Kannlc iyi geçini -
~ -..itet edemiyorlar. o-n için Un- deli.mi sajmak, •e bir kaıç kiti>'i Mister -==
~ pel whk oldaiunclan emin ba • Kampele tanıtmaktaa ileri ıeçanedi 
~lan bir Uç R..n ve &meniyi mes- Bu •n..la Mmer K.ampel, daha fazla 
S...e bıraktdar. Bizi açaia çıkardılar. enerji sahibi bir adam ele ıeçinnitti. Bu 
~- Kampel, piposunu dolchma'kea .dam da (Am·taa Papaz ojlıa) idi. Bu 

adam, (Nijde) nin (CecıajllÇ) köyünde 
bi.nim Efendinin yibiine dikkatle ba • dopnu,, ve lriiçiik ~ kM4t Wsmeti-

..... _.: ne sinnifti. Ayni •anda tah.ae ele he· 
- Siz. .. Sadık deiil iDİ idiniz?.. veskir olduju için orada ilk mektebi bitir-
- Sacbk olanların alnında, Allah ta • dikten sonra, lstanbula celınit; bir taraf-
~ baa.ı...., bir daınca yok ya?. . . tan buradaki kiliselerin birinde diyakosluk 
._.._ zannettikleri adamlann, bizden zi- yapmakla beraber, diier taraftan da o za:.-'8 kendi milletlerine baib olmac:bldan· manın idadi talMilini bitirmifti. Bu tahaıl 
~ i~dia edebilir?. müddeti zarfında Anaataa Papa otla, en 
.._ Anı....t.... ziyade islim dininin tetkikine ehemmiyet 
- bunda, anlanuyacak bir fe>' yok. Da- vennİf; o zaman maarifinia propammcla 
~a Elen kanı dönen her insan, an- ehemmiyetli bir mevki alan ( alômu diniye) 
~ lrendi icleasına sadlktr. denlerini muntazaman takip eylemifti. 

- CM.hkta ne havadisler var?. Hatta bununla d-. iktifa ebnemİt; kendi • 
- 11.u., Çanakkale mabarebeainin aini ialam talebelere biuettirmeclen, bir 
~-- bekliyor. Yakmda lnsiliz. Fran- miicldet te Beyazd camisindeki derslere de 
.... flola.mm mütterek bir hiicumla Bo - devam etmek hevesini cöatermifti. 

teçecekleri zannediliyor. Zaten Anadolulu olan Anutu Efendi 
! sam pbsi .. naalİDİz ne merkez • bu müddd zarfında 4iliai - Tiirk tibi di-

.. zeltmit, artık mantaum kva ı•• Wr Tirk-
....., Ben .... Türkler, dal.. ü6 derKecle ten, oldukta ilim aalaiW INr hoc ..... ay.t 

~llıallldar. 8ahasua Ahwllard• - - ectibniJecek - ..... phnifti. 

• 

aalih• lwınanda etmek ve ınsanın ilendi ıemisini istediği hedefe yüruıebit
,..eldir. Satlam sinirler mülhİ$ hayat mucadelesınde muvaffalıiyetin en ıvl 
llıminatıdır. 8inat11ale) h siıtirlerınııı 

8romural .Knoll· 

ne lıuvvetlendiriniz, bunun musekkın ve muka~~i tesiri her U.w toruhır. 
Hiç bir zararı 1oktur ve ah$ılılılı vtrrnu. 

il '' 20 lıo11111ri9tyl lı•vı lılp· 
lrnttecı-ıtrdt rf(tıt ıw sauıı r. 

KnotlA.-0:. kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshalen •JRhia. 
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"Son Posta,, nrn Tefrikası ı 21 Yazan : A. R. 

Cemilin annesi bir çiftlik satışı için Bandırmaya gidiyordu; 
genç; evde tamamile yalnız kalmak fikrinde idi .. 

Mart 12 

Hitlerin mühim beyanah 
(Ba1taralı 1 inci yiUde) nın diğer her tarafı gibi, ıulh zama· 

dedilir, yahut nazarı itibara alın • nı garnizonlarına malik bulunacak· 
mazaa Almanya hükUıneti Avrupa- tır. Burada tecavüz maksadile as • 
yı yeni tekliflerle sıkmayacaktır! ker tahtidatı mevzuu bahiı değildir. 

Hitler Almanyanın Milletler Ce- Çünkü: 

miyetine gireceğini, muvafık bir za- 1) Almanyamn Franıadan iıli • 

man içinde müstemlekeler mesele - yeceği bir ıey yoktur ve iıtemiye • 
sindeki müsavatsızlığın hallini, cektir. 

Benim, etlerimi ve kemiklerimi satın 
alan (efendilerim) in emirlerine nasıl 
.-itaat ediyorsam, sizin arzularınızı da 
öylece yerine getirmeyi vadederim. 
~mmaaaa •.. Aramızda, daima üç ka
rış mesafe bulunmak.. Ve siz daima, 
(yaveranı hazreti ~ehriyariden, Cemil 
Beyefendi); ben de, - affedersiniz, u
mumi tabir ile söyliyeyim - (dokuzu 
bir küfede gelen cariye, Cenan) kal -
mak şartile ... 

verdi. Onu, bir an evvel görmek isti • 
yorum. Yarın değil, öbür gün tebdil 
arabasile Çamlıcaya geleceğim. Onu 
bir düzenle oraya getirebilir misin? 
Şayet getirirsen, beni nasıl görü~türe· 
bilirsin. Etraflıca cevap beklerim. Gö-

yok. Gülteri de alır, beraberce gider • ve Versay ile Milletler Cemiyeti iı- 2) lngiltere ve İtalyanın garanti 

reyim seni. 

sın . 
(Arkası var) 

fngiltere Ren'in işgal 
edileceğini evvelinden 

biliyor mu idi ? 

tatüsü arasındaki münasebetin ke - edeceklerin ademi tecavüz misak • 
silmesini beklediğini söyledikten !arının imzasını Almanya teklif el· 
sonra: mittir. .. 

Renin İ§lalinde tecavüz\ bir ma- 3) Askeri bakımdan da böyle bir 
hiyet bulunup bulunmadığı sualine tahıit manasızdır.» 
fU cevabı vermiıtir: H' l d h 1 · 

Malum (Bcqtaralı ı inci >·üzcle) R . . k • k ıt er a a sonra fU ıüz ~n aöy • 
C b 1 k k h - enın gayrı aı erı mınta a • ı · t' 

enan, u satır arı o ur en çe re- Londonderry, Beşinci Jorjun cenaze• 
1 1 

• I t ki h' b' t .. emıf ır: 
sinde hatlar gerilmi~·. rengi, haddin • · · d B ı· d b ı 1 n Ifga e me e ıç ır ecavuz 

T merasımın en sonra er ın e u un • · t' b l • d w•r R «Eğer M Saro Strazburı iatib • 
den ziyade penbeles,mi~ti. Elini dal • d ~ d H"tl l b" ··ıAk t nıye 1 es emıı egı ız. en mınta • • 

Hürmetlerimi, kabul buyurmanızı 

rica ederim, efendim. 

T ugu sıra a 1 ere ır mu a a yap - k d k' • l k • • l k kamlaranın Alman toplarım tehdi • 
gın dalgın alnında gezdirmiş: mıs ve Ren mıntakasınm mart ayın- ~~ın a ı tfga uvvetını aza tma d' 1 d b 1 .. d 

Kul cinsinin en talihsizi 
Cenan 

- Ne cevap vereyim, bilmem ki ... da 'askeri hale ifrağ edileceğini bizzat dıger tarafın da ayni dütünceyi gÖ· d ı a .tın ":.. ~ ~~~ına muaaa ede-
Diye söylenmişti. v d · · · · E k" b' 1 zetmeıi ile mümkün olur Munhe • emıyecegını soy ıyorsa fUDU a onun agzm an ışıtmıştır. s ı ır n· • 1• • A • • 

* ·1· b lA l l deleri ihlal eden Almanya degwildı'r tes ım etmesı lazım gelır kı Alman• 

O gün, Cemil ile annesi karşı karşı
ya oturmuşlar, yemek yiyorlardı. Ka
pı, hızlı hızlı çalındı. Dı,şarıdan bir ses: 

- Telgraf ..• 

gı ız nazırının u ma umatı a ır a maz • . 
lngiltere hükumetine bildireceğinden Almanyanın mütarekeyi imzalama- Y~ ~a Frankf~rt, ~~ıburg, Karlsrohe Cemil, bu satırları okuyup bitirdik

ten sonra, gözleri bir noktaya dalmış; 
kirpikleri bir kaç defa süratle açılıp 
kapanmış: 

- Olur şey değil. .. Olur şey, değil. 
Diye mırıldanmıştı. 

Diye homurdandı. 
Ve sonra Gülter içeri girerek dört 

köşe bükülmüş kırmızı bir kağıt uzat
tı. Cemil, derhal kağıdı aldı. Açmıya 
başladı. Annesi : 

şüphe olunmamakta ve böylece İngil· ıından beri Avrupada biri galip, di- gıbı açık ~e~ırlerını ~~anıız. topla • 
terenin hadiseye ~inden vakıf oldu- ğeri mağlup, iki zümre bulunuyor. rının tehdıdı altında ormeyı o ka • 
ğu halde bunu sezdirmediği anlatıl - Bir muahede imzalandığı zama'1 dar arzu etmez. Böyle bir t~hdidi, 
maktadır. mağlup, muahedeye riayetle mü _ ancak iki taraftan da ayni mahiyet• 

kellef tutuluyor. Galip iıe itine gel- te bir gayri askeri mıntaka aidere· 
Evet ... Hakikaten, olur şey değildi .. RADYO diği gibi hareket ediyor. bilir.» 

Hafif bir leylak kokusu sızan eflatun 
renkli ağır bir kağıt üzerine yazılmış 
olan şu satırlar, Cemile pek büyük bir 

Bu Aktamkl Program Lokarno paktına gelince Fransa. Hitler emri vaki yapmayı neden 
nm Sovyet Rusya ile aıkeri mua • tercih ettiği sualine cevap olarak 
hedeler yaptığı sırada Almanyanın daha önce ileri sürdüğü makul tek· 
hududundaki mühim bir kısmını mü- liflerin kabul edilmediğini, g~if 
daf aasız bırakmasına imkan yoktu. tecrübelerden istifade ederek mcsu· 
lngiltere ıunu nazarı dikkate alma- liyeti omuzlıyarak emri vakii yap • 
lı ki eski gayri askeri mıntaknda Çe· tığını, kendi yerinde bir baıkuı da 

hayret vermi§ti. 
Gözlerini, o düzgün yazılmış satır

lardan ayıramıyor, başını mütemadi
yen sola doğru çarpıtarak: 

- Hayırdır, inşallah .. Acaba ne • 
reden? .. 

Diye mırıldandı ... Bütün telgraf a
lanlar gibi, Cemilin halinde de bir me
rak vardı. Ağır ağır dudakları kıpır • 
dadı. 

İSTANBUL 
18: Dans musikisi; 19: Haberler; 19, 

15: Muhtelif plaklar; 20: Sıhhi konferans: 
Dr. Profesör Kazım Esat tarafından 20, 
30: Stüdyo orkestraları 21,30: Son ha • 
herler. ... - İnanılmayacak şey... Demek ki, 

böylesi de varmış ... Bu, ne mektup?. 
Ne ifade? .. Ne ince hassasiyet, yahuu .. 
Ayıp değil ya?. Ben bu satırların ya -
rısını bile iyice anlamadım ..• Ne di • 
yor?.. Ne demek i..tiyor?.. Bunun 
içinden çıkmak bile benim için epey -

- A ... Osman Efendiden ... Bak; 
ne yazıyor, anne ... Çiftliğe, iyi bir 
müşteri zuhur etti. Pazarlığı kestim. 
Takriri vermek için durmayıp acele bu 
tarafa gelesiniz. 

Saat 22den sonra Anadolu ajansının koslovakya veya Yugoslavya kada1' bulunsaydi, ayni tekilde hareket e-
gnzetelere mahsus havadis servisi verile· n"'f d B d A' d - · • J 

ce müşkül bir şey... Nerede benim 11 h O - a i sman Efendi. Bu adamın 
yazdığım <langır dangır mektup ... Ne- h 1 a i ne acayiptir. Habbeyi, kubbe ya • 
rede, bu şairane ve zarifane cevap ... par. İşitenler de sahi zannederler. Çift-
Kızcağız beni adamakıllı matetmiş, lik deyince, herkes te bir şey zannedi • 

yesselam... yor. Ne taraftan baksan bir meyva bah-
Diye söyleniyordu. 

çesi ... Bu adamın sözüne pek o kadar 
Aradan saatler geçtiği halde, şu inanılmaz amma .. Acaba sahi mi? .. 

suale cevap veremiyordu: 

cektir. 
ANKARA 

19,30:Hukuk ilmi yayımı. 19,43: Hafif 
müzik plak yayımı. 20.-Karpiç şehir lo
kantasından nakil. 20, 30: Ajans haberleri. 
20,40: Karpiç Şehir lokanta:ımılım nakil 
(Orkestra). 

BÜKREŞ 
12.30 - 15, I O: Plak ve haberler: 16: 

Radyo salon orkestrası; 20.15: Romen 
halk §arkıları; 20,45: Plak; 20,55: Senfo
nik lonser. 23,45: Haberler. 

BUDAPEŞTE - Görmüyor musun anne. Kosko-
- Simdi, ne yapacağım?.. Dilimi 1 l 6, 30: Piyano • p.rlcı; 19: Konferan5; ca te graf çekmiş. Artık bu kadar da 

ağzımın içine sokup oturacak mıyım?. k 19,30: Almanya - Macaristan futbol maçı 
mas aralık olur mu?.. Demek ki iyi 

;yoksa, buna cevap yazacak mıyım?.. reportajı; 19,45: Çingene mu~ikisi; 20,45: 
\ ' Y w "\ bir talip bulmuş ... Sen ona evvelce bir Haberler; 23: Nevyorktan n"kil: ccNatio-• e.. azarsam, ne yazacagım r.. d 'd' 

şey yaz ın mı ı ı, anne. ı B Cemil, artık pencerenin önüne gi- rıa roadcasting Companyıı konseri; 23, 
. . k - Kaç defa ... Ne yapayım evli - 35. Plak 
Clemıyor, bahçeye de çı amıyordu. Ce- d "\ Be 'd' t d hah 1 k · · 

1 ·· •· 1 k f ım r. n gı ıp e ora a çıvan 1 VARŞOVA J'!an a goz goze geme ten, ena halde d k d WT ? 5 l d be · 
·· k'' d e ece egı ım ya ·· ene er en rı 17, 15: Hafif musiki: 17.4S: Şarkılar; 
ur uyor u. "d 1 H 1 on para varı at a mı yorum. er yı 16, 1 S: Mozart' ın en iyi sonatlarından; 19: 

Ömründe ilk defa böyle bir kadınla 
karşı karşıya geliyordu... Dakikalar 
geçtikçe Cenan onun gözünde büyü
yor; erişilmesi imkanı olm'ıyan bir 
~ahika gibi yükseliyordu. 

vergisi birikiyor. Hiç olmazsa o satı - Salon musikisi; 19,30: Muhtelif: 21: Kon
lırsa, parası ile burada ya bir dükkan ser; 21,90: Sözler; 22: Tiyatro: 22,40: 
ve yahut bir ev alırım da, kiraya ve. Leh şarkıları, 23: Senfonik konser; 24,05: 
ririm; demiştim. Oaas plakları. 

- Fena fikir değil, vallahi ... Afe • PRAG 
· O an Efend'y D k k' · · b" 1 7, 1 O: Brüno radyo orkestr:ıııı; 1 8, 15: 

- Haydi .. Teşrif ediniz de, görü • rın sm ı e.. eme ı ıyı ır Roob piyano ı'le -·erlerinde:t ralıyor,· 
1 k b iş becermiş. Şimdi ne yapacaksın, an- ...... "' 

~e im; diye ısa İr cevap yazayım. Fa- 16, 15: Almanca musikili ne~riyat, mute . 
kat onunla ne görüşeyim? .. Saatlerce ne?.. lif: 20,30: Şarkılı musiki: 21.05: Prag 
'-1 h d d b h d"I - Bilmem ki, yavrum. c:.~·ırdım ae ava an, su an a se ı mez ya?... "SOf? • radyo orkestrası (Debusi, l\1encn); 22: 

h kaldım. Şayet bu ince islerinden bir şeyler a- Karı~ık şarkılı program; 2 3, IS: Dan~ mu-
çarsa, ben ona nasıl mukabele edeyim .. - Bunda şaşıracak ne var, canım> .. sikisi. 
Allah müstahalomı versin.. Ben de, Derhal kalkar gidersin. BERLIN 
fmma alaylı imişim, ha ... Böyle bira- - E, seni nasıl bırakayım, a yav - 16: Piyano - keman sonatlnrı (Ber.tho-
rif zarif genç bir kızın karşısında sük- rum. ven): 16,30: Skeç; 19: Seslerle orkestra; 
lüm,püklümdurmak .. Onunsözlerine; -Aman anne ne tuhafsın? .. San.,, 20,45: Aktüalite: 21,10: Damı; 23: Ha. 
evet efendim, hakkınız var güzelim - ki, ben, agguuucuk bebeğim, değil mi? herler; 23,30: Dansın devamı. 
Clen başka cevap bulamamak; çok fi- Ömrümde hiç yalnız kalmadım mı?.. MONIH 
rakh bir şey olacak... Anlaşılıyor... Hem, gidip gelmen kaç gün sürecek. 18: Piyano • keman sonatları: 19: Şen 
Be müzik; 20,45: Aktüalite; 21.10: «Fıçı Bi-

n, bu sevdadan vaz geçmeliyim. Bu Sirkeciden vapura bindikten sonra, er- rns111 adlı skeç; 2 3, 30: Piy;rno konseri 
kızcağız, buradan çıkıp gidinciye ka- tesi gün Bandırma. Hadi orada da bir ( Bach, Mozart, Şopen) ; ı 3: Haberler; 
dar, gözüne görünmemeliyim. iki gün kal. Nihayet dört, be~ gün son- 24: Radyo orkestrası. 

Diye düşünüyordu. ru buradasın. ViYANA 

F akaaat · · Cemil bu kararını kuv - - Acaba Gül ter sana bakabilir mi, 18, 40: Piyano muaiki5i; 1 9, 1 O: Sö:1;ler; 
''etlendirmiye çalwtıkça, Cenamn em- diye düşünüyorum. 20: Haberler: 20,25: Piyano. cıarkı; ı l ,OS: 
ıalsiz caz.ibesi gözlerinin önünde daha _ Güher mi?.. Gülteri ne yapa • Koro konseri, 2 l ,4S: Mizah, 22: Radyo 
bariz bir berraklıkla canlanıyor; nere- cağım, ben? .. Al beraber götür. piyesi: 23, I O: Piyano müzii;i; 24,05: 
den geldiği belli olmıyan bir ses: Dans. 

O ·· · 1 d - A .. A .. Sen, aklını mı bozdun, - nu gormemıye nası ayana -
bileceksin L yavrum. Hiç seni yalnız bırakır da, gi-

flsıldı -
der miyim?.. Yemeği kim pişirecek. 

Diye kalbine garip bir sual 
Ortalığı kim süpürecek. 

yordu. * - ilahi anne .. Düşündüğün şeylere 
Cemil, burada bu suale verilecek ce- bak. Biz, asker adamız. Öyle şeylere 

"abı diişünürken bitişik köşkte de Ce- aldırmayız ... Hem, yetişkin kızın yal
ııan, Tahir ağanın saraydan getirdiği nız başına benimle evde kalması ya -

13 Mart Cuma 
1STANBUL 

16: Muhtelif Vokal eserler (plak) ; 
18,30: Muhtelif orkestra esuleri (plak), 
19: Haberler; 19, 15: Hafif musiki ve ei
can havaları (plak) : 20: Halk ınusikisi 

(Osman pehlivan tarafından); 20, 30: 
Stüdyo orkestraları, 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajarıııının fU mektubu okuyordu: kı;Şık alır mı, hiç ... 
(Cenan kalfa 1.. ı - Canım, yavrum... gazetelere mahsus havadis ser\'İrıi verile -

MektuLun bana büsbütün merak - Kuzum anne .. Canımı, manımı cektir. 

u usu var ır. urası a ımanya- ecegını ıöy emiıtir. 

----------------·-.-------------------
Lokarno devletleri bugün 
Londrada toplanıyorlar 

(Baıtaralr 1 inci yüzde) 

eski ve sadık bir dostuyum. Başlıyan konuşmalann iyi bir netice verece " 

ğine inanıyorum. Fransa Kollektif emniyet esasına itimat ediyor. Her 

fngiliz Lokarnonun mebıini bir kere daha okursa oradaki taahhütlerin 

mahiyetini anlar.» demİlJtİr. 

Almanlar Londraga gelmiyorlar mı ? 

Lond ra, l 1 ( Hususi ) - l\lilletle r Cemiyeti umumi katibi, Milletler 
Cemiyeti konseyinin cumartesi günü Londrada toplanacağını Almanyaya bi1dirınİ'9 
ve Lokarnoyu imza eden bir devlet sıfati le Lolcarnoya ait müzakerelere iftirak edil' 
etmiyeceğini sormuştur. Almanyanın bun u bir davet mahiyetinde telikki etnıediii 
haber veriliyor ve konseyin içtimaına işli rak edip etmiyeceği henüz anlaplınaınıf 

bulunuyor. 

/talga ve konsey toplantısı 
Londra l 1 (Hususi) - İtalyanın Londra müzakerelerinde ve konsey içtimsıana ne 

şekilde hareket edeceği henüz anlaşılmamııştır. İtalya, aleyhinde zecri tedbirler tllt• 
bik olunduğu müddetçe Avrupa işlerile yakından alakadar olmak iıtemcnıcktedir. 
ltalyayı yapılacak toplanbla~d" Sinyor Grandi temsil edecektir. 

Fransa şimdilik seferberliğe lüzum görmüyor 
Paris 11 (Hususi) - Fransa harbiye nazırı bugün resmi bir tebliğ ~erek 

Almanların Rende 90.000 kadar asker toplamalarına rağmen seferberlik iJAılıll~ 
karar verilmediğini, alınan tedbirlerin kafi olduğunu, icap ettiği takdirde ibtiyllt 
hudut kuvvetlerinin derhal ulalı altına davet olunacaklarını, bunları davet edip toP' 
lamanın bir kaç saatlik iı olduğunu, fakat §İmdilik buna da lüzum olmadığını. dip• 
lomatik müzakerelerin neticesini beklemek lazım geldiğini söylemİ§tİr. 

Belçika başvekilinin dünkü nutku 
Brüksel 11 (Hususi) - Ba~vekil ve Hariciye Nazırı M. Zeeland bugün ııöyledii' 

1 L k d 1 l . . .. ' . h re.keti ile bir nutukta Belçikanın vaziyetini an atmıı. o arno ev et erının muttenıt a 
v• .. "L • d"I d•v• kd" d b" f ı~k tl L-rcıl<llla bir çare bulunabilecegını, ıtbnat temın e ı eme ıgı ta ır e ır e a e e ..., v· • 

cağını, Belc;;ikanın Lokarno yerine yeni bir muahede yapılıncaya kadar Lokarııo>' 
sadık kalacağını söylemiştir. 

Hııdutlarda hadiseler başladı 
Nevyork 12 (Hususi) - Ünite<l Pressn Prag muhabiri bildiriyor: Altı Al~~:. 

askeri bugün Çekoslovakya h11d11Junu g"çmİ§ ve yakalanmışlardır. Asler!er yo 

rını §8 ırdıklarını söylemişlerdir. 

Ame;ikadaki Almanlar asl'er kaydediliyor/~ 
Nevyork, 11 (A. A.) - ı\lıuaıı kunsolosluğu ataşe~i Slegfried 

titz Birleşik Amerikada yaşayan büt:iıı Alman yurddaşlnrı, muhtemel 
hizmeti için kaydetmek üzere emir aldı~ını gazetecilere söylemiştir. 

Bu Alınanlar derhal silah altına çağırılmıyacak, fai<·.t Avrupada 

vukuunda Almanyaya gitmt:k üı:ere huır bulunacaklardır. 
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ıfnde meraldbi bahriye reıml tahakkuk ettirflmemHI için 1ahlple
rl in llAn tarihinden itibaren nihayet on beı gtıa zarfında latlda 
ile Emniyet 6 ıncı Ş.be Mldtırlljtıne mOracaat etmeleri UID 
olunur. •• 1 " ,. 1286 ., 

lstanbul MiJli Emlak Müdürlüğünden: 

YENIKÔY ı Ayanlkola mahalleal Doj'ramacı ıokağı 
eald 8 yeni 6 Ayılı eYln tamamı. 

BÜYÜKÇARŞI ı Çuhacı bam ikinci kat yeni 5 Ayıb 

ÜSKÜDAR 
dükk•nm tamamı. 

: Selimi Ali mahalleıl Sellmaız caddeal 
eakl 308 yeni 'r/2/ I dnkkinın tamamı 

DA YEHA TUN : Mahalleli BOyOk yeni han alt kat yeni 
36 aayılı odanın 1/2 payı. 

DA YEHA TUN : Maballeıi Bliyllk yeni ban alt kat yeni 

BEYOGLU 

SAMAMYA 

38 sayıla odanın 112 paJı. 
ı Htbeyln ağa mahallesi tenekeci ıokaAı 
eıkl yeni 10 aayılı 72 metre "We 40 d .. 
Iİmetre murabbaı arsa •e baraka. 

: Sancaktar Hayrettin uzunca ova aokaiı 
eıki 49 yeni 53 aayıb ••in 6/16 payı. 

BÜYÜKDERE ı BüyUkdere caddeal eıkl 28 yeni 41,4111 
honan ve kulDbenln 36164 payı. 

AHI ÇELEBi : Mahallul Limoa lıkeleal ıokağı eıki44-48 
1...ı 44 aayıb dtlkkinın 3812/20160 payı. 

Muhammen 
değeri 

Lira 

800 

80 

675 

300 

300 

97,60 

450 

750 

.. MDbaclll ikinci tertip ta.tiye veaikaalyle,, 717 
Yukanda Juıb mallar 13/3/936 Cuma günD aaat 14 de pqln 

para •e açık arttırma De Atılacaktır. Satıı bedeline lıtikra11 
dahili •• % de bet f•izli haine tahvilleri de kabul edilir. lıtekll· 
lerln % de yedi buçak peJ akçelerini Takti muayyenladen •••el 
7abrarak idarede mltepkkil Abf komiıyoauu mlracaat 
lan. " M. " " 1079 " 

Lüleburgaz Belediye Reisliğinden: 
Her Hnı açılma11 •• Dç ıDn de•am etmeıi mutat olan Ull .. 

burı•• K6prtlbqı HaJ •AD Panayın ba Hne de NIAam lldael 
Pertembe gOal açalacakbr. Gelecek uaaf •• tlccana her tlrll 
eababı lıtlrabatlan temia edllditl UAn olmaur. .. 127 4 " 

Alakadarlar bu haberi 
tekzip ediyorlar 

Bir gazete Unkapanı köprüsü ta • 
mir edilinceye kadar hayvanlı nakit 
vasıtalarının Galata köprüsünde._ 
geçmesi mahzurlu görüldüğü ıç .. 
bunlann Azapkapı ile Unkapanı ara • 
sında işliyecek araba vapurları ile nak• 
ledileceğini, belediyenin bu iş içiq 
Şirketi Hayriye ile konuşmalar ) ap • 
tığını yazmıştı. 

Bu habere göre, iki sahil arasında• 
ki köprüleri kaldırıp Feribot nakliyati 
yapı)ması hakkındaki eski teklif ge:t 
de olsa kısmen kabul edilmw demekti .. 

Ke) fiyeti belediyeden sorduk, aldı• 
ğımız cevap şudur: 

- Böyle bir şey hatta düşünülmüt 
bile değildir. Çünkü bu hem imkan• 
sızdır, hem de bugünkü sür'at mefhu
mu ile telif edilemez. Şehirde köprü
den gecen vesaiti geçtikleri muayyeıl 
zamanda karşıdan brfıya geçirebil • 
mek için 50 araba vapuru bile kifayet 
etmez, iki araba vapuru ile bu muaz• 
zam işi başarmak da kimsenin akhn • 
dan geçmez. Bu haber kat'iyen asıl • 
sızdır. c· ·T~p·~~tllar, Daveti~r.) 

Akıl lufzawhlw11 cemiyeti 

toplanbaı 
Türkiye Akıl Hıfzıauhhası Cemiy~ 

tinin yıllık bilgisel toplanbsı önümüz • 
deki cumartesi cünü aaat 17 de CaiaJ. 
oilu Halkni aalonanda yapılacakbr. 

( Konferanslar J 
Halkevinde konferans 

Eminönü HallteoilMlen: Yarın aaat 
(17,30) da nimiaİll Caialoilundal4 
merkez aalonanda Dr. Alamet Asım ta• 
rafından (Analık .. f ..... bhası) hak,. 
kında konferans nrilecektir. Bu kon• 

59 Karacabeyde Adil 997,65 997,65 Ve.saik olma· ferans bütün yurtdaflara açıktır. 

60 lakonto ve Tııcaıel 
Kollektif Şirketi 
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70 Hugo ve Friedrib Lauter· 
yung V. Marko Mercan. 

71 Kotniko Karo ve Ş. u 
V. Marko Meıcan. 

72 Fatma Münevver V. Salih 
Zühtü. 

73 Haaene V. Fahri 
74 lveko Şirketi Vekili 

Marko Mercan. 

15 Muhittin. 

76 Veysel Ant. 
7 7 Bivaa ve Ş.ı V. Alkivyadie 
78 Süleyrrıan Niyazı 
79 Talip 
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VENO& Rl•Lı 
ile tunlet göıea kirpikler kalbl•rt o~ 
rfb; aaplanır. 

YENOS RUJUI 
Gayıt caıib renklırile kullananlan 

ba7retlırı dlltUrür. M ıaat dudakta 
1abit kalır, bozulmaz Te yakmaz. 

YEN0& PUDAASI 
Terkibe Venlı Gold kremi karııtı• 

rılmak aayeıinde aarln n nazik 
cildleri tabir eden hır tene uygun 
renklerde 7ükHk ••afh •t•iı bir 
p•.ıdradır. 

V•NO& KREMi 
Terkibindeki huıuat madrlel ha

yaliye dolıyıaile insanı pyani hayret 
bir ıurıttı gençleıtirir, ıüzell• t riı ve 
iımi gibi bir Ven!lt yapar ve ha:>r•t• 
len dıişörftr. 

Ewllr• Zade Nureddin Eren 
Ecı•i kimyeviye •e ıtriya' depo u, 

latan bul. 

İ•tanbul Uıinci illa• memurluğun-
126770,20 92647,88 34122,32 elan: 

iflas Jdare Azaları 
ı Müflis Nemli zadeler fİrketi rnaaası• 

Avukat lamail Aslh Ak.kan. Muharrem Nail ve Şimun Le, i .. t ed Al• R" · t d"il 
1 ._ ._ _ ..... _ • . na muracaa en ı ızanın ıs e ı 

etanbal 1K111C1 uıu Dairesinden: d k ·· 11· ı· it 
ı o u:ı: yu:ı: e ı ıranın a ancı sıraya ve 
ıtanbulda Zindankapmnda Nalburlar caddesinde 365/367 No. da Nalbur tica- h . . • t d'~ · (460) ı· (Sg) k . . . a:ı:ınenın ıs e ısı ıra u-

retile ittisal etmekte iken mahkemei Aaliye ikinci Ticaret Daıreaınce ıflasına karar 
1 

(l4S) ı· lt k 
ruıtan evve ce ıra on a ı uru-

verilmit olan Mehmet Kadri7e ait aıra defteri idare heyetince hazırlanarak daireye k b 1 d•l • ld i d b"tt il 
fU a u e ı rnıı o u un an ı enz 

verilmiftir. Bazı kararlar idare heyetinhı ~ı rıyeti ile ittihaz edilmittir. Alacaklı - bakiye ( 312) lira ( 73) kuruş n be,.:nce 
lann alacaklannı veya ııraları hakkında bir itirazlan olanlann icra ve iflas kanununun k b 

1
.. d ft · · L

sıraya a u une Ye sıra e erının -
235 inci maddeai mucıDİnce ma defterinin ilan tarihinden itibaren bq 1ıün zarfında 

1 
d"" lt'l • m m )•"-

l suret e uze ı mesıne maaa e ur .. -
alakadar makamlara mÜlKaat etmeye hakları .ardır. kinci toplanma 6/Niaan/936 i k ·ı · ld x...-d dı' unca arar verı mıt o u 5 .... an • arteei ünü ... t 1 O a i kılın lan tamamen a kuımen bbM.1..1 _ _ _____ . ._..____..__._~-----

--~~~~--:~=-~~==~_.r..;=o.:;;;= 
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Sinek, tahtakurusu, pire, güve bütün haşerat hayat bulmadan yuvalarını yeni icad Fayda Pompa 

~~Tek Kollu 
KAZA 

Bu keşidenin 

35. 

Daima Tek Kollu 
DIRIR •••• 

en büyük ikramiyesi olan 

i R . 1 
iki Şanlı Türk Subayına verdi: 718 numaralı bilet hamili Eğirdir dağ Kur
sunda Astegmen Bay Fevzi ve Nihat kazandılar. Yıldırım tel ile müjdelendi. 

• 

~._., Fennin 

1 
• 6 lamba:ı 17 m - 20CO m 

kadar RADYO 

en son icadı 

SCHAUB 
Oseanik modeli 1936 
Sızi •ğlendirmei• hazır en lüsumJa u
kadatın ııdır . . 

Umumi ıatıı depoıu: lıtanbul Saltan· 
hamam. Hnur;lu han No. 1. 

Adana : Hanı Bey Z. Muharrem mımı. 
İzmir ı Penne&ti ve Pariente. 

Trabzon : Atmacıl)ğlu Hakla Bakanay. 

2 nci bllyllk ikramiye olan 15000 lirayı 
29.880 nümeroJu bilet hamili Yeniköy Tütün sahş deposu memuru İstanbul Gümr.ükleri 

Bay D 1 L A V E R kazandı. 
Eminönü - Köşede Tek kollu Cemal Gişesi sahibi Satış İşleri Direktörlüğünden: 

Cemal Güven 411--------~' M. K. N. AGIRUGı KIYMETı cıNsı EŞYA 
~----------....._ .... ____________ .... __________ .:.;... ___ ~-----------------~-------.... -~~------~~ K. G. L K. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Sabnalma· Komisyonundan: 
t - Merkezimize aid Ankara Motörü keılf mucibince açık ek• 

ılltme ile tamir ettirllecekUr. Keıif bedeli 940 liradır. 
2 - Bu ite aid şartname ve evrak ıuolardır. 
A - Ekıiltme ıartnameıi 
B - F ennl ıartname 
C - K•tif cetveli 
3 - latekliler bu ıartname Ye evrakını paruız olarak lıtanbul 

Liman Sahil Sıhhiye Merkez! Levazımından alabilirler. 
4 - Ekailtme 24/Mart/936 Salı annn 1aat 011 dlSrtte Galatada 

Kara Muatafapaıa sokağında Istaobul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Ekailtmiye gireceklerin 70 Ura 50 kuruı teminat parası ile en 
az 3000 liralık bu gibi tamirat yaptığına dair bir ehliyet veaikaaı 
eöstermesi ıarttar. u ı 221,, 
,.._ ---~~~~~~~~~~~~~~----~~~~---

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızın Ordu ve lnebolu ıuheleri için askerl.klerfnl yapmıı 

Ye yaşl 30 dan avağı olmak ıartile iki kambi}o memuru alınacaktır, 

1) Taliplerin en aşağı Ticaret li1eıi \eya liıe mezunu olmaları 
I 

iyi Fransızca ve İngil :ıce Cle bilmeleri matluptur. 

2) Bu liaanlardan baıka Almanca bilenler tercih olunurlar. 

3) Talipler 30/3/936 ya kadar mektep ıahadetnamesi, hnıoU hal 
ilmühaberi. nüfus tezkeresi ve a~kerlik wesikclnrmı hamilen fstan
bulda lstanbul Ziraat Bankaı na ve Ankıırada Umum müdürlük 
memurin direktörlüğüne mtiracaat ederek sıhhi muayenelerini ve 
kayıtlarmı yaptırmalıdırlar. 

4) tınt'han 1/4/936 çarşamba ıUnU aabahleyin Ankarada vo İe
tanbul ıubemiıde yapılacaktır. 

5) imtihanda muvaffak olanlara mu1affaluyet derecoleria• röre 
(100) liraya kadar aylık verilecektir. (1289) 

Sana; 
Perestiş ediyorum 

işte ufak, fakat parlak bır m:ııvaç 
tahnyyülünde bulunan bir genç kız 
için çok manidar üç kelime... Bir 
erkek daima tatlı, yumu~k ve be
yaz bir cildin ve nazik bir tenin 
miknatisi tesiri altında cezbedilme· 
ie meyyaldir. Zamanımızda her 
kadın, beyaz rengindeki (yağsız) 

TOKALON kremini kullanarak 
sehhar sevimliliğini çabucak fazla
la~tırabilir. Yalnız Üç gün zarfında 
daha cazip bir tahavvül göze çar• 
par, cilt yumupyıp beyazlanınca 

açık mesamat, ıiyah benler ve yor• 
gunluk izleri de yavaı yavaı zail 
olurlar. Bir erkeiin hararetli aıkı· 
na nail olmantzı arzu ediyorsanız 

bu basit tedbiri tecrübe ediniz. 

F 

Tabii meyva uaarelerile hazırlan • 
mış yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 
haatalıklannda fevkalade faydalıdır. 

Hazmi kolaylaıtınr, inkıbazı İzl\le 

eder. 
lNGtLtz KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu • İstanbul 

3829 150.00 75.00 Porselen elektrik doy meYadı lalı .. 
4699 275 ADET 138. 10 Liıtedo yezıh demirbaı •tY .. 
4573/169 193.00 193.00 Tuvalet aabunu. 
3885 91.00 3.43 Sülfür dlS potaayUm. 
Yukarıda yazılı eoa 13/3/936 G. Saat 14 de S&taf Salonunda 

Açık arttırmaları yapılacaktır. lıteklflerJn ıartlar1mız mucibince •r 
yayı a!mak için ylizde yedi buçuk pey akçelerlnl yatırarak makbul 
ve sair evraklle muayyen zamanda ıatıı aalonuna ıelmelırl UID 
olunur. (1272) , 
Sayın Müşterilerimize 

Pangaltıdaki mağazamır.ıo eski memuru Bay Nahid Kipmao vaıift1iaden 
çekilmlı çiftliğimiı.le hiçbir münaaebet n merbutiyeti kalmamııtır. Mama• 
ileyhin ''Kipman çiftliği,, fırmaıı altında yine Pangaltı cıvartada açmıı ol· 
duğıı dükkanla kat'iyen bir alakamız olmadıgını ve aatmakda olduğa .a&, 
yağ ve emsali mallar1n da bin aid bulunmadığmı bir yanlıılıfa mahal· kal· 
mamalc üıere aayın mttşterilerlmiıe illn ederi1.. 

Yalova Baltacı Çiftliği idaresi 

1 EmlAk ve Eytam Bankası llinları J 
Galatasarayda "Avrupa 

Pasajı,, Pazarlıkla 
Satılıkhr. 

Bankamıza alt emliktan lıtanbul'da Galataiaray•da Anupa Pr 
1ajı namile maruf •• yirmi iki dUkkinı mllflemil çarıı 18.3..1936 
Çarıaaba gllnU saat on beıd• Ankara'da idare Mecllılmll huzurunda 

peşin veya taksitle pazarlıkla ıah)acakhr. 
lıteklilerin o günn o aaatte Ankara' da idare ·. Mecliılmfzde hasst 

bulunmaları •eya teklif edecekleri bedelin Hkizde birini de~to 
olarak Şubelerimize te•dl edib aon teklif \e şartlarını telgrafla ••1• 
mektupla Ankara' da idare Mecllıine veya Şubel•rlmlı MndnrlOlderlo• 
bildirmeleri ve fazla tafıllit için Bankamıza mUracaatlan. [317) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---" 
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\ 

'VE 

ARLON .. 
Satış depoıu: Camcı han l ln~ 

Dr. A. KA TIEI-
l•tanbul Birinci İlla• memurluğun • ( A. K U T 1 E L ) 

dan: · N sJ Kuı:ıköy Topçular cadd11ı o. 
Bir müflise ait ve Çakmakçılarda ___,, 

Agopiyan hanında en üst katta bir o- p E y N 1 R U 8 y AS 1 

Soa Posta Matbaaaı 

dada mevcut kısmen yanmıt manifa • ~ 
- tura eıyası açık arttırma ile satılaca • 15, 20 senelik tecrübeli kap.r ısı• -
• tından talip olanların 19/3/936 per • uata.sı anyanlann Balıkeıir Aygörd ~"' 

ıembe günü saat 15 te orada hazır bu- hallesinde No. 1 O peynirci Halile 111 Nctriyat Müdürü: Seliın Ragıp 

Sahipleri: A Ekrem. S. R.qıp, H. Lütfg .. J lunmaları ili.o olunur. (21034) caatlan. 


