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Almanyanın Cevabı Fransızları Kızdırdı 
Milletler Cemiyetine İştirak İçin Almanya, Hitlerin 

T eklifleririin Görüşülmesini Şart Koyuyor 
• 

Fransız Dış Bakanı ise, "Alman Şartını Münakaşa Etmekten 
• 
ise Milletler Cemiyetini T erketmeği Tercih Ederim ,, Dedi 

MilletlerCemiyetiKonseyiSa.at
1 
Bravo Türk Genci 

1 1 de Gizli Bir Toplantı Yapıyor Londrada Bir Türk Atleti 
-~ · - - Rekor Kırdı 

Milletler Cemiyeti konseyinin bugün ikinci toplantısını yapacağı Sen Ceymis sarayının salonu 

londranın kararı r
1 
F M hh ~ 

b ki . ransız ura ası 
e enıyor T hd•t Ed. 

lngilı·z kabı"nesı" bu sabah e 1 ıyor 
Londra, 15 (Son Posta} - Alman-

h..u"·hı·m bı·r toplantı yaptı •&ı yanın Milletler Cemiyetin~ cevabı hu· 

Paris, 16 (Son Posta) - Berlin· radaki Fransız mahafilinde asabiyet 
d H' l · · · d l " uyandırmıştır. Geç vakit gazetecileri e ıt erın rıyasetın e yapı an mu· k kabul eden Fransız dış işleri bakanı 
ırn bir toplantıdan sonra Almanya 
~ M. Flanden Alman cevabı aleyhinde 

illetler Cemiyeti konseyi toplan • bulunarak demi~tir ki: 

tısına İ§tirak hakkındaki davete «Alman cevabının metnini henüz o

' hiç beklenilmediği halde • cevap kumadım. Ben Londraya Hitlerin sulh 

\'ermiştir. Almanya cevabında Mil- tcklif{çrini müzakere için gelmedim. 
let} C • · • d · · k b l Bu teklifl<.- rirı mı.izakere edilmesi hak • er emıyetının a vetını a u 
et k . kındaki Alman şartını münakaşa et • 
• tne le, fakat bunun içfo iki ~arh J mekten ise Lond rayı ve halen içtima 1 
eri sürmektedir. Bu şartlar ~un • halinde bulunan Milletler Cemiyeti 

1ardır: 
1 - Müzakereler baıtan a§ağı 

1~rn bir hukuk müsavatı esası dahi · 
1tıde cereyan edecektir. 
~[Devamı 11 ine~ yüzdedir] 

konseyini terketmeği tercih ederim. 
Ben Londraya Lokarno muahede • 

sinin ihlal edilmiş olması keyfiyetini 
tesbit ettirmeğe geldim. Yoksa başka 
şeyler müznkere etmeğe değil . .. ıı 

Galata köprüsü bozuldu 
l<öprü kapanamadığı için Eminönünden 

Galataya geçilemiyor 
l, ~u sabah lstanbul ile Galata arasında ınünakale tamamen kesilmiştir. Bunun ile• 

cbı köprünün sakatlanı;ıı ve bu yüzden kapanamamasıdır. lstanbulun Galata ile 
tt\i.inakalesinin kesili~i köprüler kuruldu kurulalı ilk defa vuku bulmaktadır. Nakil 
~asıtalanndan hiç biri lstanbuİ yak_asından Galata yakasına geçememektedirler. 
nkapanı köprüsünden sonra Gnlata köprüs~ün de bu hale gelişine bir müsade

tltc sebep olmuştur. Bu sabah sa;ıt. 6, 1 O da Iereste yüklü Sevim şilebi Halice 
~rcrken köprünün aç'ılıp kapanan dubn<;ına çarpmış, dubada bir delik •açmıştır. 
~ uba su almıya başlamış, f~at köprüye bağlı olduğu içinbatmak tehlıkesinden 
Uttulmuştur. 

(j Bu yüzden köprüyü kapamak mümkün olamamıştır. Uğraşıla uğraıııla saat sekize 
oğru duba ile köprünün Haliç tarafında 2-3 metrelik bir yer uçuca getfrilebilmiş, :c bu sayede yayalar, tramvay. e vapur .> olcuları köprünün bir tarafından diğer 
lltafına geçmek imkanını bula\arnişlerdir. Fakat bu pek güç olmakta, bu nokta bir 

~na baba gününü andırmakta1~..ı Hadiseden bittabi kayıkçılar istifade etmişlerdir. 
tlt eş. k.uruşa karşıdan karşıy~ 4'~,)i'!~ir,mektedirler. Köprünün bugün tamir edil· 
it C$ı ımkanınz görülmektedir. 1Cöp'itlrtıuvakkaten kapanacak, fakat üzerinden 

'rnvay ve kamyon gibi ağır vesaitin ııeçmeaine müsaade edilmiyecektir. 

Alman Cevabının . 
Metni 

Almanya İngiltere ile De 
Temasa Girecek 

Berlin, 15 (A.A.) - Alman hüku· 
meti, Londrada yapılmakta olan Mil
letler Cemiyeti konseyi müzakerele • 
rine Almanyanın iştiraki hakkında 
Milletler Cemiyeti sekreterinin yaptı· 
ğı davete aşağıdaki cevabı verm~tir: 

(Devamı 11 inci yüzde) 
······························································ 

Bugün 

16 Mart 
Bugün 16 Mart .. 16 yıl evvel bu· 

gün düıman aüngüleri bir avuç 
maaum Mehmetçiğin göğaünü del
mİf ve l•tanbul müttefik ordular ta· 
rafından İfgal edilmiiti. Bu münaae
betle ıehitlerimizin hatıralarını yad. 
etmek üzere İatanbul ve Beyoğlu 
Halkevleri tarafından büyük toplan
tılar tertip edilmiıtir. Toplantılarda 
•Öylevler •Öylenecek, temailler veri
lecektir. 

Ayrıca Şehremini Halkevi. taralın
cl-an da Eyüpte ıehitlerimizin mezar
ları önünde bir ihtilal tertip edilmiı
tir 

ihtilale bütün ünivenite talebeleri 
ve halk iıtirak edecektir. Davetiye 
kartlarını hamil bulunanlar aaat 12 
den itibaren 14,20 ye kadar köprü • 
den hareket edecek vapurlarla Eyü
be gideceklerdir 

* (Ercümed Ekrem Talu'nun 16 
Mart ıehitleri halıkındalıi ya%ıaını 

2 inci .aylamız.Ja (Sözün Kı•an) •Ü· 

tununda bulacakaınız.) 

White - City, 15 (A.A.) - Üni - muvallakıyetini aevinçle lcarftlar H 

versiteler arası yıllık atletizm müsa - kendi.ini tebrik eder. 

bakalarında Cambridge, Oksford'u 3 Anadolu Ajansının notu: 

puana karşı 8 puanla yenmi!'ltir. Cam-
' İngiliz ölçüleri üzerine verilen bu re • 

bridge adına müsabakaya iştirak eden korun metre üzerinden mukabili '3,8773 
Türk atleti İrfan, 45 ayak 9,f> inçes tür. 
gülle atmak suretiyle bu müsabakayı Türk spor tarihinde ilk defa olarak bey-
kazanmış ve üniversiteler arası bir re· nclmilel mahiyette bir rekor tesis eden 
kor tesis etmiştir. genç atletimiz İrfan'ı Anadolu Ajansı en 

Son Poata: Bu genç Türk atletinin ,samimi surette tebriki bir vazife addeder • 

• 
Iran Şahının 59 uncu 
Y ıldönümü Kutlulandı 

Dün dost Iran Şe

hin~ahı Alahazrcti 
hümayun Riza Peh· 

]evinin fö) uncu do
ğum yıldönümü idi. 
Iranda teceddüt ha
reketlerinin başın • 
da bulunan Şah 
dost memleketin bir 
çok yenilikler ka • Dü~ ıran konsolosh~nesinde yapılan 
zandırrnış, idare merasimden intibalar : 

makinesini tanzim Yukarıda soldan sağa konsolos nutku-

çok güzel ol
muştur. Tam saat 

üçte şehrimizin ta
nınmış erkanı ile 
lran vatandaşlan et
leriyle birlikte sc -

farethanede toplan -
mışlardır. 

İranlı bayanla -
rın bu merasimde 
hazır bulunmalan 
toplantıya daha hu .. 

d ı.. . nu söylerken, İran marıı ayakta 
etmiş, or uyu ve susi bir mahiyet ver-

dinleniyor. 
mektepleri ıslah et· mistir. 

Apğıda soldan sağa ilk defa merasime • 
miştir. iştirak eden İran kadınları, misafirler Merasime Türk 

Alahazreti hüma· izaz ediliyor ve lran milli marş .. 
yunun son günler • Tek resimde, ayakta konsolosun lariyle başlanmıt. 
de yaptığı inkılap • refikası görülmektedir. müteakiben lran 
lardan birisi de lran kadınına içtimai konsolosu bir nutuk söyleyerek Şahın 
hayatta büyük bir mevki ayırması ve hayatını anlatmış ve handaki inkılabı 
peçe ile çar;,afı atarak yerine medeni ı ...... ( J?~~a":'ı .ı ! . i.n~~ !~~~~~ .• 
kisveyi koymasıdır. 

Şahın 59 uncu yıldönümü dün 1- Habeşler ltalyanların 
rand~ olduğu gib~. şeh~imi.z~e de. par- Gerisinde Çarp'7.;~r 
lak bır surette tes ıt edılmıştır. Bılhas- [Harbe ait telgraflar 1 t inci sahife<ledir] 
sa İran konsoloshanesinde yapılan me-



H_e~g_ün 
H iuliıderin Cilvesi ı 

• 
rahakkulı Manurlarının 

""t:ıfletleri 

Hiıdiıelain cilvesi 

B ir , akitler geçinemiyen ilci de" let 

vardı: Çarlık RusyııSl ıle Türki)~

Bir '1rakit1er dünyayı paylaşmak için e!ele 
vermiş devletler vardı: Avrupa devletleri. 

Cihan harbinden !lonra hndi5eler dr· ·.jq. 

ti, hadi!!derin manası değ" ti. Bır vakit • 
ler hiç geçincmiyen devletler sıkı fıkı dost 
oldular. bir vnkit1cr dost, hatta muttefık 1 
olan devletler şimai birbirlerinin boğnzla • 
nnı sıkmağn çalışıyorlar. 

İşte Sovyet Birliği ile Türkiye arasın 
daki dostluk bunun en iyi misalidir. 

Sovyet Birliği ile Türkiye ilk dostluk 
muahedesinı 16 mart 921 tarihinde ak • 
detmişlerdir. Aradan 1 5 sene geçmicıtir. 

Bu dostluk bir gun bile ufak bir sadameye 
uğramamış; bililis daima tecdit edilmış 'e 

nihayet 14 mart 936 tarihinde daha on se· 

ne uzatılmıştır. 
Buna mukabil harpten evvel ''e harp 

içinde müttefık olan de" !etler bugün dün· 
)ayi paylaşamıyorlar. Dostluklar ancak ha
kiki menfaatlere ve hedefleri mu terek si· 
yascte dayanırsa devamlı olabilir. Turki)I e 
ile Sovyet Birliği ara51ndaki dostluk da bu 
iki unsurda tamamen mevcuttur ve bu sa· 
yede dostluk ne dün bozulmuştur. ne bu
gün bozulabilir, ne de )'ann bozulacaktır. 

Türkiye ile Sovyct Birliği iki kom~u 

memleketin birbirine yardım ederek nasıl 
sulh ve sükun içinde yaşıyabileceklerinin 

en güzel misalini vermi 1erdir. 
Bugün ilk dostluk muahedesinin imzn • 

) ndığı tarihin on beşinci yıldönümüdür. 

lki millet te bu tarihi sevinçle tes'it ede • 
bilirler. 

* * * 
T ahaklruk memurlarının galleıleri 

h~. ..,,,an Kename 1ıore 1>ır gi<lifi, Lır t. ıura!ı, bir bılli v rdır. 

Evimizin iç yÜ~ünü er an herkese östermdt istemeyiz.. Onun 
için medeni memleketlerde tCldihiz, haberm mUıtfir kabu 

edilmez.. Ev sahibi hazır olmıyabifu, o gün için misafir kabul 
edecek vaziyette bulunmıyabilir, sizin boılanmıyacaiımz bir da
vetlisi bulunabilir, aiz.i ağvlıyacak ·nsrtal.an bulunma} abilir. 
Hüwa evin İç yüzü misafir kabulüne mü5ait olmıyabilir. 

Halbuki biz misafirliğe ıittiğimiz zaman haber vcrmeği fazla 
buluruz. Ev 5ahibinin maruz kalabilecqi 
müfkil vaziyeti hesaba kabnaz., yalnız. ken
dimizi düıüniirüz. 

Habersiz misafir, eski :ı.amanın adamı· 

na yakıttr. Bugünün insanı habersiz ziyaret 
yapmaz. 

Habersiz misafir a 

( l 
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Büyük Harpt n Sonra HERGu··N eı·n fl,KRA ., Fransızlar Tayyarenin 
Tiyatro Vı Sinemaya 1 Gürültil Yapmasını 
Rağbet Çok Arttı Tercih Ediyorlar 

Sinema biletlerinden alınan muayyen Ne yapsın? Tayyarelerin gürültü yapmalanna m • 

pualarla temin edilen Darüliıcezc vnri - Eski zaman ricalinden, irtikap ve ir· ni olmak için Almanyada bazı hazırlıklar 
datı 1 Q35 ııcncsinde Frnnsada şu yekuna ti~asilc meşhur Mehmet Efendi namın· yapıyorlarmış... Yükseklerden bile du • 
baliğ olmuştur. 5 1 milyon kırk iki bin da birisi varını . yulan gürültü hem şehirler halkını hem de 

frank... Bu adam günün birinde ölünce. oğ· tayyare yolculanru rahatsız. ediyormu~ Bu 
Harpten evvel bütün Fransada 143 ti- lu, 0 vaktin :§Sirlcrinden birine miira - meseleye temas eden ibir Fransız. gazetesi. 

yatro binam varken bugün 406 dır, 3 7 si- cnntlc, babasının mezar taşına kazıl • cı biz gürültü yapan tayyarderc ı;oktan ra-

nema ise 264 de çıkmlJltt. mak üzere bir tarih i~temi Şair Cle zıyız, z.ira, bombardıman cdilmdten İac 
Harpten evvel halk :zevkine d ha düş- bunu tanzim etmeyi kabul etmiş. gürültüyü tehlikeye tercih ederizı.ı dcmck-

kündü diyenleri tekz.ip İçin bundan daha Aradan on. on be~ gün geçmiş. ço- tcdir. 
güzel bir misal bulunabilir mi) cuk tekrar §llirc gidip tarihin hanr olup 

Geçen gün gene bu sütunda İstanbulda * 
tahakkuk memurlannın yaptığı hata- Avusturya Beşveldl muavlnl l,ık 

olmadığım sormuş; değil cev bını al

mı1-

* D ••t kUfU 

lngilteredc fakir bir maden amelcsinc 
annesi altı peni mukabilinde ufak bir va • 
zo satın alarak hcc:lQrc etmiş... Vazo, ma· 
sanın üz.erinde duruyormu1- antika merak
lısı bir adam bunu görmüş ve amelenin na
zarı dikkntini celbetmi§. 

lan göaıterir bir iki vak'adan mah ctmi,tım. 
O s,tündenbcri gazetelerde veya dostlar 

ve tanıdıklar arasında bu hikaydcre ben· 
zer bir kaç vak'a daha okudum ve; İttim. 

33 sene devlete askerlik etmiş mütc • 
kait bir zabiti bir Kiin. dört sene evvel ta
hakkuk etmiş bir yol parasındl\n dolayı 

karakol karakol gezdiriyor ve nihayet tev
kifhane e atıyorlar. Bereket versin oğlu 
yetişip urtanyor. 

Bir kadının e'•ine haciz koyu) or ve eş
yasını sokağa tıyorlar. 

Vergi tahakkuk memurları iş görmüş ol
mak. fazla varidat tahnkkuk ettirmiş bu
lunmak için uzun tetkike lüzum görmüyor, 
vatanda lann maruz kal bileceği i kenccyİ 
hatırlanna getirmiyorlar. Vatandaş haksız 
yere karakollara düşecek, mahkemelerde 
aüriinceck, senelerce vaktini ve parasını 
kaybedecekmiş. bu onları o kadar ala -
kadar etmiyor. 

Devlete varidat temin etmek güzel .şey. 
Fakat bunu vatandaşları zarara sokmak
ınzın yapmak gerektir. 

Geçen gün de yaz.d ığımız gibi. Maliye 
Vekaletinin bu noktaya bir daha dikkatini 
çekmeği lüzumlu görüyoruz. 

Hadiseler Karşı$ında: · 
Kolerla .. n Sualler 

Fransız gazeteleri yazıyor: 
«Avusturya başvekil muavını prens 

Stahremberg, Avusturya, 'Macaristan v~ 

İtalya arasında bir anla~ma, zemini bul -

mıya çalıpnaktadır. Bunun için yakında 
Romada konu malar yapılacaktır. 

Prens Viyanada bilhassa kadınlnr tara
fından çok sevilmektedir. Karısilc ayrı ya
şamak.tadır. Katoliklikte bopnma olmadı
ğı için, a~k olduğu Burg tiyatro arti tle -
rindcn güzel bir kadınla evlcnememcktc • 
dir. 

Rivayetlere göre prens Romado. bulun
duğu esnada papaya müracaat ederek. ni
kahım feshettiği takdirde. ltalya ile daha 
iyi müzakerelerde bulunacaiını, çünkü ba
ıının dinç olacağını söylcmi~r. 

Bakalım Papa, ltalyanın milli menfaat
leri namına nikahı feshedecek mi?» 

* Ame-rlk lllar lak 111blllerdekl 
9 klllerl deQlftlrlrorlar 

Amen"kalılar, scnelcrdenberi kullanılan 

iskambil ıckillcrini değiştirme~ karar ver· 
mi lerdir. 

Bir hafta sonr bir daha, on b~ gün 
sonra bir daha gitmiş.. Yine hazır değil. 

Nihayet, bir gün, yine: c h zır değili» 
cevabını alınca, sitem etmeğe kalkı~ • 
mış. Bunun üzerine öfkelenen pir: 

- Ne yapayım, be adam~ Diye 
bağırmış. Uğraşıyorum, uğraııyorum, 

baban lacak herifi bir türlü cennete 
sokamıyorum 1 

*------------------------... 
BULMACA 

4 

Soldan sağa: 
Papaz.lann yerine. dört rcis\r.umhur ko

l - Karavana pişirilir. Allah. 2 - Pe.yacaklardır. Ruzvelt in'ck, Vnson orya, 
lalesi meşhur bir kasabamız. 3 - Bay • Vaşington kupa. ve Linolcn d~ karamaça 

Vazosunu müzeye götüren amele bu • 
nn mukabil yanm milyon liradan fazla pa· 

ra almış. Vazo cııki Çin bükümdarlanndan 
birisine aitmi Dünyada qi yokmuş. 

* 
Mahkeme rnaarefl•n 

Nazari olarak davalar dünyanın her ye
rinde bila ücret görülür. Halbuki öyle ıncm• 
leketler vnrdır ki, mahkeme masrafları, 

müddeayı yıkac k kadar ğırdır. Bu mem· 
leketlerden birisi İngilteredir. 

Karabiber alış vcrifine müteallik huku
ki bir davada mahkfuna tam 25 bin in • 
giliz liras:t mahkeme masrafı tahmil edil • 

miş. 

Amerikada da Hauptmana bir milyon 
dolardan fazla muarifi muhakeme tah -
mil edildiği unutulmamalıdır. 

ri hazır. 7 - Tanımaktan emri hazır, ht• 
sım. 8 - San'atin türkçesi, hadise. 9 -
Fransız şehirlerinden biri, garbi Afrikada 
bir zenci cümhuriyeti. 1 O - Elbise. lahim. 
1 ~ - Battal etmek, beyn. 

1 - Habeşistaoın hükumet olacaktır. merku.i 
nı.mdan evvel gelir. "4 - Beyaz, grnmer, 

notn. 5 - Birinci harfinden onm bir 1 
ilavesile dine ait olur, illetli. 6 - Şark, 
muarız. 7 - Musanın ba tonu, nazik de-

Dünkü bulmacanın halli: 
neresidir) 

2 - Haile Selasiye kimdir? 

3 - Ren gayri askeri mıntakası nedir? 
4 - Lokarno antantı hangi de"-letler 

a ..... •ında yapılmı~ır? 

' - Mogolistan nerededir? 

Bu sualleri bundan bir yıl evvd glin gör
müı, çok bilen bir adama sormuş olsaydık: 

- Durun, diyecekti: düşüneyim taıına
yım, kitaplara bakayım, size cevap veririm. 

* G rlp bir terbiye uaulU 1 

Fransada 1 3-14 yaşındaki kız çocuklara .ğil. 8 _ Fena, esmekten emri hazır. 9 -
l?ratik dersler veren bir mektepte talebeye Bir K ili vesile çevik olur. J O - Sevda, 
fU sualler sorulmuştur: 

Allah, mahal. 1 1 - Hayret ıfadcsi, sirkc-
1 _ Güzel bir delikanlı seviyor musu- li olur. 

nuz ve sever misiniz? 
2 - Flört etmek ister misiniz.? 

3 - Size kur yapılmasını ister misiniz) 
"4 - Verem olarak ölmek ister misi -

Yukarıdan aJllğıya: 

Soldan sağa: 
1- apolyon, Su. 2 - Koh. ak, kem. 

3 - Arka, hnlk. 4 - ree, baca. 5 - Çap
m:r. 6 - Ziyaret. 7 - İkmal, semer. 6 -
Kaim, batı, im, kab, rak. 1 O - lnıa, azık, 
acı. 11 - Razı, iki. 

Yukandan şağıya: 

Evvelki gün bir ilk mektep 
soracak oldum! 

talebesine niz? 

1 - Siyah, bir sebz{. 2 - Vadedilen 
şey • .sporcu haykın~. 3 - ilave. derece. 
4 - Bir hastalık. 5 - Bir kadın İsmi, 

hayvanların evi. 6 - Açık, asmaktan cm-

1 - Aralık, in. 2 - Akrep, kaim. 3 -
Poker, mimar. 4 - Oba, azam. 5 -
Azil, kaz. 6 - Yaz, bazı. 7 - Ok, asabi. 
8 - Hasret, ki. 9 - Kaç, emiri. 1 O -
Sela, acı. 1 1 - Umk, O, razı. 

- Sen de ama ıkolay sual soruyorsun, 
dedi bunları bilmeyen kalmadı ki.. 

... Bir dostuma sordum: 

-En iyi tnrih ve coğraf>a hoca51 kimdir? 
Cevap Yerdi: 
- Siyaset alemindeki karı!iıklık ı .. 

imsel 

Muharrirlerimizden ismet 

Hulusi IMSETin bir oğlu dün

yaya~ · 1.,.ıııır. Talihi o.çık, 

5 - Allaha inanır mı ımz? 

İSTER İNAN İSTER i ANMA! 
Vize okuyuculnrımızdan P. Göksel yazıyor: 
«7 /3/936 cumartesi günü mühim bir it için Saray posla • 

n~inden telgraf çekmefe gittim. Saat onu çeyrek geçiyordu. 
O~ kapı açıktı. lçerde posta ve telgrnf odaları kilitli idi ve 
oralarda kimseler yoktu. Benden :sonra mektup vermek için iki 
ve ıonra bir köylü dah geldi. Saat on bir buçuğu beı geçin
ceye kadar bekledik. Po ta memuru bekliyen arkada§lardan 
biri postane önünde oynayan bir ,kız çocuğuna posta memu-

runun nereye gittiğini $ordu. Kız: 
- Biraz. evvel balık avına gitti 1. Cevabını verdi. 
<ı Yanımda kağıt zarf vardı. Hiç olmana mektup ya:ı.ayım 

dedim ve orada kısa bir mektup yazdım. O ıırada telgraf hat 
çavuşu geldi ve mektubumu almnğa kalktı. Put parası alması 
için bir lira uzattım. Bu defa da üstünü verecek para yokmuı. 
Pul verin dedim timdi de yalnız. bir pul nr onu da mektuba 
yapıştırac:aiun, dedi.n 

İSTER İNAN İSTER lNANMA ! 
ömrü uzun olftln. L _____________ ..... !""!!"' ______________ ~ ______ ...., ____ ..,.. __________________________________________________ ~~--~ • ..t1 ;__ ____________________ ~, 

Söziln 
16Mart 
Şehitleri 

Mart 16 

Kısası 

"\ 

'------E. Ekrem·Talu--

B ir avuç askerdiler .. Bir avuç yiğit. 
Çnnakkale cehenneminde, Bağda\' 

çöllerinde, Kafkas şahikalannda, Galiçyo 
sahralannda. vatanın :şucfi uğnmn yıllarcll 
döwşmüş, kaç defa ölümle yüz yüze gel• 
c1ik.1eri halde onu bile yıldırıp kaçmnıh 
mütarekeyi müteakip İıtanbula dönmüş• 
lcrdi. 

Şehz:adebaşında. muvakkaten kışla diyt 
kullanılan bir binanın içinde, gaza meşnk• 
katlerinin yorgunluğunu çıkarıyorlardı. 

Bu bir avuç Türk çocuğunun ruhlarını 

Ve": gönüllerini kasvet bürümüştü. Asil v.r: 
temiz bakıslı gözlerinde elem vardı. Namus 
ve §Crefini kurtarmak için canlarını ııczret• 
miş olduklan yurdun sokaklarını ynbaneı 
ayaklar çiğnemişti. Ay yıldızın yanı L ın· 

da baskn renkler, başka rumuzlar dnlgala

nıyordu. 

Kendi yurtlanndn, kendilerini J ubancı 

hissediyordu ibun1ar .. ve can cvlı rı sıLla
yor, yürekleri kanıyordu. 

Pek fazla yeise knpılacnklarını sezdik" 
leri ızaman, bakışlannı Anado\udan yan• 
çeviriyor, elbette bir gün doğar.ak olan 
güneşi güzlüyorlardı. 

Bir avuç askerdiler .. Bir avuç yi(:it. 
Bundan on alta sene önce idi: On alU 

mart hnhı. 

Henüz hepsi de uykudan uyanmamı,lar· 
dı. Kimisi dahn düşünde, ışıklı ve çiçekU 
Anadolu yaylalarını, köyünü, sılada ya
vuklusunu, ihtiyar baba nı, ninesini görü• 

yordu. Kimisinin de hayali harp ve zafer 
meydanlnnnda. siperlerde dolaşıyordu. 

Birden, kovuştan içeriye baskın yapatı 
yabancılar. bu bir avuç )iğitin ili.erleıine 

yürüyüp, haykırdılar: 
- Teslim olun! verin silahlannızı !. 
E.r meydanında teslim olmamı<ı Mcb• 

metçik. böyle bir ikışla kovu~ndn teslim 
olur mu? K nını akıtmadan silahını "eriı 

mi ~ 
Düşmanın haykırmasına bir aslan kiik• 

rcmesi kaT'Şllık verdi~ 
- Gen!. 
Bir kaç el silah patladı .• Bir kaç ma,~t 

kur,unu vızladı .. 
Düşmanlar. harp meydanlarında karıı 

karşıya ocnk ederken canlarını alamadık• 
lan bu bir avuç .>iğiti, endi yurdlannd • 
bir kışla kovuşunun kapısı önünde kahpe• 
cc baSkma uğratarak yere ısermişlerdi. 

Bu bir avuç şehidi lstanbul halkı o gün 
mezarlarına kadar takip etmekten ımen " 
edildiler. Fakat bütün bir şehrin munevi• 
yatı, matemile ve isyanile onlan Eyiip nır 
zarlığına kadar teşyi eylemişti. 

Onların temiz kanı, milletin imanıııı tar• 
sin eden mukaddes bir harç oldu. 

On altı mart şehitleri beyhude ölmedi• 
ler. Türkün, on1ardan sonra bir kRt dil.ha 
yükselen ulu varlıb'l biraz da onların eseri 
dir. 

Bugün ziyaret ettiğimiz mczarlannın ü• 
zerindeki taş, muazzam inkılap d.bidcsin.İD 
temelidir. 

Onlar yattıkça bu mülk ve millcl pııY:j. 
dar elsunl 

Biliyor Musunuz? 
l - lzmir l~tanbula kaç mildir'? 
2 - Büyl.ik harpte çok şöhret 'kalıınııı> 

(Ayşe ) kimin adı idi? 
ı· .... pıı· 3 - 1 5 19 >ılın da seçilmiş olan '" 

rator kimdi~ .. , 
"4 - Bir Türk kadınının ecnebi tabii 

b 1 L. T·· k k -- ·ı ., Jc.:~ yetinde u unan ır ur er cgı ı e c 

mesine mani var mıdır? el" 
5 - En meşhur iki Türk ressamının a 

lannı eöyliyebilir misiniz'? 
(Cevapları Yarın) 

(Diinkü Suallerin CevaplıırJ) ~ 
1 - 31 Mart isyanında şehit ol.an ba}l'. ·• 

· 1 dl" N. P 1 aı:kı> sıma ar n ıye nazırı azım aşa. - ·L: 
j.;iıt•ıP 

meb"usu Arslan, Şerif Sadık Pacıa, 

Hayreddin ve mülfıziın Salahnddindir- • 
K 1 ~ıı 

? - Kara Mustafa Pa"a antın 
- " du"' 

manındn Viyanayı muhasara cdeıı or e· 
jdı:ıtıl muzun kumandanıdır, haksız yere 

dilmiıtir. ı;;tİ!• 
3- Matbaacılığı icat eden Goten~c~ yı• 
4 - Arap hnrflerile ilk kitap 1 :.ı 1 

lında ltnlyada basılmıştır. hıı ,. 

S - Gazi Ethem Pnşa Yunan ~~~trııİf 
rebesinde ordumuzu galebeye ı;e 

olan kumandandır . .325 te ölmü~tuı-



.S~lya~et Aleminde . . 

En Pratik 
Söz: Loit 
Corcun Teklifidir 

A lmanyanın son emri va~ii. karşıs~n~ 
da en pratik hareket ıstıkametmı 

~Österen Loit Corç olmuştur. İngiliz harp 
kabinesinin başında bulunmuş ve bugi,inkü 
•ıtlh muahedderini yapmış olan heyet aza· 
ltı\dan biri sıfatile bugünkü durumun 
~es'ullerinden biri addedilmek lazım gelen 

bı.ı zat diyor ki: 

11 Almanyanın hareketleri izam edili • 
tor. Almanya, 1914 senesinde, bugiin • 
künden çok daha kuvvetli idi. O zaman 
harbe hazırlanmıştı ve etrafında, çok kuv

"etli müttefikler vardı. 

Halbuki, bugünkü Almanya zayıflır. Et
tilfında müttefik yerine düşmanlar vardır. 
B11 düşmanlar, bugünkü Statükoyu, icabın
da silahla dahi muhafazaya azmetr.ıiiler • 
dir. Binaenaleyh, Almanyanın, bu kuv -
\retli çenbere karşı gelmesi imk~nsızdır. 
hen, Hitlerin sözlerinden ziyade işte gö
~\iıniç gördüğüm bu realiyete inanı • 
~Otum ve gene bu sebeple l-:litlerin tekli
finin kabul edilerek Avrupa sulhunün da
ha şimdiden ve hiç olmazsa 25 sene müd
detle emniyet ahına alınmasını istiyorum. 

Bu münasebetle şuna da kanaat ~etir • 
l'lıiş bulunuyorum ki bugünkü sıkıntı!: va
~İJlettcn ve silah yarışından yalnız Alınan
~a ınes'ul sayılamaz. Mes'uliyet miişte -
.tektir. Çünkü, hiç kimse. muahedelerin 
•tarılarına uyarak hakiki bir silah tensiki· 
ile Yanaşmamış, bütün fedakarlık Alman
~~:ıra. yüklenmek istenmiştir. Bugün eğer, 
it ınuharebe çıkarsa, bu muharebe, Al -

l'tıanyayı bugün yenebileceklerini sananlar 
tarafından çıkarılacaktır. Çünkü onlar, iki 
:ene sonra Almanyanın kolay kolay yeni
Cttı.i:veceğine iman etmiş bulunuyorlar. l) 

* * * 
loit Corcun, kendj tarihi mes'uliyetini 

~~~~rak mevcut durumdan. ~ıkarma~ is
dıgı ahkamı tetkik etmek ıçın bu sutu • 

~tırı rnüsaaclesi olmadığı için bu ciheti mes-
ut geçeceğim. Fakat mevcut kargaşalık 

'rasınd .. d .. w.. b d , a gor ugum şey, u a amın en pra-
lık teklifi yapını§ olduğudur. 

Mevcut şartlar içinde, Uluslar Kuru • 
~lırıu yekvücut olarak Almanya aleyhine 
~tekete getirmenin imkanı olmadığı an • 

ılrnııtır. Bilmiıkabil Almanyanın Ren 
~lltakasından askerlerini ge:ri çektirmek 
~· tllliınkün sayılamaz. Geriye tek çare, 
d~~erin teklifini müzakere kalıyor ki en 
td gru olan hattı hareket te bu olmak icap 
Ilı er. Fakat bu müzakere başlarken Av
tıı ilanın bütün pürüzlü davaları topyekun 
~la.sa üstüne serilmeli ve hepsine birden 

1 ~Şekli hal bulunmalıdır. Yoksa, rahat bir 
~ h devresine girdiğini sanan dünyayi ye
l l-'eni dava ve ihtilaflar karşılıyacak o· 
l~t3a, o sulhün kıymeti kalmaz ve insan -
;tırı kendine olan itimadı mutlak surette 
ıı' bir daha iade edilmemek şartile zeval 
'~lı.ır. - Selim Ragıp 

Efganistan Dış işleri 
Bakam Moskovada 

l ~oskova, ıs (A. A.) - Tas a • 
'tısı bildiriyor: 
~ tf ıanistan dı§ itleri bakanı F eyz 
t 1thaınmet Han dün Moskovaya 
~~İ§ ve durakta Krestinski, Mos· 
~ Vct Sovyet batkan vekili Ussov, 
~~l.~fganistanın Moskova büyük el: 
ti , ... 
Ilı. lh erkanı tarafından karşılan • 

1!tır 

11 So.,·yet Rusya ile Efganis~an ara

l~~~aki dostluk münasebetlerinin 
t, 1fafından bahseden İzYestiya 
~etesi, diyor ki: 

~1 '(E:tniniz ki F eyz Muhammet Ha-
, l\ 1\1 k . . Ef · ıı~ os ovayı zıyaretı ganıstan 

~t· So"lyet Rusya arasında iki mil • 
1ı. •tt saadeti ve dünya sulhunün 
"l~l\f 
~4 llati namına mevcut dostane 
~~t~a.sebetlerin daha ziyade kuv • 

enrnesini temin edecektir.n 

Quıgaristanda 40 komünist 
tevkif edildi 

· Sof ısil\ l'a, 15 (A. A.) - Geçen hafta 
~ t de, Sofyada ve vilayetlerde, al
~~~~tıe gizli komünist matbaası keş
~i~~iştir. Kırk kişi kadar tevkif 

--1ıtir. 

• 
TELGRAF BABIBLIBI 

Balkan Andlaşması Kon
seyi Geri Mi Bırakılacak? 
Yunan Başbakanı Müzakerelere iştirak İçin Konseyin 

Tehir Edilmesini Teklif Edecekmiş ... 

Kabinenin tahlif resminden ıon • 

Şelsvigteki 
Danimarkalıların 
Beyannamesi 

. 
"Biz, Danimarkalıyız, 
Danimarkalı kalmak 

istiyoruz,, 

flocapaşa yangın gerine 
Villalar yapılacak! 

. Atina, ıs (A. A.) - Matbuatın 
verdiği bir habere göre Yunaniştan, 
Demircisin de meclis müzakeralın -
dan sonra, Balkan antlaıması kon -
seyine ittirik edebilmesi için, Bel • 
gratta yapılacak olan bu konsey top· 
lantısının, teahhürünü teklif ede · 
cektir. 

ra balfbakan Demirciı aıağıdaki Flen§burg, IS (A. A.) _ Cenup 
beyanatta bulunmuttur: Şlesvig Danimarka akalliyeti, bir 

G azeteler yazıyor: Hocapaşa yangın 

yerindeki arsalara sahipleri tarafın

dan bina yapılmasına belediye izin vermiyor 
muş; zira buraları İstanbulun Marmaraya 
bakan en güzel yerlerinden olduğu için şe• 
hir planı yapıldıktan sonra buralarının da 
güzel, şık, modern villalarla süslenmesi 
düşünülüyormuş 1 

H'"kUnıetin pro kadar « u gramı ne beyanname neşrederek hukukuna 
sade ise baıarılacak İlf le o kadar h" t d'l · · · t d•w• 1• 1·ıaAn et urme e ı mesını ıs e ıgm -
güçtür. Metaksasın ve daha bir çok mi tir. Akalliyetin verdiği karar 
mühim ıahsiyetlerin iş birliği ile ulur: 

ma~süs surette ta~vi.ye edilmiı o~a~ ! «Almanyanın, İş servısı ıçm ce -
kabıne, umumun ıttıfak ve lasvıbı· nup Şlesvig' ahalisinden olan genç 
ni haiz ve binnetice münakaıa gö - Danimarkalıların Alman nasyonal 
türmiyecek derecede' milli mahiyet· teşkilatına girmesini mecburi kıl -
te bir dıt siyasa tatbikının büyük mıyan bir şekil bulunmasım istiyo
lüzumuna kani bulunmaktadır. Ka- ruz. Biz Danimarkalıyı-z ve Dani -

bine ayni zamanda, ordunun techi • markalı kalmak istiyoruz.» 

Şehri süslemek belediy~in vazifesi ... 
Elbet te bu yolda her türlü tasavvurlar beıı
liyebilir, bu~a diyecek yok; ama şehir 
rlanının yapılması da geciktikçe geciki • 
yormuş, bu da ayrı mesele ... 

Atina, 15 <Hususi) - Son gün • 
lerde bazı gazeteler Yunan askeri 
cemiyetinin faaliyette bulunduğunu 
yazmaktadırlar. Bu hususta fikri 
sorulan başbakan muavini Metak -
sas askerin tam bir itaat altında bu
lunduğunu söylemiştir. 

Dış Bakanlık 

Atina 15 (Hususi) - Londra el
çisi Simopulosa başbakan tarafın -
dan dıı bakanlığı teklif edilmiştir. 
Elçinin bunu kabul edip etmiyeceği 
henüz belli değildir. 

Demircisin beyanatı 
Atina 15 (A. A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 

Peştede Neler 
Görüşüldü? 

Avusturya başbakanının 
ziyareti hakkında bir 

tebliğ çıkarıldı 

1 

zahnı vakit gecikmeksizin derhal 

tamamlamak, milli ekonominin in -
kişafına faal surette devam etmek, 

bir çok noktalarda sarsılmıt olan 
devlet mefhumunu tam surette ye • 

rine getirmek ve parlamenter mües
seselerin serbestçe itlemesini temin 
eylemek lüzumlarına da kani bu • 
lunmaktadır. 

ltalyanın 
Hava Bütçesi 

Tahsisat 900 milyon 
lirete çıkarıldı 

Roma, 15 (A. A.) - Mecliae veri
len hava bütçesi raporunda: 

Pette, 15 (A. A.) - Avusturya «italyan. Habeı seferi, hava kuv-
baıbakana Şutnig ile dıt bakanı vetlerimizi arttırmaya yardım et • 
Valdengin Peşteyi ziyaretleri hak - miştir.n denildikten ıonra motörle
kında neşredilen tebliğde deniyor rin hepsinin ltalyan malı olduğu 
ki: zikredilmektedir. Raporda, mayi 

Hük.Um.et reisleri ve dıt bakan - mahrukun yakında tamamen ltal • 
ları, bugünkü vaziyet hakkında Ro- yan malı olacağı, teknik servislerin 
ma protokolları zihniyeti dairesin - milli alkolün kullanılmasını tekem
de noktai nazar teatisinde bulun • mül ettirdiği, benzin ve benzol it -
muılar ve iki hükumetin mütalea • halatını azalttığı söylenmektedir. 
larının birbirine tetabuk ettiğini Bütçe layihası geçen sene bütçe
müıahede etmitlerdir. • sinden ı42.000.000 liret fazlasiy)e 

Müzakerelerin büyük bir kısmı 900.000.000 lirete baliğ olmaktadır. 
ekonomik meselelere inhisar etmi~ 
ve bir tarzı halle erişmek için icap 
eden esaslar tesbit olunmuıtur. 

Bundan sonra Tuna havzasının u • 
mumi ekonomik vaziyeti tetkik e -
dilmi§tİr. 

Suriye yüksek komiseri 
Parise gidiyor 

Berut, ıs (A. A.) - Yüksek ko -
miser kont de Martel, Fransaya git· 
mek üzere Toros ekspresine binmek * için Trabluııama hareket etmiştir. 

Viyana, ıs (Hususi) _ Başba • Yüksek komiser Suriyenin son nas· 
kan bugün Petteden buraya dön _ yonalist kargaşalıklarından sonraki 

vaziyet hakkında hükumetle müşa· müştür. 

Mısır sıhhiye heyetleri 
Habeşistam terkediyor 

Kahire, 15 (A. A.) - Habeşis -
tanda bu1unan diğer bir Mısır sıh • 
biye heyeti buraya dönmüştür. Ah
rar gazetesi, bu heyet azasının Ha -
beıler tarafından haydut muarne -
lesine maruz brrakıldığını ve Habeş 
zabıtasının kendilerini mütemadi -
yen tarassut ahında tuttuğunu yaz · 
maktadır. 

verede bulunacaktır. 
Suriye delegasyonu M. de Marte· 

le Pariste mülaki olacaktır. 

Menemende Atatürk Heykeli 
Menemen, 15 (A. A.) - Bugün 

Cümhuriyet alanına konan Atatürk 
büstünün açılma töreni parlak bir 
surette yapılmıştır. Törenin Ata • 
türk'e derin alaka ve minnettarlı -
ğma vesile olmasından neş'e ve sü · 
rur içinde çalkanan Menemenliler 
bugün tarihi bir gün yaşamışlardır. 

. Habeşler Sulh 
için Teşebbüste Mi 

Bulunacaklar? 

Belediye plan işine teşebbüs etti, müle· 

hassıslarla müzakerelere girişti, tetkikler 
yapılıyor. Koskoca bir şehrin planı gibi 

mühim bir iş te üstünkörü gcçiştirile • 
mez a ... Tetkikat derinleştirildikçe derin· 

leştirilecek; hem Hocapaşa arsalan bekle
meğe alışmıştır. Zira ilk Hocapaşa yangını 

tam 1246 senesinde olmuştu; bu arııaların 
bazıları belki de o yangından kalmıştLr, 

öyle ise bir asırlık kidemleri var demek • 
tiri 

. , İkinci Hocapaşa yangınının tarihi de 
Adısabaha, 15 (A. A.) - Saray 1283. 

mahfelleri, Habeşistanın eski Roma Daha sonraki tarihlerde de Hocapaşada 
elçisi Afevork Jesus'ün Negüsle mü- ufak tefek bir hayli yangınlar oldu. Demek 

zakerede bulunduğu şimal cephe • ki bu mahalle yangın fideliği gibi bir yer: 

sinden dün buraya döndüğünü bil · Yetiştiriyor! 

diriyorlar. Birincisi gibi ikinci Hocapa§a yangını 

Afevork, bugün Cibutiye gide _ da lstanbulda büyük felaketlerden sayı -

cek ve oradan da mühim diplomatik lır. Emsalinde olduğu gibi bu yangından 
sonra da halk arasmda, matbuatta ve hü· 

bir vazife ile Avrupaya gitmek üze- klıroet mahafilinde büyülı: bir telao ve ted-

re vapura binecektir. Bazıları, ken· bir arama faaliyeti görülmüştü. Meşhur 
disinin Cenevreye, diğer bazıları da Namık Kemal bile o ~amanın gazetelerin· 

Habe§ katoliklerin namına, İtalyan- de yangın hakkında ateşli bir makale neş
Habet ihtilafına bir sureti hal bul- retti; bu satırlar o malı:aledendir: 
ması için müdahale etmesini Papa· «Yangın bir belayı takatsuzdur ki la -
dan rica etmek üzere Vatikana gide- tanbulda bais olduğu zayiat mermerden ve 

belki gümüşten bir kaç şehri azim inşasına 
ceğini tahmin ediyorlar. kafidir ~annolunur. Bu belanın def ine dü-

ltalyan tayyarelerinin laaliyeli şünülen çare ise üç suretten ibaret olup biri 
Makalle, ıs (A. A.) - İtalyan U• elyevm mevcut olan tedabiri itfaiyedir ki 

çakları, civardaki ormanlarda bü • tesirsizliğine meşhut olan yangınların her 

yük düıman kuvvetlerinin aaklı ol- biri bir delili ruşendir. Ateıı ki şiareden 
duğunu öğrenerek Koaram bölgesi- müsteiddi iştial olan bir memleketi sarar. 

• b b d • l d" anı su nasıl itfa eylesin? Mihnet ki zerre • 
nı om ar ıman etmı§ er ır. k b 1 .. f' 1 d b' k lb · t·ıA den a u ı ın ıa e en ır a e ııı ı a e • 
Yangın bombalarının tesiri altın- der, ana giryei teessür neylesin 1 

da düşman ormandan çıkmıştır. U- ikincisi sokakların daha ziyade tevsiile 

çaklar düşmanı mitralyöz ateıine beraber üç beş hane arasına bir kargir du

tutarak takip etmiıler ve ağır zayi- var inşasıdır. Bu ise bir hayli masraf ihti · 

at verdirmişlerdir. yarını müstelzim olmakla beraber adi yan

Panamerikan konferansı 
Vatington, ıs (A. A.) - Birle • 

şik Amerika hükumetleri Paragua • 
yın yeni faşist hükumetini tanımı§ 
ve elçisine reis F ranko'yu Buenoı -
Airesde toplanacak olan Paname -
rikan konferansına iştirake davet 
için talimat vermiştir. 

Lehistanda bir sinagonuya 
bomba atlldı 

Varşova, 15 (A. A.) - Sosnowic 
sinagonu cemaatla dolu olduğu hir 
sırada bir bomba atılmıttır. Kimse 
yaralanmamış, yalnız bir panik çık· 
mıştır. 

Amerikada grev bitti 
Nevyork 15 (A. A.) - Bina İf -

çileri grevi sona ermittir. Grevciler 
hemen işlerine başlıyacaklardır. 

gının vukuuna asla mani olamıyacağı gibi 
büyük yangınların bile tekessürüne hail o

lamaz; en büyük bir delili dahi muahharen 
vukubulan hariki kebirde ateşin Hoca -
paşadan Cağaloğluna ve Sultanahmetten 
Kumkapıya sıçramasıdır. 

Üçüncüsü ebniyenin kargir olarak yap -
tmlmasıdır ki istihsali maksat edecek ted· 
bir dahi budur; çünkü İstanbulda ahşap 
bina baki kaldıkça yangın dahi baki ola -
cağında şüphe olunamaz. Bu kaziyyeyi in
kar eden var ise ağacın ateşten iştial etmi
yeceğini isbat etmelidir ki müddeası kabul 
olunsun!ıı 

Patzar Ole Hasan B. Diyor Ki: 

Namık Kemalin haklı olduğunu zaman 
gösterdi. İstanbulun bütün büyük yangın -
ları ahşap evli mahallelerden çıkmış ve ah• 
şap binaları silip süpürmedikçe söıımemi1· 
tir. Jstanbulda ahşap ev inşası 1283 Hoca
paşa yangınından sonra yasak edilmi~li; bu 
yasak çok sürmedi. Sonraları gene her e· 

hemmiyetli yangının arkasından bu yasak 
tazelendi amma İstanbulda ancak ahşap 

e,;ler azaldıktan sonradır ki büyi.ik yan • 
gınlar da azaldı. Hocapa~a arsalarını süs

lemesi İ-<tenilen villalarda elbet te kargir 
yapılır. .. 

- Belediye, sokaklarda ya-ı 
ya yürüyenleri.. 

• • . Kazadan korumak için.. \ . . . Kırmızıya boyala geçit 1 Hasan Bey - Freni bozuk · 
yerleri yapmak niyetinde İmİJ. tramvaylara, serden geçmiş ŞO• 
Ne derıin, Hasan Bey? förlere dinletehilirse çok iyiJ 

Çinin eski başhakanma Ber
linde ameliyat yapılacak 

Berlin, 15 (A. A.) - Eski Çin 
başvekili W angçingvel'in iki katibi 
bugün buraya gelmişlerdr. 

Çin devlet adamı, profesör Sa • 
verbruch tarafından tedavi ve ame
liyat edilecektir. Kendisi, geçen se
ne maruz kaldığı suikast neticesi o
larak el'an mustarip bulunmakta • 
dır o 



1 
Yeni Nikel 
Paralar Delikli 
Olmıyacak 

JrSoruyoruz: 
Maaş 
Kırdıranlar 
9 Bini Buldu 

ransız 

Bir 
usuna 
Bakış rı 

o 

Darphanede yeniden bazı 
tecrübeler yapıldı 

Yeni paralarımızdan 1 O, 5 ve 1 
kuruılukların gümü§ yirmi beş ve 
elli kuruıluklarla fark edilemediği 
iç.in ortalarına delik delinmesi dü -
ıünüldüğü etrafında yapılan neşri -
yahn doğra oJmadığı anlaıılmı tıı·. 

Nikel paraların kıt'ala!ı eumu~. 

paralardan farklı olduğu gibi !C -
killeri de batkadır. Bunun için gü -
müt paralardan kolayca fark edil -
mektedir. Maamafih darphanede 
yeni nikel paralar üzerinde bazı tec
t"Übeler yapılmakta, tırtıllı kenar 
yerine i'vicaçlı kenar yapılmaH diı
tünülmektedir. Bu tekilde bir para 
!keıilmitı çok zarif olmuıtur. Fakat 
henüz kat'i karar verilmcmittir. Şim
diki halde ilk tekilde basıı Te piya
ıa1a verilit devam etmektedir. 

Türk - Fransız muhtelit 
mahkemesi 

Bir Yol Parası Nasıl 

Tehsll Edilir ? 
Bir okuyucümuz diyor ki: 
- Babam 35 sene bilfiil askerliğini 

yapmı~ ve bu şerefli meslekten şerefle 
tekaüt olmuştur. Vatani hizmeti esna
ınnda ne kötülük yapmış, ne de kötü
lük görmüştür. ilk ikametgahı lzmirdir. 
Orada beş sene oturdu. 931 senesinde 
lstanbula geldi. Beraberce oturmaya 
ba bıdık. 

iki gün evvel bir polis babamı aradı. 

Eytam bankasının serma
yeti 3 buçuk milyon lira .. 

Emlak ve Eytam Bankasından 

maa§ alan dul, yetim ve mütekait -

lerin ıayısı dokuz bini geçmektedir. 
lıtanbulda böyle 3 aylık maa! alan 

40 bin kiti olduğuna eöre maaf aa -
hiplerinin dörtte biri her ay her li -Yol ver~nden borcu olduğu için ayın 

dokuzunda karakola kadar gelmesini 
söyledi. Babam muayyen günde sa _ raaına 40 para faiz vermek ı.uretile 
bahleyin saat 9 da karakola gider ve I maaılannı bankadan almaktadırlar. 
işinin görülmesini ister. Kendisini hiç bir b nk 
şey söylemeden bir polisle beraber 1 Bu a anın İ§lettiği eytam aan • 

Son Postanın askeri muharriri ya2ıqor 

merkeze, merkezden kaymaknmlığn 1 dığmın aermayesi ÜÇ buçuk milyon 
oradan da adliyeye götürürler. Borcunu 1 lirayı bulmuıtur. Bu miktar her yıl 
hemen vermediği takdirde tevkif edi • biraz daha artmaktadır. Bankanın 
leceğini ıö:ylerler. Pederim borcunu 
vereeciini fakat böyle bir hadiseye da ödenmit sermayesi (2) milyon, Franeıı kara ordHundan 1-lr ~ölük manevraıudaıı dönerteıı 
maruz kalacağını bilmediği için yanın- 900 bin lira olmu§tur. (3) ı dusunun teşkilat ve harbe hazırlık if 
da parası olmadığını, yanına bir me· Kara, hava ve deniz orduları kıt'a- leri umumiyetle bu şuranın tensip .,,-e 
mur verdikleri takdirde eve &idip he - Tiyatro mütehassısı tından mürekkep olan (Fransız ordu- tasvibinden geçer. Şura, Fransız hat• 
men vereceğini öyler ise de dinlen - ) k Devlet tiyatrosunu kurmak ıçm su nun ara ordusu teşkilatını 14 biye nazırının reisliği altında, Fransıı 
mez. sabahın dokuzundan aaat 15,5 ğa kadar tam 6,

5 
saat 

63 
yaşında olan çalıfan Alman mütehauısPölsik mart tarihli yazımızla tetkike başla - ordusu büyük erkanıharbiye reisi jfe 

h t b
. d d Ankaradan •_ehrı"mı":z.e gelmı· ı: v• ça- mıştık. Bugün bu tetkike devam e- bu meclise memur ve tahdidi sinne ti-

as a ır a amı ora a bekletirler. • ~ .... 
Bana vaziyeti bildirdiler. Cittiın tah _ lıımalarına ba§lamııhr. deceğiz: bi tutulmayan generallerden; ayrıe11 
liye ettirdim. Şimdi 90ruyorum: J - Milli müdafaa yüluek mecliıi ordu erkanıharbiye reisliğine namzet 

Türk - Fransız muhtelit mahke ·· 1 - Bu hwızlığın ve yobuz ha _ inhisarlar mütehaSSISI Bu meclisin vazifesi (milli müda - asgari 12 generalden, bir de müsteıtı' 
mesi reisi Aıer 18 ni&anda §ehrirni- reketin müsebbipleri kimlerdir. Bu va- faa) ya taalluk eden işlerde muhtelif leke kıt'atı müfettişi olan generaldetl 
ze eelecektir. tana 35 sene vücudünü vakfetmiş ve Anadoluya gitti nezaretlerin çalışma birliğini meyda- teşekkül eder. Büyük erkanı harbiye 

A.er gelir gelmez elde mevcut yıpratmı§ temiz bir asker ve maa§ı olan lnhi1arlarda sah§ itlerini fazla • na koymaktır. Meclis senede iki defa, reisi yüksek harp şiirasınin ikinci rei-, 
dosyalar sıraya konacak ve dava ~ bir kimse, borcu için kendisi mi yoksa laıtırmak için davet edilen müte - nisan ve ilk tC{!rin aylarında toplanır. sidir. 

maa§J mı tevkif edilir) M ] 1 ların rüyetine ba•lanacaktır. KurJ. hassıs Wri tetkikatta bulunnıak ü - ec isin reisi başvekildir .. Mutat top- 2) Baş kumandanlık; hazarde bi ' 
::r 2 - Çıkanlan bu horç acaba doğ • 1 1 

bir zamanda bitirilec:::ek olan bu da- ru mu) Tahkiki lilzım gelmez mn Bu zere Anadoluya gitmi~tir. antı arın haricinde. cümhurreisi arzu fi'il baş kumandanlık mevcut olma)'ll' 
valardan sonra mahkemenin tasfi- hakkı bir Türk ferdi haiz değil midir) ettiği ve lüzumlu gördüğü zaman sefer zamanında Fransız orduları baŞ 
ycıi itine geçilecektir. Yol parası maa~ sahiplerinin maaşın _ Yemeklik y·a "glarm derecesi meclisi toplayabilir ve isterse reisliğini kumandanlığını ele alacak olan ıatı 

dan keı!ilir. Sonra (929) senesinde de kendisi ifa eder. Meclisin azalarını hazarde (yüksek harp ~urası ikin~i 
G k k" tahakkuk ettirilen bu borç neden şim _ Bakkallar ticaret odasına müra - kabine azaları teşkil ederler. Ayrıca, reisi) ünvanını da taşıyan Franstı 

ürnrü le 1 Seylan çayları diye kadar bırakılmı1'tır'? caat ederek belediyenin bakk Ha - istişari rey sahibi olarak da, bu rnecli- ordusu büyük erkanı harbiye reisidit• 
Piyasada çay stokunun azaldığı 3 - Tevkif ihbardan sonra yapılır. rın 28 dereceden asağı yağ s tma • se ışu zatlar iştirak ederler: 3) Umumi daimi müfettişlikler: 

ı.öylenmektedir. Yaptığımız tahki - Hiç bir ihbar olmadan ve hiç kimse larını yasak etmeıinden §İkayet el- Yüksek harp 9fıraeı ikinci reisi. Piyade, süvari, topçu, tank, nakliyef 
kata göre bu haber yanlııtır. bir şey istemeden ihtiyar ve hasta bir mİ§lerdir. Bakkalların iddiasma gö- » hava » » » istihkam, müstemleke kıt.atı umurtl 

Bundan bet altı ay evvel Sc)·liın- aile reisi bu vaziyet karşısında bırakı - re piyasada bulunan bütün yagwlar » deniz » » >> müfettişlikleri mevcut olup bu nıi.i ı 
lır mı/ \J' 

dan ıamarlanmıf Te gümrüğe kadar i 4 24 nihayet 25 dereceden yüksek de- Tetkik komisyonu ikinci reıaı fettişlikler ayrıca mevcut (ordu 

1 b 
- Yapılan bu muamelenin ceva- .. ·· f · ı· w ·) b w} d 1 

ge mİ§ ulunan 1500 sandık çay hını kimler verecektir/ ğildir. Bakkallar, iddialarmın doğ- (Milli müdafaa tetkik komisyonu) mumı mu ettış ıgı ne ag ı ır ar. 
gümrükten çıkarılamamı§hr. Bunun ruluğunu isbat için de y ğların bir ismi verilen bir komisyon, yüksek Celal Diı cer 

sebebi ıudur: Soruyoruz müteha•aı• tarafından tetkik edilip meclise ar:ı..ıuccc1t olan meseleleri <Devam ..ıece1<ı 
Hükumet neırettiği bir karama • tahliller yapılmasını istemişlerdir. peşinen tetkike ve muhtelif nezaretle- ( *) Birinci ve ikinci makaleler ıı, 

me ile mentclerine Türk malı ihraç Su/fanahmef Ticaret odası bakk Jlann bu mü • 1ri al~adar e~:~ işlerin nasıl :~!arıl - 14 mart tarihli sayılarımızdadır. 
edilmek şartile bu çayların ithal e • racaatini nazarı itibara almıj ve bir ! mas.ı ıcap ett~gı hakkında hukumete 

diJebilmesine müsaade etır.i§tir. Hamamları mütehauısa piyasanın muhtelif tddıf yapmaga memurdur. Beyoğlu Birinci 
Scyli.na memleketimizden hiç bir yağlarını tahlil cttirmİ§tir. Bu komisyonun reisliğini ya bizzat Noteri Tevkif Edildi 
mal gönderilmemiıtir. Jl,f Üze o!ugor B ı d" 28 d d v ~ (milli müdafaa yük.sek meclisi) reısı --

B 
e e ıye . er ece en afagı yag yapar·, yahut hüku" met azasından bı" _ Beyoğlu birinci noterlik daire ınde >' 

unun için de bu c_aylar ithal e - t } - d k ı f ı d ""00 liı1' Kültür Bakanlıg-ı Sultanahmettekı" sa ı mail yasagın a ısrar etme te - ... k d" . kil . d pı an te tiş er neticesin e noterin ,,, dilememİ§tir. . . d' I D h rısını en ısıne ve tayın e er. ı k d w ... 1 .. hkik ·ı,_ ııtir:ıe 

M fih h 
. . d k" .. Mımar Sınan hamamlarının bir müze ır. f a iliye Vekaletine akset _ K . d .. a ar açıgı goru muı:. ta atın ı n

1 

f, 
aama !C rımız e ı cay tuc _ h 

1
. . .

1 
. . k · f D h"l" V kA 1 · b · I 1.. omısyon a parlamento azasın - kadar kendisine işten el çektirilmi,tir. i'i~ 

. 1 - a ıne getirı mesını ararlaştırmıştır mı§ ır. a ı ıye e a elı u ış e a a- d ha k·1· t·~. b" ·ı . ,u· 
Carları bırıeserek ·ı· IAk d · k 1 an veya şve ı ın seç ıgı ır zat ı e ter Salahaddin hakkında da cumartesı . 

:r ngı ız a a o ar' B l d' b h ı d 1 k ad 1 kt b" · h • 
k .. 

~ e e ıye u amam arı epo o ara ar o ma a ve ır nızamname a- F Ce . . Ak d" d dd 1 k k f k . f1l', m ı I k d ransanın mıyetı vam nez ın e- nü mü eiumumi i te" i ararı ıste bil 
a am·ın·a m. uracaat etmi§ler, bu kullanıyordu. Şimdi bu karar üzerine zır anma ta ır. k" d . .. hh . k'l" l k t • lh hr:.k ı'ı ı b k 

ı aımı mura ası, reıs ve ı ı 0 ara , no erın sorgusunu yapan su u ıı · 1 

çay ar ıçın ır ta as yapılmasını is- boşaltılmıştır. Yakında Ku"ltu'"r 11.1u·· • 
1 1

'

1 

n bulunur. Kara, hava ve deniz orduları talebi kanunn uygun bularak tevk"f ,.ıı \: ' 

teıni§lerdir. dürlüğüne devredilecektir. Son zaman- Ehliyetsiz berberler k" h b. . l . •. l k vermiştir. Vaziyet bugün inkişaf edet:C 

ı d h d 
er anı ar ıye reıs erı mustem e ele -

1 
. T hk"k d d"J k d 

T t 
"f . ar a amamın uvarına sarmaşıklar O tır. a ı .ata evam e ı me te ı r. 

ren arı elermde ya~ mey va 1 dikı"lmı'şt' B kl d ndülaayon yüzünden ara 11ra 1 rin miidafaası işine memur istişari 
T ı. u sarmaşı arın uvarı Al 1 nakliyatı İÇİ.l 1e ·ziJAt tahrip ettiwi anlaşılmı tır. Mü- kazalar olmaktadır. Berberler ce .,komitenin reisi olan general ile diğer manya siinger a ıyor 

Avrupada olduğu gibi memleketi _ ı zeler idaresi ~u sarmaşıkl:r;• da sölctü- miyeti reisi belediyeye mür~caal e- neza.retlerin selahiyetl.i mümessilleri j Almanyadan bazı firmalar :r1leı"' 
mizden de harice . . 1 recektir 1 derek knza yapan berberlerm ehli - komısyon azasını teşkıl ederler. leketimizden sünger çekmeg~ e bt\ş , 

seyrıserıy e ya~ mey- · il y ._ __ ._ k fl' 
ve sevki için Şark demiryolları ida- ı yeti olmadığını ve tehrimizde ehli - - ÜK5at> as eri komite j lamıştır. Son hafta zarfında AIJ11" 
resi tenzilôth tarife yapmaya karar / S f Q n b U / Ull yetsiz pek çok berberler bulunduğu- Ya başvekilin ,yahut onwı tayin et- yaya gönderilen sünger mikt•'' ı 
vermiştir. nu söylemi§, tahkikat yapılmasmı v~ tiği hükumet az.asından birisinin riya- bin kiloya baliğ olmaktadır. 

Türkiye, Çekoslovakya, Yugoslav - Szhhi "'aziyeti ehliyeti olmıyanların berberlik yap- set ettiği bu komitenin vazifesi şun -
ya, Yunan ve Bulgar devletlerinin de- h f h maktan menedilmelerini istemi~tir. ,lardır: Dum/upınara Çarpan. i 

Şe irde t: o astalığı çok azalm.ş- ) K h d miryolJarı şirketleri mümessilleri r A ara, ava ve deniz kuvvetleri- l / .1 b. h d / şubatın on altısından yirmi altısına ka- tır. Bu y:ııl kaydedilen tifo vak·e la . 1\. J••b • 1, nin istihdam tarzlarını, ta ga n Şl e l acze ' ·ıall' 
da devam eden bir toplantıda bu hu _ rının da geçen yıllara nisbetle çok l YO ef Çl 1 B) Bunların teşkilatını, Geçenlerde Dumlupınar de

111

1 ·ıııt 
susta mutabık kalmışlar, yaş meyva az olduğu tesbit edilmi§tir. 1 E { ı C) Umumi teslihat programını, gemımıze çarparak yaralayan fta ~t·· 
nakliyatında yüzde otuzdan, yüzde Çocuklar arasındaki kızamık C Z Q ne er D) Bu işlere ait olan bütçe taksima- bandıralı şilebe hacız konulmu"t esi 
kırka kadar tenzilat yapmayı kabul ha&talığı da hiç bir zayiat kayde - Bu gece nöbetçi eczaneler ıunlardır: tını tetkik ve taksim etmek. 1 Bu geminin ] 3,;>00 lira zarar öde~ ,11'1 

1 d ·ı d . H 1 l "·1 k K l u b l 1 . k d" A ,,e ıı ... etmiş erdir. ı me en geçmıştir. a kın alelu • Beyoğ u: (ı~ at ·o"ıç, ema ne u ). Bu komite şu zatlardan rni.irrekkep- ıcap etme te ır. centa zarar . )):l' 

Martın 18 inde tekrar Viyanada mum haıtahklara kar§ı ıeri tedbir Şişli: (Şark Merkez). Calnta: (!'\-1er -
1
tir: ödemeği kabul etmiştir. Ancak ~tt:Jit· 

toplanacak olan heyet tarifeyi yapa- alı~ı çok faydalı olmaktadır. Her kez). Samnt}n: (Rıd,·an). Bakırköy: Harbiye nazın, bahriye nazırı, hava dan döviz almak için beklenilnı~ Hil)ıÇ' 
kt 

(İstepan). Be_qkta . (Ali Rıza) Sarı- h k d f k ) Bu para o"'de11ı·nceye kadar gen11 

ca ır. çocuğun sureti kat'iyede kı~amığn nazırı, avaya ar~ı mü a aa teş i a-
Şa k d . 11 f 1 yer: (Osman). Büyiikadn: (Halk). f . k k te kalacaktır. 

r emıryo arının tari esi hü -,tutulacaiı hakkındaki kanaat yan - Heybeli: (TanM). Ha•köy: (Yeni für- tı umumi mü ettışi, yü se meclis _._.-/ 
kumet .. kom.iserliği vasıta~iyle Veka - lı•tır. ) K (Y T c:_ ''e şura vekilleri, kara ordusu hava ve ------------1 10qıll l _ :s kiye . asımpn,c,a: eni uran) . .,,.:h- 1 Beyoğlu •r 
ete gonderılecek ve vekalet tarifeyi remini: (Hamdi) . Üıokiidnr: ı lmra _ 

1 

deniz erkanıharbiye reisleri. dıı 
tasdik ettikten sonra mevkii mer'iye - Sokaklara yeni lambalar hor). Şehzadeba ı: (İbrahim Halil). Ve kara, hava, deniz nezaretl~rinin Tıyatrosuo eti 
te ko~acaktır. konuyor Kadıköy: (Aliıeddın, Rifat). Knrnı::ürn- 1 umumi katipleri bu üç nezaretin bu işe Halk 0P

81 
d• 

Alakadar makamlar bu tarifenin rük: (Suat). Aksııra.': (Etem Pertf"" ). memur selahiyetli memurları. k ~O 30 
B l d

. b l b"" . Bu n flllU , O 
tatbikinde memleket ihracatının e e ıye u yı utçenın tenvirat Fener: (Vitali) . Be) azıt: (Bdkis). E- * pf::r 
bir kat daha artacağını ve dış pazar • kısmına 35 bin lira ilave etmiştir. minönü: (Salih l\!ecati). Al.·mdar: Fransız hazar kara ordusunun idare, BAYA 
fardan taleplerin çoğalacağını söyle • Bu para ile ıehrin bir çok yerlerine (Abdülkadir). Kiıçiıkpazar: (Hasan emir ve kumanda tarzı BDrUk operet 
mektedirler. yeni lambalar konulacaktır. Hulu i). 1) Yüksek harp şurası; Fransız or-
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MEMLEKET HABERLER/ 
• Biga köylerinde 

Maarif iıleri 
lzmir Halkevinin bir yılda 

Biga (Özel) - Yeni Çanakkale va-
lisi bütün köylerin öğretmenlerini, öi· 

1435 
retmen okulu mezunlarından s...,.mi• 

talebeye yardım edildi, 300 hasta köylü tir. -:ıı ... 

tedavi olundu, bir çok da çocuk okutuldu O•W Artık ~ehrimizde yarım tahsil ile 

başardığı işler : 

Beş nüfusla ayda 20 lirafa 
geçinilen kasaba: Daday 

-----. ogretmenlık yapmak lağvedilmiştir. 
lzmir (Özel) - Halkevlerinin 935 DUf, otuz kifilik iki biaiklct yantı yap- Bat öjretmenlerin toplanmlf olan ma

yalı faaliyeti çok verimli olmufhır. iz. mlf, av sporlarında 176 zararh hay • afları ela yakında Terilmeie ı,.,a..,._ 
mir Halkevi bu verimli çalıf1D81ann tew van öldürülmüt. avcı1ar bayramları, a- caktır. Merkezde ve köylerde kültür 
kiaüf ettiği bir merkezdir. Evin dil, tıf müsabakalan tertip etmiftir. ilerlemesi bütün hızıyla devam etmek-
~h ve ~yat tubeainden 3 kİfİlik lçtimat muavenet tubeai 1435 yok- tedir... .. ..w 

~ h~y~~ ~tün Ege kıyılannı aezmit, sul talebeye elini uzatıq, 17 ilk okul Bütun_ °!'etmenler ayda bir ,ehre • 
bir dil törenı de yapmıttır. talebesine 200() parçadan fazla giye • gelerek kukur memuru ile temae et· .Da•Q •• lnr ...,...., 
. Musiki tubesi aylık halk koneerle- cek verilmif, 29() talebeye ayakkabı mekte ve ileri~~~ hazma dair direkti~r .. Daday_ (Özel) - D.daJ iki bin 1 kündür. 
r~n ~her hafta talebe kon.er- vermİf, bet çocuğu daimt surette hi- a~~tad~. ~utwı köy okullannın bi- n~~uslu bir ke•badır ft kam merb- ~ Kasaba civarında çok ~in, çok 
len verDUlf, aynca caz, mandolin. _. mayeeine ahmfbr. rıncı teftitlen yapalmlf, bet aylak me- zidır. Burada hayat çok ucuıdor. Beş ı gür ormanlar vardır. Bu yüzden Da-
lan orkeatrw takımlan kurmQflar. 18 Denhanelerinde 310 çocuğu ikmal sainin çok eyi bir durumda olduiu an· nüfuelu bir aile a,da 20 lira ile mihef- dayda yakacak fiyatlan çok ucuzdur. 
&ence bir ıeaim atelyeei açılın"' ba imtihanlarına hazırlmmt, ilk okul kur· latılmlfbr. &ıhen aeçinebihnebedir. ihracatı id- Bft- araba odun 30 ~ alıMbilınelt
aençlerin hazırladıklan tablolar Mika ıunda da 42 çocuk okubnu,tur. Bir ki- Okullann hepsinde Kızılay ft uçak halibndan çoktur. D.da,da evlerin a)'- tedir. Oadayuı pazarı cama 8finü 1ua
te,bir edilmİftir. tap Arayı açılmıfbr. Köycülük fUbesi kurumlan te,eltkül ettirilmif. talebe a- n bir~ hueuaiyeti vardlr. Bar.da t"Ulmakta Ye pek kaw.Wt olmakt.dır. 

Spor kolu mektepler arumda Wr 300 hasta köylüyü tedavi etmif, hay- rumda bu kurumlara yardım duygula- e~ biribirinden ayn w b.lııçeler içe- O pn kasabaya civar köy ve kaeaba· 
atletizm bayramı, 8 orta mektep ara - van hutalıldarı ile mücadele yapmış, rı u~~· Şehre.~ 0~ o-~ yapalmlf~· En _bi)'ik. en SÜ· &a.dan en az bet bin kiti gelmektedir. 
-..ı- ela L!- l!L • ...-.. ,.._:,. bir k"" lül --L --L -...11--l-...11- b kullarda uzıeler tesi8 edilmif, ço- zel evı ayda bet liraya kiralamak mim- ,Kasabada elektrik te vardır. 
...... iDii' 11& maçı --r ---T' oy ere ı- ~ 7-..uuaua.&wa u • cuklara el itlerine dair müebet fikir ·•··--------
hakem kul'IU açarak 8 genç hamla .. lunmuftur. verilmiftir. Adapazannda 

ziraat ifleri 
Kılbasanda 

İzmirde talebe ve öğretmen gezintileri 

lzmir, (Özel)- C8mbaıl,.a ıa. -title6 atı-etmen ve talebesinden bir 
lnıp Efez, Ku~daaı ve Sökeye slderek incelemelerde bulunmuşlardır. iz· 
llıirli öğretmenlerin Kupada• ve Söke de köylümüzle yaphklan haabühaller 
~ faydah •• verimli olmQftUr. 

'*'8Dnnda kenar mahalle 
ve sokaklar 1200 kiıi su ihtiyacım bir 

tek kuvudan ~darik ediyor 
Adapuan (Özel) - Burada bele- Meyvacıhğa ehemmiJet 

diye tefırin bayındırlaştmlmua için 
takdire değer çalıf!mllar yapmaktadır. veriliyor, çeltik ekimi Karaman (Örd) - Kllbuen na-

Ancak bir kısım Adapazarlılar bu ça· yasak edildi hiyeai niifoa kalabalıia itibariyle bel~ 
lışmalardan kenar mahallele,rde otu- diye ~ta yapılaıaama milıNUd ol· 
ranların da istifadelendirilmesini te- Adapazan (Özd) - Tanın ba- madığı için ihtiyar hey" eti tarafından 
menni etmektedirler. Adapazarının kanlığı tarafmdan göııderileıı meyv~- imar edilmektedir. imar İfİnde nahiye 
kenar mahallelerindeki sokaklar çok cılık mütehassısı Serdivan, Kayalar, müdirii ihtiyar hey'"etae hiiyük bir 
~mıızdır. Buralara kwın çamurdan Cuma~ırı mevkilerini ~işl:r Hen· müzaheTet g0atermektedir. Köyün ye
nakıl vasıtalarının hiç birisi giremez, dekteki fmdı..k bahçelerının çoaaltılma- gine 9tk111t1M MI yüaiindendir. Nalaiye 
yazın da tozdan geçilmez belediyenin sını kararlaştırnuşlardır. Cumakm k . d k Bir _L 1_ ' k"' d b" ·· fid l w • mer ezın e ıu yo tur. tat -.uyq 
buralardaki sokaldan da yaptırması bu- mev ıın e ır numune ı an ıgı tesıs u!...,,,,_ k'" _ :L .. :.. 

d
·1 k · K·· k ı.._'l 3 L"I 01KUR oyua au •eu.Yacuaa cevap .-er-

raların sakinlerini çok sevindirecektir. e ı ece tir. oy ve asaoa aTm ımo ek . K'" . . ' 
metre dahilinde pirinç ekimi 'Şimdihk m tedic. oyde ıbİT ilk mektep Yardır. 

Kastamonuda yaktlan domuz muvakkaten yuak ec1i....-. Çekik &.racıa kız erkek seksen talebe o'ku
ekimi için fenni tedbirltt alınacak. bu maktadır. 

kuyruktarı hazırlıklar bittikten sonra ekime müsa- Kıi:>asan 500 evll ve 1200 nüfuslu-
Kastamonu (Özel ) - Burada mu- ade edilecektir. dur. Bir tek kuyunun suyuyla bu ka-

zır hayvanlarla mücadeleye çok ehem-1 labalık. nüfuelu köyün au Thtiyaca te-

MERZIFON MUALLiMLERi KOTOPHANE YAPIYORLAR miyet verilmektedir. Öldürülen do - Kııtağaç hükumet Hktoru IWi min edilemediği için köye başb yer· 
muzların kuyruklan mücadele memur- K k • ç (Özel) _ Hiikümet dok- den su getirihnesi dütünütrıııdttedW. 

Merzifon (Özel) -ilk okul ölnlt- de olacak, muailimler her ay on befer luğuna getirilip teslim edilmekte, mü- ırAahga M-ı~. _L.. . - · ·• ·-·--
...__, • 

1 
____ L bir --•-L ~ del rl .x.... da bu I --L L toru met unw1' ~ etmış, ce- aiai .... .,,..,. bet-kele bir baba .-tl. •• 

-o erı topllUlllnl& m~ auaul>' kurut vererek t la klar I l ca e memu u15.. n an y-.ma11. ~-han . op yaca ı para ara auretile imha etmektedir. Şimdiye ka- nazeai bütün Kukaiaç hallunın itti • tiyle bllık..,. Te yardam etıuif bir a-
eaı yapılmaaını ~ kfitilphaneye yeni mealekt kitaplar ala- dar yakılan kuyrukların sayısı bini rakiyle ''C ihtifalle kaldınlmıştır. Ah- dam olduğu için ölümü Kırkajaçta 

:-. Kütüpane eski muallimler birlijin- caJdardır. seçmittir. met Muhtar bütün memleketin sevgi- büyük acı uyandırmifhr. == ı & = !L ııı = Eli wz :m 

... -

KERVAN YOROYOR 
-aa- - Blrlaan Caltil -

1 

tu?f usu ~yen kac:hnlann çeneleri açıl· -gün önce aittiklerini o zamana bdaT fMlftCia yeni Twkiye ~ en kuYVetli 
dı. Kimi Hatibi plere çıkarda, kimi Hatibin muskası, nefesi ile tedavi eda- ümitti . 
yerlere bahrdı . diklerini .öyle<i. Demek ki bu ümidi törpülü)"ell •İn· 

Gün karanrken bohçalan, eepetleri Asım kendi kendiae 8ÖyleaİyOl"du: si, gizli ve len mn.yiiller hill Yafl • 
kollarında arka yollardan evlerine dön· - Şaşılacak ff!Y· Şı ıılMıa« feYl yordu. Fransız inlalabının dizlere ka· 
düler. O, bu yeniden yuindma iatnJlp .... dar kan içinde yülJeft i\eri .. mlan bü· 

O gün Vilayet maiyet memuru A- muru içinde artık lıacı yağı koku-. tün bir akideler yığınını ıilip süpür • 
18 ·I· 988 sımın genç kansı Nihal de hamamda bü} ücü muskam bulumıbileceğıne ib- •üştü. 

Hele böyle dertlerine derm~ ara· ı • C~ hanım anlabyordu: idi. Yerlilerin çene yarışına kan,ma- timal veremiyorcla. Artık memleket re- Türkiyede tarihin yolunu deiifti .. t:' ~~ınla~ ~~da h09una gıden ve - ika l?ldır kalçama bir llZI yaplf- makla beraber bu iddialı kon~alan aliteler memleketi ohnuftu. Dünün bü- ren büyük bir ileıi Mrebti varda. Bu 
I ditı ~ .. ~ yalta_k~rumlann bu-ı b. Allah sazi inandınuı, batladıiı za- merakla dinlemifti. Sırf lakırdı olsun 1 tün bozuk, çürük aüteleri ölmÜftil.. hareketin mihTakınt k'llRll Bıiyiik Şef 
'llııUfu büebu~un keyfini arttırıyordu. man kıvır kmr kıvrandınyor. Gözüm· diye bütün bu konuşulan şeyleri ak-, ilk mekteplerdeki çocuklar bile amit Türk mittetinin yüTüyecet; yolu P · 

F ~kat hidiseler w _ ~nun bu pek den nohut aibi y&flar dökülüyor ali- tam kocasına anlattı. öyle şeylere gülüyOl'larda. Nami oluyor termişti. Çizdiii plan tam bir inanJ"8 
Wa,t~gı ve hotlandıaı tekilde devam et· mallah. Nerden de seldi bilmem ki 1 Asım mülkiyeden iki yıl önce çık- 1 da kasabanın söbeiinde Hatip Ak Os- tutulura Türk naiTieti bqb cemiyet
'-edı. . Doktora aittim. Kokulu, san bir ilaç ~·· kaymakamlık 41rasanı bekleyen zew man hastalara mmka yaDJ'OI', sancı la- lerin ağır. mrlu ve kanlı boğuşmalarla 
~L Hatıbe bet vurup muska a1aa b- veırdi. Onunla her akfam yatm•zdan kı, becerildi bir gençti ra nefes ediyordu. _ı_u .__ ....... ı... _ı........ ı.:- L __ ~la d biri bakı __ ı Receb" L-Jdı •. -Jı:... I vann&1an ....... ~ GO&USll.Da ~ ~ li.n r an , &al m .. ZI ODCe V15uyorum. Biraz azalbyor ainla- nkılabın manasını. yürüyüf istika- Bunu her feyden önce kanun ya- dökmede ~ 'ydlar 

ife bir gün ha~"?• aıi~ifti· n ~ma edamalnllı kemıiyor. metini eyi görmÜf, kavramıştı. Onun sak etmişti. .. . n d eı k' h lk :ha: bütiin 
Kasabanın en mühim dedi koda1a· Dinleyenlerden Huibe hanım atıl- fikrince dünle yarını ayıran bütün da- Genç mülkiyeli birdenbire alevlen - ~osterı~or u 

1

.. a 
'1nın alım atım yeri ayılan hamam dı• v 1 d d"" .. bütün hatıral • . . · ısteklerıle bu plana ayak uydurmutlar-, 
O tün pek blabahkb ·-A ı._....._ .. le L-•-=- !'*-· ·1 1 a .a~ a ~netmun _L ı~-md Garı~ı ~d~· mıftt.. dı. Buna raimen hila dünün havasını 

. --~oy teY nca.uu u.;ı ı e erını yo& a& 1m&1 ı. erıyı, u· Kamına bir~-~ fakat • . . fi 
Köfteleri, dolmalari, turtulan ile seçer mi. Akhna flltfllYim. Hatip Ak nü hatırlatan ,eylere karşı affetmez · -L · iri" · di. ar: ka yaşatmak ıstiyen ven ve men tema.-

Relen kadmlar yıbnıp yıkanıp kmaM- Osman efendiye git. Mübarek adamın bir kini vardı. aeceyı ~ _nn ı -~ . - un .• yüUeri filizlendirmek istiyenter -.ant.. 
llıyor, yiyip, içip yıkanıyorlardı. öyle bir nefesi var ki en belllı eancıyı Genç kaymakam namzedi kasaba- fası. art~~ ~yle amil ve kirlı ~ylerin Bu~ları mer~~~tsizce kmnak, eE• 

Neler kon11•ulmuyorda. bı--1. gıib" L • d bö" l ka '"fü -L yem T urluye topraklannda ya,amı • mck lazımdı, kı dunden yanna engel 
~ ,,.-. ı &euyor. a ye mus yazan, u ru11. yapan w • .. • .. •• 

lı.L Kibarlar, zenginler hamamı buan Bunu itilen Hanife dayanamadı: birinin bulunacağına ihtimal vermiyor~ yacagına ınanmıştı.,Gozlen dunun yı- olmaa&n. __ ı le a '--
'"'IQ saat, hattl bir gün için kapamlaıdı. _Ne diyorsun allahaşkına kardefl du. luntıları arasında böyle kıpırdıyan T•~ inanı ve ~~~i i. i are na• 

'Orta ve fakir aınıf bunu yapaı;naclık- Kardetimle bende sıraca vardı. Bize Bir kaç kere sordu. yeşermek alametleri göetercn tohum- yatma trı~ Fl1Ç miilkiyelı ka~ına •· 
"'1 İçin haftanın ancak iki günü berke- ele Hatibi söylediler. Tam bet kere! be· Genç kadın bütün işittiklerini etra· ları görüyordu. Kafnaım ve wözünün ğama: hır ~~lele erkenden hükOmet 
~açık kalan hamamdan istifade etmek raber gittik. Muıka verdi. okudu. Üf- fıyla anlattı. bütün fosforu yeniden yeni yuğuru • kon~g'.na .gı~tı.' . . k 
lltiyorlardı. ledi. Bana mısın demedi. Yine allah - Peki bu yakında mı olmu,, eski-ı lan genç Türkiye hamurunun açılışı- . \ alı. hır ıkı ay sonkra labır, ıdare se : 

O 
·· · 1 d L N • be d b" d · . . . sıyonu basına geçece o n genç maı-

gun bakkalın baldıza Hanife de razı o sun odor acı Y en ır fU· en mı} na dikilmiştı. Hayalande öyle hır Tür- b' .. l bawl ~ rd" T • • et N'h 1 k" b" kızd Er nk'" l' yet memuruna tam ll guven e g an· 
~ lrıfulariyle beraber hamama aitmit- ";'P dvede ,1·0na~ ~~ndurta. ·~:ak ldyke· . d 1 a ~ 1

• 1! K ı. e b 
0 >: ıse· kiye yer etmifti ki içinde dünün öldü- m'ftı. 

'«. yın, ı. ~ gu e pıru o u . 11n en yet1tmlfti. ocasının u Ife e· . .. b w • d bi · b'l ı.._..ı.._ rd:ı __ rucu, ogucu mırasın an r ız ı e Gdir gelmez ~'8 ve ucı-• 

• Kin:'i sar'alı, kimi_ro~tizmah. ki- Hab"be kah~ız yaya kalanınız. ~~m~iy~t v~r~iğini anladıiı için bü- yoktu. Vali genç maiyet memurunun te • 
ttrahım haetahldı ihtiyar bdmlar En zengın llf kaynaiı bulunmuştu. tun ıfıttiklermı anlattı: Her şeyi olanca berraklığı ile görü- laşmı haklı buldu. Yalnız her hare • 

le•iyorlardı. Hamamı, göbek taflDI dolduran - Eski değil herhalde! Saracasını yordu. Halk tabakalarının açık ~evek- ketin cezası kanunla çizilmi.ti. 

Biri, Kayıkçı Şaban reiain kaynana· tahin helva•, yaprak dolmaaı, hıyar geçiremeyen kadan doktora on bet kül isteği ile inkılaba llllUfl onua ka • l ( ArhR oar J 



6 Sayfa Mart 16 

Satılık kadınlar kiralık kocalar Es~i istanbul 

Z ·ı cİ · "d ti Gönül avcıları: Alüfteler 
encı er arasın a garıp a e er·: •• iC 

Evlenen kadın kocasının evı.De gı•tmez 975 te lstanbul "ehli fesat ve feseka,, ile dolmuştu. 
Hatta şeyhulislam Cihangirde yakalanan 6 kadını 

• * • "yaramazlardur,, fetvasile zındanlara bile atıyordu 
Kocanın, karısı veya çocukları üzerinde nüfuzu yoktur, karısına 

gördireceği hizmetin bedelini vermiye mecburdur Ragıp ŞEVKi 

Ka1iforniya üniversitesinin antre. • ı 
poloji profesörlerinden doktor Edvın 
Loeb bu senenin bet altı ayını Malay 

köylerinde geçirerek tetkikler yaparak 

orada yafayan kabilderle mCfigul ol
du ve bunların tuhaf adetlerini kaydet
ti. 

Kocalar naııl kiralanır? 

Mesela Sumatradan bir hayli mesa

fede olan adalarda yaşayan Minang • 

kabon kabilesindeki kadınlar, evlen • 
mek istedikleri erkeklerin analarına gi- , 
derler, ve bu anaların oğullarını ken-

1 

dilerine koca olmak üzere kiralarlar. ! 
Bu kiralık kocalar, karılarını ancak 

aeceleri ve ancak gizlice görebilirler. 

Satılık karılar 

uki lstanbul hayatında içkiye, eğ
lenceye ne kadar çok yer ayrılmışsa, 
şehrin sokaklarını örümcek aiı gibi 
saran kokotlara da okadar büyük bir 
kıymet verilmiştir. 

Onuncu asra doğru gittikçe genit· 
leyen hudutlar, kazanılan zaferler, 
devletin satvet ve ihtişamı yanında l 
fuhuş ve ahlaksızlığın derecesi de artı- J 

yordu. Hele lstanbul kadısına yazılan 

bir hükümde: «lstanbulda Kuklacı 
Mustafa derler kimesne Katırcı hanın
da f8bı emret dokuz nefer gul&mları 
avret gibi düzüp, koşup saçların boya· 
dıp peçeler ile ... » gibi akla 11ğmaz 
düzenbazlıklar, hileler, ~uunuzluklar 
da vardı. Bu yüzden «nice bin mü -· 
kehhel gözlü dilberan>) şehrin muhte
lif ıemtlerine dağılıyor, alemler kura
rak, erkek1eri baştan çıkararak «nice 
kimesnelerin avretlerin başatup hanı
manların. virann ediyor1ardı. 

Alüf tel er artık mahalle aralarına da 
girmeğe ~lamışlardı. Hemen her ıe
ce bir ev baıılıyor, içki ile beraber ka
dın alemleri yapanlar yüzlerine tükü-

300 yıl evvelki l•tanbul dilberi 

ıacıları ayırmıf, iki taraftan bazılarıni 
Y edikuleye hapsetmiş, bazılarının da 
boyunlarını vurdurmuştu. ., ... 

Bu kabileye yakın bir yerde ikamet 

eden Batakların adetleri bambqkadır. 
Bunların erkekleri evlenmek istedikle

ri zaman karılarını aatın alırlar. Fakat 

karı da, koca da bir çocuk sahibi ol • 
madan herkeıin ortasına çıkamazlar. Malay tarallarında .atılılr ltir lroca beienilirlrcn 

rüle tükürüle götürülüyorlardı. 877 sene evvel leatnbu]da Galata -
MahaJlenin huzurunu kaçıran bu da Cihangir camii civarını yava~ ya " 

hadiselerin önüne geçmek için bir u- vq bu ç~it kadınlar doldurmağa baş .. 
su] bulundu. Mahalleye girecek olan lamıftı. Mahalleli telaşta idi. Nihayet 
yeni bir kiracı mutlak surette kefil bir mazbata yapılmış, şeyhislama v~ 
vermek mecburiyetinde idi. Kefilsiz- rilmitti. Mahalleyi Arap Fatı, Balatlİ 
ler mahallede oturtulmazdı. Bu gibi- Ayni, Narin, Kamer, Giritli Nefise~ 
lerini mahaJle imamları, müezzinler, Yeniçeri Avradı ~minde 6 kadın kap; 
kethüdalar, odabaşılar ve kervan ıa .. )amıftı. 

ile birlikte ya,amaia devam eder. Er-ı bulmazsa, bunun manaaı kadının onu 
kek de anasının yanında kalır. boşadığıdır. 

En kılıbık erkekler 

Mentavay kabilesinde de erkekler 
çocuklannı büyütürler ve ondan son· • Ortalık karannca .• 

ıa evlenirler, ve kendilerini çocuk lan· Erkek, her gece, ortalıiı karanlık 
na besletirler. bastıktan •onra usulca karısının bu-

Minangkabon kabileıindeki erkek.. lunduiu yere girer ve istediği müd -
ler, dünyanın en kılıbık erkekleridir. detçe yanında kalır, ondan ıonra tek

Her ailenin kendine aöre bir evi var- rar evine döner. 

Kocasının karıai ve ya çocukları ü

zerinde zerre kadar hüküm veya nü • 
fuzu yoktur. O kadar ki karısının 

dır. Kızlar, kendi kabilelerine men· 
sup erkeklerle evlenemezler. KomfU 

kabilelerinden koca bulurlar. Bulun • 
ca, erkeğin anaaına aiderler. Ve iki 

kendisine bir hizmet görmesini isteye
kadın pazarlıaa girifirler. Pazarlık 
bittikten sonra evlenecek kız, parayı 

mez ve isteyecek olursa bedelini verir. 

verir. Fakat kocasının evinde kalma • 

dığı gibi kocasını da babasının evine 

AJTl)ma kolay 

Kadın kocasından bıktı mi ayrılma 

götürmez. meraıimi ıayet kolaydır. Erkek ıece· 

Kızın Jtendisi ıene eskisi sfhi ailesi leyin ıeldiii zaman karısını odasında 

Okuyucuların 
Sorduklarına 
Cevaplarım 

Bcşiktaşta ç. F. 
Siz aevmİf, fakat ıevilmemftainiz. 

GônUI 

Sevdiğiniz erkek ıize kalben baih ol
saydı, ne aizi öyle bir teklif karpaında 
bU'akır, ne de aizden ıonra bafkaaiyle a 
nifanlahmata kalkardı. Sevmeyen bir 
adama kartı duyulan bir alaka İM uzun 
ıüreme:ı. Erıeç söner cider. Şimdi 

ıençainlz, bu bir taraflı aevcinln ebedi aeniz o nkit belki muhalefetinin önüne 
oldutunu unnediyoraanız, tabii bata ceçerıiniz. 
ediyorsunuz. 

* 
Çile kir imz.alı okuyucuya · 
Sizin derdinize çare bulamadım. A· 

dam evli olmasaydı onunla eTlemnenlzi 
taniye edecektim. O lııululü mialihaa:ı• 

le llem evinize bem de kalbin.ize sinne· 
le muvaffak olmuı. Bqlanııçta miba • 
'.nahak.Ar davranmakla hata etmitaini:ı. 
lkı ıün artık ric'at ıüç ıörünüyor. Oaun 
için yazİyeti olduğu ıibi kabulden "••· 
lıa çare ıöremiyorum. 

* Aksarayda H. S. R. 
Babanızın muvafakatini almadan 

evlenmekte mnhzur &Örüyorsunuz zan
nederim. Anladığıma ıöre henüz müs
takil bir hayat kuracak vaziyette deiil· 
ıiniz.. Bu sebeple babanızın rağrnma ni
pnlanırsanız bütün bütün çıkmaza ıi

reniniz. Onun için bence önce babanm 
kandırmaia çalııını:ı. O aizin nlenme
nizi belki bir hevesten ibaret telakki 
"1iyor. Ona i,in ciddiyetini anlatabilir-

* Bandırmada Mehmet Rüstem 
Size teklif edilen laza kard•ı ıözüy

le bakıyorsanız omm1a ev1enmeni.ı dol· 
hı olmu. Ovey ailmizin yanından ay
nlarak kendinize müatakU bir bayat kur
manız bence daha dojru olur. O evde 
kaldıkça onlann ümidine kuvvet ver
miı olursunuz. 

* Hasanlar köyünden M. F. 
Oilum henüz çocuk ıayılı.rıın. Senin 

yqında bir &enç okmnaktan ba,ka bir 
fey düıüneme:ı. Sen dua dünya görmc
mifsin. Bir defa köyiinclen çıkıp yüksek 
mekteplere ıeç, okumanın zevkini al, 
o vakit bu ıünkü dütüncenin ne kadar 
sakat oldujunu anlanm. Mademki ailen 
zengindir. Mademki okuman için çırpı

nıyorlar.. Kız, evlenme falan bahisleri
ni bir tuafa bırak, tahsiline bak. 15 ya
tında bir çocuk evlenemez, evlenirse bu 
1aıta k~dlni mezara ıHmmllt olur. 

· TEYZE 

Erkek derhal geri döner, ve ba~ka 
bir kadının gözüne girmeğe çahf)r. 

Bu hal erkekleri bir dereceye kadar 
üzüyorsa da onları hotnut da ediyor. 
Çünkü karılarını çekiştirmek için ça· 
lıfmıyor, nafaka vermiyor ve kayna • 
nalariyle kartı karşı ıelmiyorlar. 

Dayak da var 

raycılar sıkı bir kayıt altında tutarlar- Bunların hepsinin de kocalan Y..! 
dı. ~ . ölmüş, yahut da ordu ile harbe gitmi.t" 

Fakat buna ragmen kokotlar ıste- ti. Gizli gizli aşıklarını e,·Jerin.e alır • 
dikleri gibi tehri haftan başa dolatır • larken bir çok defalar basılmışlar~ 
)ardı. Oyuncu kolları da bu aliiftele • mahalleli artık <celamanl.» demişti. 

Fakat bir kadının kocasını bu tekil- rin ha~ında gelirdi. Dördüncü Mu- Nihayet feyhislam bu 6 kadını seriat 
de ~ayabilmesi onun hakkını, yan~ rat zamanında fehri erkekli, kadınlı meclisine çıkarmış «yaramazla;dur». 
anaııyle kararlattırdıl"ı parayı vermesı aaran bu oyunculardan bilhaua kadın· f . k. · · A d l ~ 
lazımdır. Vermeden k - . bo l d ıx.f 11 etvaıını vermış, ımmı na o uy 

. .. er eg.ı tarsa lar ıizli gizli yeniçeri eri amı 5 a e- sürmüş, kimini de kocaları gelinci)'" 
makul hır sebep gostermesı gerekle • rine düsünnekten hali kalmazlardı. L _ı • d l 
tir. Gösteremezıe anasından dayak ' 

11 
a.aoar zın an ara atmıştı. 1' 

yer. Şayot erkek karısını dövmütse, lıtanbul 975 yılında vıcık vıcı 
bütün hakkını kaybeder. Her paditahın devrinde afiheliğin zevk, eğlence ve sa faya dalmıştı. «~h: 

Batak kabileıine gelince erkek ka
rııını satın almak için kararlaştırılan 

parayı verdikten sonra kadına malik 
olur. Ve ona ne isterse yapar, onu is • 
terse öldürür, isterse başkasına devre· 
der. 

insan eti kızartmasi 

Bir kadın çocuk doğurmazsa ltoca • 
11ndan ayrılır ve hemtirelerinden biri
nin evine yerletir. 

Bataklar 1860 yılına kadar yam • 
yamdılar. 1860 da Holandalılar bun • 1 
)arın memleketine girmiş ve yamyam
lıiı kaldırmağa uğraşmışlardır. Fa .. 
kat bugün de bunların arada düıfman
larından birini ele ıeçirerek etini ye -
dikleri aörülüyor. 

Bu aihi adamlar, dir diri alette kı • 
zartılır ve daha aonra etleri yenir. 

Evlenme tecrübesi 

li feaat ve feseka)) \lehir mahallelerın 
de cirit oynıyorlardı. Bazan sıkı emir• 

ler veriliyor, yakalananlar Anadoluya 
sürülüyor, kenar köşeye saklananlat 
p. bir milddet sonra meydana çıkıyor~ 

' lardı. . 
l O zamanlar bu çeşit işlerin ahlak 
... zabıtalığını İstanbul kadısı yapardı· 

'ka" Geceleri mahalle mahalle gezer, şı 
yet gelen evleri basar, yakaladığı ka .. " 
dınları zmdanlara atardı. Ekseriya g\l" 

1 
ıel olan bu kadınlarla evlenmek iste " 
yenler de olurdu. Onları zındandatı 

1 kurtarıp nikahına alanlar dahi lstan : 
bul mahallelerinde oturmnazlard~· 

b . . d id•· «t ... ra çıkmak» mec urıyetın e 
Böylece Anadoluya atılan kadınl~t 

zd d. bıt 
«uygunsuzdur, yarama ur!» ıye 
daha lstanbula sokulmazdı . 

ka" lstanbulda bekar çamaşırlarını Y1 

. bllfl" 
yan bir de çamcwırcılar vardı kı, 

E•lti lıtanltul mahaUclcrintl•n bir ev lann dükkanları pak ve pakize ha~~; 
ki,ilerle doluydu. Bunlar da bir Jll~,. .. 

Mentevay kabilesinde bir erkek ev· derecesi hemen hemen deii9mezdi. det sonra lstanbul kadısının hükrnı 
lendi mi reis sayılır ve aileye riya • Zaman zaman isimleri bütün hovarda k ld 1 · · ] im le ortadan a ırı mıştı. 1,. 
setten ba,ka hır ışle meşgu 0 az. alemlerini saran «gazal gözlü» dil • I E ·· SuJtarıoı: 
Yani ava çıkmaz, ve kabilenin genç herler devleti bile aleyhlerinde hare. k Genke o dz~mkka~ alr ı yvuaprdı <•Ba:t' 

· k F k t bekh ayma çı u an ar · t-kadınlarıyle onu,maz. 8 a kete getirecek kadar etrafı yakıp ka- . f k , k mek bahane' 
erk:ek iıtediğini yapmakta serbeıttir. vururlardı. nısa. ~ay ası a}~a ye le cerrıo" 
Hattl evlenmeden evvel evlenme tec- . le gırıp oturup namahremler t , 

.. be . b·ı· Evlenme tccrübeıi Bu arada Sultan Mahmut devrınde lup hilafı şer'i şerif» sohbetler yava. ' 
ru sı yapa ı ır. b d'lbe 1 .... d Kasımpa!\ada . l ıııC 
sıraıında doğan çocuklar, gelinin ha- u ı r )er kyluzun cin d k · lar, «afitap misal cemallerıy eıl 

l 
dabbağlar a a yoncu ar arasın a av- ll . k l d 

bası tarafından a mır. l k D bba -ı civarın gönü erı ya ar ar ı. .. ddel 
b ff k l k d ga ar çı mıştı. a) .g ;r o .... kr Fakat bu dükkanlar da bir nı~ ı.Jf• 

T e~rü e .. muva kak do mbaazska b. akın 1 hovardalarını . pb:ş erın eh. suru kıyen sonra sıkı bir kontrola tabi tutu oı 4o 

da evıne doner, er e e Ş a ır a- bir kaç a)üfteyı ır gece ır yere apa- . .. 
1
. l atılrnı,. 

··be · · · l h. 1 ri olan gayrı mus ım er 
dınla tecru ye gırışır. mı!llar, bunu haber alan kalyoncu ar sa ıp ~ .. . ) . ·ı isti. 

" l d Jk· yerlerıne muslım er getırı m ~ Jet" 
Tecrübe muvaffak olmazsaerkek ile da derhal baskın yapmış ar ı. 1 ta • l l dıg~ı rnüd 

"dd d d Osman ı sa tanatı Y~· f · oı kadın birlikte yemek yerler, bu ye- raf arasında uzun mu et evam e en l b l b" l tam bir fuskı.ı .,c 
mek dolayısiyle meraıim yaptlır ve kanlı bir çarpışmadan ~oma Bostancı ~~ stan .. u .. 0 Y ece 
böylece evlenmif olurlar. batı ile yeniçeri zabitleri koşmu9, kav- ıçmde yuzdu, durdu. 
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BÜYÜK HARP NASIL PATLAMISTl?.Yoksuzluk içiµde varlık 
Temmuz 1914 Dtin~anı::~~~::lo~!~i t~i:OV kimdi, 

nasıl çalııb, insaniyete yaptığı hizmetler nelerdir? 
* * * Bugünkü vaziyet te, bundan yirmi iki sene evvelki vaziyete çok benzemektedir· 

Bugün de harbin veya sulhün anahtarı lngilterenin elinde gibi görünüyor. 

lvan Petrovitch' 
[>av]ov, Leningrat -
ta iekıen alb buçuk 
Y8fınC:la öldü.. Dün-
ya mm lleminde 

- 4 - bıraktıiı boşluk öl-
Binaenaleyh 31 Temmuz aü - çüsüzdür. Onun öl-

nü öğleden bir saat sonra Alman- mesiyle elli sene -
Ya hem Rusya, hem de Fransa - denberi süren ya -
Ya birer ültimatom verdJ. Rusya - ratıcı bir faalivet 
nın 12 saat zarfında seferberliğini te nihayete e re; 
durdurmasını talep etmekte, Fransa - Pavlov 190 t ı! 
Ya olan ültimatom da ise (Almanya Nobel mükafatını 
ile Rusya arasında bir harp zuhurun- kazanmali sureti ~ 
da F ransanın bitaraf kalıp kalmıya - le beynelmilel bir 
tağı sorulmakta ve bitaraf kalacak ise ~öhret olmuftu. Mi-
rehinı olarak (Verdun) ve (Tovl) ün dedeki bazı uaarcler 
Almanyaya teslimi) istenmekte idi. üzerinde yaptıiı tet-

Rusya bu ültimatoma cevap verme- killerle bp lJemine 
ic bile lüzum görmedi, Fransa ise yaptığı hizmetler 
(kendi menfaatinin müktezasına gö- çok büyüktür. Ôliimü ilim aleminde derin 6ir 60fluk bırakan Pavlou 

te hareket edeceği) yolunda hem Bulduğu usullerle, pek çok haatalık-ıtir. Daha doğrusu, ilim ve. fen ona a -
tnüphem, hem de mbalı bir cevap ver-

1 

}arın önüne geçmif, fizyoloji bakımın- şağıd_a~ yukarıya doğru bakmaktan 
diğinden Almanya da l Ağustos günü dan en büyük hizmeti ifa eylemittir. kendını alamamı11tır. 
\lrnumi seferberliği illn etti, Fransa O zamana kadar keşfedilmemit o- Kıymetli alime ça}J§ma husm:unda 
el. zaten milphem cevablyle beraber, Umumi harpte Alman ordusunun üç mühim rüknü bir arada: lan yeni bir cerrahi müdahale uıulü büyük kolaylık göst~ren de Sovyc:: 
'Yni günde aeferberliii il&n eylemiş - Hindenbur(C, Kayzer, 1-udendorf bularak tıbbın ilerlemesine yardım et- Rusyall olmuştur. Son zamanlara 

1 
ti. ti irtikap etmemiş olsaydı, hiç şüphe- tilaf karnısında sadece bitaraf kalması miştir. çalıştığı IAboratuvarı ile eski laborah -

l~te bu suretle, aralarında hiç bir siz harbin daha bidayetinde Almanya bile ıulhü kurtarabilir. Çünkü Fran - İttiha mefhumunu, fiziyoloji ile izah varı karşılaştırılmıyacak kadar fark -
ihtilaf ve veailei harp bulunmıyan bu ve Avusturya galip gelerek dört sene sanın yalnız başına, (Ren) in iHıa1in- etmiştir. imrenmenin gözlerden mide- lıdır . 

hüyük devletler, sırf Ruıyanın Jı]av- müddetle bütün dünya harap olmak - den dolayı Almanyaya karşı bir hare- ye intikalini tecrübelerle anlatmıştır. Kendiıine çalı~bilmesi için Lenin· 
lılt gayretkqliiiyle açbiı yolda sürük- tan kurtulmu\' olurdu. kete geçmesine imkan yoktur. Pavlov ancak son rejimde rahat grat civarında asri techizatiyle mü • 
lennıekte ve bütün dünyayı kana bo- Diğer taraftan Romanyanın da Al- Fakat İngiltere bugün de, 1914 de etmiştir. Beynelmilel bir adam oldu- kemmel bir kasaba vücude getirilmi~-
)aınağa hazırlanmakta idiler. manya ile askeri bir ittifakı vardı, bu olduğu gibi ihtimalki kasti olarak, ge- ğu halde Çarlık Ruayası ona gösteril- tir. 

b&nı harpler tevali etmeie baflıyor ittifak da harp halinde; Romanya ya ne mütereddit davranır ve kah F ran- mesi lazım gelen ehemmiyeti verme - yetiştirdiği talebeleri sayesinde bil-
R Al f d b. k b · 1 h ·1 t k h l miııı, ve adamcağızı çok defa hayatını hassa Sovyet Rusyada fizyolo1·; bü-uayanın, manya tara ın an tev- ır ta ım mec urıyet er ta mı e me - saya, ka A manyaya mütemayil gö- T 

.ı- y l b be b d 1 b" k ha temin edemiyecek vaziyetlerde bırak- yu""k bı'r merakla tetkik edilmeg~ e ba~-~ edilen ültimatoma cevap vermege e era r, u ev et te ır ta ım • rünürse, bir harp zühuru ihtimali var- T 

bil ı·· · · - · Al hanelerle, bitaraflığını ilan etti, bu su- mıştır. lanmıştır. Leningradın yanındaki u-
e uzum ıörmemeaı uzerıne man- dır. hme fazla merbut olan Pavlov, la- fak kasabadan hız alarak çalışan tam 

)a 1 Aiustoa günü öife üzeri Rusya- retle Avusturya ve Almanya harp Zaten biz de harbi umuminin ıu- boratuvaraızlık yu'"zu'"nden ı"ptı"dai alet- ı k 
380 genç bugün araştırma ar yapma -h ilanı harp etti. Franeaya gelince, sahasında yalnız başlarına kalmış bu- reti zuhuru hakkındaki bu yazıları, lerle bı·r çok tecrübeleri kendi evinde 

.Al · · la meşguldürler. 
r'\ ınan erklnı hıırbiyei umumiyesının lundular. ancak bugünkü vukuatın . muhtemel yapmış, yoksulluk içinde yetişmeğe 
L !'\ F akl 1 J il d h--L- · · Pavlov ölmeden bir kaç gün evvel ,...uca hedefi ranaa topr arı 0 ma- ng tere e arve gınyor netayici hakkında, okuyucularımıza muvaffak olm~tur. 
ıına ve Alman kumandanlarının ha- Harbi umumi ba.!llıyalı 22 sene, bi- k Son 32 senesı'ni, fizyolo1"i ilimler ü- gençliğe hitaben bir mektup yazmış 

T bir mukayese ve muha eme vesilesi 1 · · 
teket emrini aabıraalıkla beklemekte teli J 8 sene geçtiği halde, tarih siyasi zerinde hiç i~lenmemiş bir mevzua ve ~u sözleri söy emıştır : b vermek için , yazmağa lüzum gördük, T uJunmasına rağmen, Almanya iki muharrirlerinin el'an kat'iyetle halle - hasretmiş, ve fizyolojide yukarı asa- «Eskiden ilim ve halk ayrı gayrı şcy-

d 'kl · b" l d k. d çünkü dedigw imiz gibi bugünkü vuku- k h . liın müddetle Fransaya kartı harekete deme ı erı ır mese e var ır, ı o a hın faaliyeti şubesini ortaya çı armış- lerdi. Bugün ilim halkın izmetıne ve-
hçrnek için münasip bir vesile bula- İngilterenin istemiş olsaydı, harbi u- at ve o vukuatın tarzı cereyanı ile tır. rilmiştir. Bunun tabii neticesi de halkın 
llıadı. muminin zuhuruna mani olup o lamı- 1914 senesinin umumi vaziyeti ara - Pavlov sinirler ile ruhun' miinasebe- ilme karfı gösterdiği saygı olmuştur.» 

Nihayet, Fransız tayyarelerinin Al- yacağı ve yahut hiç olmazsa mahdut sında hakikaten bir hayli müşabehet tini fizyoloji ile izah etmeğe kalktığı Pavlov'un ölümü, yalnız Sovyct 
~ topraklarına gece girerek bomba kalmasını temin edemiyeceğidir. ve mümase1et vardır. zaman mesai arkadaşlarından biri bu Rusya için değil bütün dünya için te. 
'ttıkları iddiuını ileri sürerek 13 Ağus- Filhakika bir çok müverrih ve mu- lstitraden yürüttüğümüz şu müta- işin kabil olamıyacağını ileri sürerek lafi edilmiyen bir kayıptır. 
loe günü akfam üstü Franaaya da ila- harrirler, lngiltere, Avusturya ülti - icattan sonra İngilterenin 1914 te üstadını techil etmeğe kalkmış, ve ruht 

Ilı harp etti. matomunun tarihi olan 23 Temmuz- harp başlangıcı günlerindeki vaziyete hadiselerin laboratuvarlarda izah edi-
ltalya Te Romanya sözlerinden dan, Alman yanın F ransaya ilanı harp 

1 
gelelim: lemiyeceğini iddia etmişti. 

cayıyorlar tarihi olan :~ ~~ustosa kada~. 11 gün 1 Avusturya - Sırbistan ihtilafı çıktı- lngilizlerin maruf alimlerinden 
AJm a ve Avuıturyanın böyle zarfında vaktını hep tereddut ve ka- ğı günden itibaren lngiltere zahiren Scherington da Pavlovun arkadaşına 

~r kaça~:vletle birden harbe girmele: I ra:sı~lıkla .geçi~~e~~. olsaydı, harbe bir hayli teşebbüsatı siyasiyede bu - iltihak etm~. ve onun buluşunun, in-
ti Ü2:e · ltalyanın da müttefiklerı manı olabılecegı ıddıasında bulun - lunmuş, bu ihtilafın sulhan halli için gilterede rağbet kazanamıyacağını, L rıne, 1 b dd"' ı-· .. 0
14lll Almanya ve Avuıturyaya tabi maktadırlar ve u tere ut ~ ve mup- çalışmış, ezcümle Londrada dört bü - yazmıştı. , 

0
lerak Franaaya ilanı harp etmesi la- hem vaziyetten dolayı da bılhassa ~ yük devletin top1anarak Avusturya Bugün, ilmi buluşlar Pavlov a hak 

tıı:n geldiği halde, ltalya bir bahane 7am~nki hariciye nazırı Lord ( Grey) ı ile Sırbistanı uyu~turmak çalışmala -ı ':er~iş olmakla b~r~ber' aradaki ihti-
llc harbe iftirak edemiyeceğini ve hi- mes ul tutmaktadırlar. rını teklif etmiştir. Fakat İngiltere bü- lafı ızale edememıştır. . . 
~raf kalacamnı evvela Fransaya, son- Bugünkü vaziyet t'" b t bb.. t d h b tA .. t Pavlov bundan bafka sınır haeta -

e· . . k ' un u eşe usa ın a ep a ı, mu e- B . l t~ da kendi müttefilderine bildirdi. Çok şayanı hayret ve ıbrettır, ı 1 • Iarını sınıfa ayırmıştır. eyın pata o -
ı .. . b d . · 'k' ennı ve gevşek davranmıştır. .. . .. . ] b. k h~ h talyanın aenelerdenberi dahil oldu- bugünku vazıyet de, un an yırmı ı 1 .. •• • ıısı uzerınde ça ışmış, ır ço ru ı as-

tu ittifakı müselles ahkamını bu su - sene evvelki vaziyete çok benzemek - Hatta Almanya F ransaya ultıma- talıkların esasını bulmuştur. 

Yumurta ihracatı 
Yumurta ihracatımız hemen he • 

men durmu§ gibidir. Buna sebep; 
Avrupa piyasalarında yumurta fiat• 
lerinin bir hayli dütmÜ§ olmasıdır. 

Buna mukabil bizde fiatlar yük • 
aelmis bulunmaktadır. 

Diier taraftan yumurta ihracatı• 
nı tanzim için bazı yeni tedbirler •• 
lınmaktadır. Bu meyanda yumurta 
ambalajı yapan amelelere birer eh
liyetname verilecektir. Ehliyetna • 
mesiz amele bu itte çalıştırılmıya • 

tct}e ayaklar altına alması, Almanya tedir. Bugün de harbin veya sulhün tom verdiği vakit, reisicümhur Mösyö Pavlov'u bütün dünya takdir etmiş-
~.Avuduryanın azçok~hmin ~t~- anah~rı İngilterenin dinde ~hl gö - (Puankara) nın İngil~~n~ yardım~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tı bir hareket olmakla beraber, gene rünüyor. •. . nı rica için kral müteveffa beşinci ,-

1 
• • 

caktır. 

~iki devlet, müttefiklerinin kendile- İngiltere hangi tarafa kat ıyetle ıl- Jorja yazdığı mektuba bile kral kaça- Hayatta GOrdOk e_ rı_m_ ız_ 
tiııi böyle en müşkil bir zamanda tihak veya temayül ederse 0 tarafın maklı bir cevap vermiştir. 
>'1n1z bırak.maaından çok müteessir noktai nazarı galip geleceği muha~ - Mütereddit vaziyet "0 gülleri kocam ellerıledıkmıştı,, 
~"lar. kaktır. Hatta lngilterenin, Fransa ıle 

" h lngilterenin bu mütereddit vaziye -
Eğer 0 zaman İtalyanlar bu hiyane- Almanya arasındaki bugünkü şedit i - ti Almanyanın F ransaya :l Ağustos • 

1914 .;usıoeanda Londra Buckinıham sarayı önünde toplanaa 
.... uHarp !. ı. diye baiırıyordq. 

ta ilanı harbi ile derhal harekata geç • 
tiği ana kadar devam etmiştir . 

Almanya askeri harekete başlar 
başlamaz ise derhal kat 'i kararını ver
miş (bizim kanaatimizce daha doğru
su yüzündeki maskeyi atmış) ve Fran
saya iltihak etrnİftir. 

En bula nokta .• 

Bunun sebebi ise, Almanyanin 
F ranaaya tecavüz için Belçikayı çiğ
nem eğe başlamın olmasıdır. Belçika 
eskidenberi İngilterenin en hassas bir 
noktasıdır. Bu küçük memleketin sa
hillerinde büyük bir devletin yerleş -

, mesini İngiltere kendi mevcudiyeti 
için daima çok tehlikeli görmüştür. 

(De,•amı var) 

Süleyman SITia 

ihtiyar bir kadın elindeki bastona 

dayanarak giıdi. 

Oa .... aaı : Bahçesindeki yecli .... eren ıül 
fidanlan çalınmııtı. 

Suçlu: Bir mahalle külhanbeyi. So • 
ruldu. inkar etti: 

- Yalan, kocakarı atıyor. 

İhtiyar kadın elindeld bastonu kal -

dırdı: 

- Suıı edepııiz fidanlarımı <Ô » lira-
ya satmışsın. Şahitlerim var. 

Reis sordu: 
- Kime sattın bu fidanları?. 
- Yok beyim fidanla rdan fil im habe-

rim yok, auyor bunak. 
ihtiyar kadın büsbütün kızmıştı. O 

fidanlarım istiyordu. 
Reis tekrar sordu: 
- Söyle .kime sattın fidanları ?. 

Gene inkar etti. lhtiyar kadının ı• -
)ıitleıi vardı. Dinlendi. 

Suç tebeyyün etti. Ceza görecek ~4 

fidan1arın ücretini ödiyecekti. 
O, kabul etmedi. 
Reis hayret1e : 

- Niçin istemiyorsun?.. c:Jiye !.ar " 

du. 
- Oğlum ben fidanlarımı isterim. 

- iyi amma nine fidanlar artık 
satılmış. Sen imdi paranı al. 

- Hayır fidan1arımı isterim. 

- Canım nereden olsa cô ıı liuya 
gül fidanları alabilir~in. 
Ac ı acı gülümsedi: 

- Başka fidanları n e ) apayım '>. 

- Yedi veren güller ) a1nız. senin hah· 
çende m i vardır~. 

- Hayır amma o gülleri koc m el• 
)erile dikmişti. Yerini ba ka ı tutmaJ 

dedi. 

Muanez FAİK 



• s 
16/3/936 

ulat re· sin kalyonu, niha- / . ...._-_ .... 
yet düşman gemi e ine 

yaklaşmıştı ... 
- Dün akşam ufukt n 

görd ük. Koval dık fakat 
bastı. Kaçırdık. 

- Kaç gemiydi? 
- Beş ... 
Pulat bu habere evindi. Dernek 

ki Vencdikli mülazım doğru öyle

V ariliyan Bcquıın 
Tokmağı 

Arnavut burnunu, Pafo kn:leı;ini, 

mişti. Böylelikle bo yere v kit y- to lbumunu, atta L~maso~ ve Lar
betmiş olmak ve ~ tgele taraya bu- aka çıklann1 geçmışlerdı. Geç -
raya ko mak korkusunu savml! bu- tikleri lka1e1crin limanlarına ~~1't .n 
lunu ordu. göz abn1§1 r, oralarda demırlı hı~ 

y bir tekne olmadığını görmüşlerdi. 
Suda Ve b da O ak§am Poyraz umunu geç-
Kandiye tikten :sonra Magosaya y.irmi ! 
Filo kumandanı Arap ~et mil lıyordu. Bu dar 1Sa bir za

Bey de o sırada Pul tm dirgasın manda Matyanoya yeti.emezlerse 
yaklaşmıştı. Pulat gerek Suda ve 0 limana girdikten ona y k -
gerek Kandiyede görüp İ!İttiklerini ıa,mak hemen hemen mümkün -01 -
bir kağıda yazmıflı. Arap Ahmede: ıyac kn. Bunun i.çin P.ulat reis Lar-

- Biz Durmu Reisin leventleri- nakayı geçtikten sonra eventlerle 
yiz. Venedik filosunu kov lıyoruz. yelkencileri delküre'klerin ha_şına ge

Siz de kalitenin birisini bu mektup- çirmiJ, :ayni zamanaa ye'lken1eri de 
la donanmaya yollayın. Durmuı a1abildiğine iıirmi_şti. Böyle1ik1e 
reise versin o da Piyale paşaya Y - Pulatın iki kazancı vardı. Birisi ar
hut Lala Mustafa pafaya sunar. Siz Lık uıanc getiren ve canları sikrlan 
c.:: benimle beraber gelin, V:enedik leventlere İ.§ vererek avutmak, di · 
gemilerini yakalayalım. Çiinkü on- ğeri de Matyanoy yeti1mek ıçın 
lar Magoseye erzak ve cepane ötü- beslediği son ümidi bo!a ç.ık rm.a -
rüyorlar. maldı. 

Dedi. Vardiyan ba ının tok..-nağı ıkoca-
Eğer gelecek olurl rsa hiç şüp- man kütü-ün üstüne mi blkarnk 

hesiz çok eyi olacaktı. O zaman Ve- tok sesler çıkarırken ıkürekçiler otu
nedik filosunun içinde Matyanonun rup kalkııyonar, kocaman küreklerin 
gemisini öğrenerek yalnız ona sal- ıskarmozlarda yaptığı gıcırtılaTa 
dırmak lazım gelmeyecekti. Hepsini karı§an bir korSan tarlmı1nı mırıl • 
birden haklayabilirlerdi. Böylelikle danıyorlardı. 
bütün düşman filosunu batırmak ve Murat dümende, Tekgöz A:li pro
ya ele geçirmek mümkün olacaktı. va toplarının başında bulunqyoruu. 
Bu arada İnciyi hiç şüphesiz kurla· Murat kıç kasarada reisin yerinde 
racaklardı: duruyordu. Direklerin en yüksek le· 

Fakat Arap Ahmet bu işi kabul pesine brmanmıı olan iki genç le • 

etmedi: vcnt keskin b kıflarile ufku tarı • 
- Kumandanın izni olmadan yorlardı. 

yapamayız. Mektubu verin, bir ka
lite ile gönderelim, ayni zamanda 
sizin dediklerinizi de haber veririz. 
Emir alırsak ardınızdan yeti iriz. 

Reis 
Yeti tik! .. 

Bu sırada kürekçiler.in !f&nma 

Süleymaniyeyi, 
,. 

:Galaiasar.ay lar 11> •• 
İstanbul lik mpiyona 'lt birınci kiımc 

oyunlarından olan Fcncrb l:ıçc • Sülc_yma
niyc maçı .dun K dıkoy h nnda :oynan

m1 tır. 

F cnerbahç.cnin nisheten hilim bir :oyu

nile gecen ıUc devre 1 - O • eyıu.:miyenin 
m ;;ıubiyetilc bitmi tir. 

İkinci devrede Fıc:ncrb hçe .bir ) ı d • 
ha yapm k suretile .oyunu 3 - Q Sulcynıa
niyenin aleyhine nchcelcnm' tir. 

Beşiktaş 4 - Eyüp 1 
Birinci lik rnn;ı .olan B .-taı. Eyüp 

maçı Şeref stadında ~-apılmıııtır. 

Bc!;il"taşın hiıcumile ba !ıy n ovun ilk 
d kiknlarda Eyüp kalesini zorl mağa ha,. 
lamış ve üçüncü dakikada merlcez muha
cim Nazım bir gol ıyapmı ur. ~u s yıdo.n 
pek az sonra Eyüp merkez muavini sakat-

---Ç 1 
Beşikta~ Eyübü, Beykoz 

efa Berabere Kaldılar 
Merasimle Açb1ar 

lanurak oyunu terketrnis '\-.C Eyüp mü~ D" Belıekt .a · mevsimi merasimle açan Galatasnray.,ar 

vazıyetlere düı;meğc ba~lamı tır. BeşiktaJ :dıtlw yaparo.k maç 14 • 1 Eyübün mailu • Beykoz bir gol yııpmı oyun 2 - 1 Topk•· 
bir ayı daha }'.ilparak ilk devreyi 2 - O ga· :bjy.ctile bitmiştir. pıntn mağlu'biyetile bitmİ§tir. 
lip hitirmiştfr. Beşiktaş takımı~ Mehmet ıAli Hüa- Aibnor<lu 1-Karagümrük 1 

l.kincı' de\Te Be•;ı_ta• daha hakim, Eyüp ·· N · F · B"'--~ F. k LLynt' Y""" " nu, urı, evzı, wcn... aru ; na .. ı, Şeref stadında oynanan ikinci lik mıı.Ç' 
daha canlı oynamağa başlamıştır. Hilmi, Nazım, Şeref, Fuat EyiUJte: Ruhi, lımnônn A1tınordu, Karagümriı'k 

0
yu110 

Bu devrede Eyüp bir. Beşiktaş iki gol Ne:ı'ct, Al&ettin; Sabri, Şükrü, F.nruk; Ze- çok hararetli o1muştur. 

.Birinci devre mfır sıfıra ibitnriJ, • ·pı:I 
dev.rede .ilci takım .da birer szy.ı y pmıı. O' 

yun 1 - 1 berabere bitmiştir. 

Be§İktaı Eyüp maçınaa heyecanlı bir safha 

Macarlar Almanları yendi 
Budapeştede oynannn Macaristan • Al· 

manya arasınanki futbol maçını .3 - 2 'Ma ~ 
caristnn milli 'takımı kazannnŞtır. ilk de'\" " 
:re q - ~ 1bitmiş, ikinci aevrede Almanlıt1 

bir, :Maoar1ar .. ıgol vıı.pmı lardır. 

Gün 2 Anadolu (J 

Oün !f kaimde oynanan Gün - Arı•' 

ao1u maçı ıçOk he~nh ıolmoştur. 
Birinci devrede sağ ;ve sol .açddarı il' 

alanlar Yt\Pnn Anadolu eline ,gol !usatlı.t' 
geçti~i halde bunlardan istifade edeınedİ
Ve birinci devre golsüz olarak bitti. O 

ikinci devrede oyunun bitmesine 5 • 1 
Claki'ka ka1n Güneş iki gol çı'kardı ve oyuııd 
2 • O kazandı. 

Dedi. 
Pulat reisin bu nokta üzerinde 

artık bir dakika bile konuıacak ve 
ya duracak vakti yoktu. 

-, kai, i Htanydnabr. uAJspodnan,rAbl-dülV, e1f~lcL inen merdivende telqlı bir ayak se- ,....---------------, 4S -. 

si duyüldu. Sonro. Mw-at haber 'l.er- Bir Doktor.un 
Ga1atasaray 3 Hilal O 

Güneş - Anadolu maçından sonra (İ'' 
latas my - Hilal karşılaıtı. Oyun 'tamırrrıtl• 
Galatasarayın hakimiyeti altında eeçtı. 
23 "ncü dakikada Şefik bir ıgol yaptı °'' 
dev.re 1 - O bitti. - Siz bilirsiniz. Hosça kahn!.. 

- Uğur ola ... 

Üçüncü 
Günü ... 

Arap Ahmet eski bir deniz l·ur • 
du idi. Bu k pkara gemiyi ve onun 
pek genç reisini merakla eyretmiş, 
dinlemişti. Pulatın sözlerindeki sert
liği, bakışlarındaki p rıltıl rı \"C 

tek başına böyle uzun, güç i lere gi

ı işini pek beğenmişti. Onunla git -

meyi hiç §Üphesiz isterdi. Fa.kat 
gitmemekte haklı idi. 

Kara lmdirga Venedik filosunun 
gittiği ufuklara doğru eskisinden 
daha hü)'ük bir hızl yol çıkh. 
Kandiyeden ayrıldıklarmdanberi 
düşmanla kendi aralarındaki mesa
feyi azaltamadıkları, fakat geri de 

kain adikalrı anla~ılıyordu. Mago -

iıirinci Jik nuu;lanndnn olan bu oyun 
di: G Un 1 ü k pazartesi Mıdıköy aa aında ~-npılml§tır. 

R . ' y . "k' 
- eıs.... etıştı . ... otlarından (*) tık devrede latanbub por hakim oyna -
Pulat yerinden fırladı, leventler- mıs Vef bir sayı YIYJmıştır. 

le kürekçilere dönerek: Bal kürii ikinci dene to.mnmile aksine olrııuı. Ve- ikinci devreye yine her iki taraf ,eeV'~ 
bir oyunla ba~landı. 25 inci ve 34 ütr 
aa'.kikada yapılan iki golle oyun 3 • o (jl' 
latasarayın galibiyeti ile bitti. 

- Kimse yerinden kımıldamıy - fa çok hakim oynamış ise de bir g ol yemiş 
Bal anlarının sıhhatimiz ıçın hazırla- ı 1 'b 'L • • cak. Vardiyan, gözünü ar, ne ka • O}-Un • ı ernoere sona ermı,tır. 

~ dığı bu en kıymetli gıdayı bız çok de- B l q_ • 2 
d r mümkünse o adar hızlı gide • thmal ederiz. Bal şekerli maddeler ey erJJeyı - asımpa§a 0 

Gafalacaraylilar deniz me~sinıiııl ~. ' cegız •• 
Diye bağırdı. 

Güverteye f ırlatı. 

Sonra en yakın direğe 'tırmandı. 

Sahiden ufukta bir gemi görülü-
yordu. Hem de bu, onların covala
dıkları Venedik gemilerinden bi -
risi idi. Fakat c ba atyanonun 
gemisi mi idi? 

Putat reis Kandiyede esir edilen 
Vc.. ... edikli mülazimi kıç kasaraya çı
kardı ve ona sordu: 

- Matyanonun gemisini tanır mı
sın? 

arasında •it mininin bolluğu noktni 
nazannd n h~m f ydıılı. hem de ha • 
zım yollarını yomuyan ı.-ı: kola;> Ia,tı
ran bir gıdadır. 

Munnnit kabız çeken, kansız kemikleri, 
.zayıf ciğerlerinde tüberküloz ha.zıtlığı 

mevcut ol n h stalarımın ekscnsine 
tatbik etti_ğım h 1 b.irı.indcn çok iyi 
neticeler aldım. 
Fabrikalarda, ağır yol iılerindeki 
amelelere ve kapalı yerlerde çalışma· 
ğa mecbur olan mektep talebclerınc 
verdiğim bal teduisinden az zaman • 
da .kilolarının arttığını mcmnunryetlc 
gordürn. 

İkinci küme mııçlanndnn olan bu oyun 
F enerbahçe stadında ~rııpılmıştır. 

ilk de\ rede 'Beylerbeyi 2 gol yapmış 
ve devre 2 - O 'bitmlırtiT. 

Jkinci de, rede iki arnf 'ta çok gayret 

etmi ıi de netice dŞ memiş maç 2 - O 
Kasımpaşanın mağlub · etile bitmiştir. 

meuısimle a,tılar 

Galata ray kürelc9ileri dün Bebek fi' 
hilinde toplanarak yeni mevsimin Dçılıl 
merasimini yapmışlnrdıı:. Merasimden ~ott' 
ra 'teşvik müsabakalnn yapı'lıruş. ma.ab~' 
kalımı 40 dan fazla kürekçi iştirak etfll'r 

Beykoz 2- T opkapı t tir. 
Birinci küme maçlarından olan bu oyun stıınbul ve J!ür'kiyc küre'k şampi_?'0~ 

Şere'f studınn V'C ÇO Sel't bir şclcilde QC • ofan G.-nlntasaraylılanı y-eni mevsim içit! 

"ram etmi tir. ilk ogolü T opkapı yapını , mu\l&ffak olma'Jarını temenni ederiz. 

Beykoz son d kikaiud buna mul-a'bele l(U' nrı ıGüne '%lllldı ,; 
etıni tir. Atletizm federasyonunun tertip etti~ 

Jkinci dcucdc Top · pı ık lcoisi icat· kır koDusU ıdün hl~iad da pılrıı141< 
lanmış, on ki!ıi ile oyuna de,·am edılmiştir. Birinciliği Güneş, ikinciliği HalkeV'İ '' 

Ü;;'tlnun b .tmesinc on beş dakika b1n kımı azıınmı"tır. 

- Gemilerin hepsi ıde birbirleri" 

ne o k d r benzerler ki ... Böyle u-
saya varmcıya kadar bı.:nu her hal · k l etmek ka1Lı"l ol-za tan on arı ayırt 11 
de yapmak eerekti. 

Zafiyetten şüphe eden, rnckahet de:vri 
geçiren ve boyları büyı..iyem~n "o • 
cuklarda, nybaşl rını iyi görerniycn 
genç kızların da ayni teda,·iden istifa
de ettiklerini tesbit ettım. Y .enileccl: bal 
miktarı yevmiye 200-250 gram verilir. 
Ç oouklnrda bunun yaı;:ı göre dörtte 
bir, ikide bir olmak incrc miktan dc
ğio;tırılebilir. Bunu ıtercihan •nbah kah
valtı! rında tereynğı , il'\:nıak ıv:c:yn 

peynirle bir miktar francala üzerine sü
reı ek yedim1elidir 

0 -:üncü gün öğLden önce idi. Le· 

ventler bu uzun ve sonsaz :1İbi gö • 

rünen kovalamadan artık us n<: ge

tirmi_.er gibiydi. Pulat ile arkad ?· 

ları da bu k adar emeğe rağmen di • 

lediklerini yapamamış oldukları ic;in 

çok sıkılıyorlardı. Hiç birisinin ağ-

zı açılmıyordu. Hatta bir kısmı ar -

tık {!Özlerini ufuklara dikerek ora

da yelken ve tekne aramaktan bık • 

•llll. 

Hakkı vardı. 

LA kin gittikçe yakla~ıyorlardı. 

Gördükleri geminin d ha ileri -
sinde ve akşamm sisleri .arasında 

ba§ka bir geminin de karaltısı be • 
lirdi. 

T aze bal i ın de bnh ;esi mÜs4lit ol<ın-
1 r fenni b ol kovanla rı bulundurnrn • 
!ıd ır. 

Pul t gene Venedikli mü1azime ıı----------------·ı 
aordu: ( ) Bu notları .kWp ·layıou:, y.a

but bir albüme 7 tmp .kolleks 'yon 

yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir do'ktor gı"bi imdadınıza yeti,ebilir. 

- Onun gemisine benziyor mu? 
- Evet ... 

Fener SüleynıımiYe 111 çından bir cöriinüı 
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k H 
Avu\at ilhan Nizamiye: tavrı, ve bilhassa iffet ve haya duy .. 

Muhteıı•t omisyon,• aringtonun tavsİ• - Neden evlenmiyorsunuz, üstad? gularile beni büsbütün teshir ettı. O .. 
diye aordum. nunla mütasavver saadetimi herkesten 

b k k • Güldü. gizliyor ve o saadetin hülyasile kendi 

Yelerini aynen tat i a arar vermiştı - Bekarlık daha iyi .. Hem de ar - kendime çocuk gibi seviniyordum. 
tık alıştım! dedi. Birlikte projeler yapmıştık. Müs • 

(Pek mevsuk olan istihbaratımıza na
aaran bu kızıl Türkler, bütün hıristiyanlık 
aleminden intikam almak için Ayasofya 
c:am.iaini bombalarla havaya uçuracaklar; 
bu ~lte de son vahtetlerini cöstennİJ 
olacaklardır.) 

( Bunun önüne geçmek için her §eyden 
evvel; büyük bir kısmı ittihatçıların sadık 
adamlanndan mürekkep olan bugünkü za
~ıta heyeti araaında ulahat vücude ıretir
rnek, ve lstanbul polisi arasına hıristiyan
la..clan da ba:ı.ı kimseler yerleıtirerek bu 
•uretle bir emniyet tHiı eylemek liz.Jrndır.) 

Demitlerdi. 
Bu raporları pek ciddi telakki eden İl -

liWaarat teflerinin kalplerine, birdenbire 
lairer kurt cinnifti. Şayet lıtanbulda bu su
tetle uayifi muhtel olarsa, bunun maddi 
•• ~ zararlan, kendilerine de bü • 
Jiik ltir hasar verebilirdi. Şu halde yapı • 
1-e.k it, her teJden evvel emniyet tesis ey
le.nekti. 

İatiltb.nt Ml"Vİai; G.-ıeral Harinıton 
•......Ue bu (mühim ihbarah) İtilaf dev -
letıeri zabitanmdan mürekkep olan (muh
telit zabıta komisyonu) na bildirerek 1s
'-aıbu1 emniyet ve uayiıinin haleldar ol· 
~a elııemmiyet verilmesini tavsiye 
ettinnelde beraber; bu korkunç tehlikenin 

Önüne aeçebibnek için sizli bir teıkilat 
t•PllUJa da karar vermifti. 

Muhtelit zabıta komisyonu, derhal bir 
~ akdetmİf; General Harinıtonuıı tav
IİJelerini tetkik ve müzakere ederek bun· 
'-ın aJDen tatbikine karar venniıti. 

Eaaaen bu sarada saray ile - batında, da
-.t Fsit P.,anuı bulunduiu • Babwi hü· 
~ de lttibatçılann bir ihtilal çıkara • 
~ endİfeaile tiril tiril titremekte idi. Bu
._ binaen muhtelit zabıta komisyonunun 
~ eltiii karara derlaal ittirak ederek aa•at. W..ııetine luriatiyanların da kabulü • 
-. llMlvafabt edilnıifti. 

8'ıı bbul n muvafakat mucibince, lt • 
tib.ıtça1ar umanmda umumi harp ve .. ir 
teiaepı. dola,uile zabıta bimıeti'nden u • 
~bnlan Ermeni ve Rum zabıta me • 
a.ı...,ı.., eelô memuriyetlerine iade edil • 

ilk h .. k . Bu ce,,abın altında oi,Jı" tutulmak takbel yuvamızın planlarını çizmiş, ha· cibince ., ba::mt (tefevvühah liaaniye) de kında u münü verdikten aonra, ora • e-. ·ı b yatımızın en ufak teferrüatına varın· bulundujundan dolayı, Anadoluya ıür - daki koltuğun birine azametle yerlefl'Dİf; ıstenı en ir macera sezmiştim; ısrar 
ırün edilmİ§ti. Meırutiyetten sonra • emsali - Vel .. Ritliyo, baaa ... E<ttt ... insan- ettim: cıya kadar kararlaştırmıştık. 
misilli bir çok menfiler aibi bir (hörri • lar hazan, taııdıklan küvelerin haricinde _ Aile saadeti sizi hiç cezbetmedi Günler su gibi geçiyordu. Sesimin 
yet kahramanı) aıfatiJe - fstanbala avdet de büyük istidatlar gösterirler ... Bizim na- mi? Gençliğinizde olsun evlenmiye ihtizazı belki bir şey belli eder korku .. 
etmİJ; (Fedakaranı Millet) cemiyetine gir· hanilerden de bir çok siyuiler yetipnİf • niyet etmediniz mi? sile arkadaşıma bu dava hakkında hig 
mİ§ti. Yegane gayesi, (komiser) likle tek- tir. Hatti, bir tanesi de buradaki dostumuz, bir şey soramıyordum. 
rar mealcjine ginnekti. Fakat bu talebi rahip Fnıdur. Aklımda kaldığına göre, ba- l Bu sefer, kır bıyıklı dudaklarında be Y~lnız bir gün: 
tervtç edilmemi§ti. O zaman Mustafa E • 'na.. Bu ( Sait Molla Efendi) ( 3) den ilk İren tebessüme biraz acılık karışıyor-

• '- d . du. Durdtı .. Du··~.t·ı·ndu··.. \le nı"hayet - O kadına sokakta rastladım. ÇoW fendi de muhalefet partilerine intisap et - defa o araK ostum Fru bahsetmi,ti. " 
. t ih l b"" •. k b" h o· . b" ._ b l . . bak1ayı ag· zından çıkardı: muztarip olduğunu tekrar edip, '-'al .. maı; tt alçt ara uyu D" asumet besle- ıye, garıp ır muKa e e göstermııtı. .J 

mi~ti. Şimdi; müsait zemin bulur bulınaz, Kaptan Benetin bu sözleri, Sait Mollaya _ Tek bir defa evlenmeğe teşeb- vardı. Kuzum mümkün olduğu ka • 
o da derhal bu hizmeti kabul etmi•·, istih- cesaret vermİJ· eline ı--en bu fırsatı ka- b"" tt" ş· d" ı...... kad dar işini ta'cil ve t~ri et; dedim. 

-:ı- ' -., us e ım. ım ı on ~ sene ar O d ·· · 
barat servisinin huımi teşkilatına airmi .. ti. çırmak istememiıti: l belk" d d h fa la O a soz verdi. ..,.. o uyor; ı e a a z . zaman 

3 - {Ürgüplü Mehmet Efendi) - hu za- - Hiç ıüpheıiz ki öyle olacaktır kap - henüz bugu""nk·· k"" . Derken mahkeme günü geldi, cat .ı 
b. . • 1 u mev ıımı yapmamıs, 

tın ıraderi, Abdülhamit sarayının olduk- tan hazretlerı ... Muhterem dostumuz ve üs- okadar ı::öhr t k B" ' ı tı. Ben o gün helecan içinde idim. Ad· 
-~ ·· · ı · d ·d· M kü. k " e azanmamı,ştım. ır or- 1. . . ça mann muntesıp erm en ı ı. ev pe tadımız papaz Fru hazretlerinin bu sena- _ I be be 1 ıyeye gıtmeyıp, yazıhanede kaldım. 

ehemmiyetaiz olduiu halde, sördüiii İf karınıza kar~ı biiyük bir teveccühleri ol • tagım a ra r çalışmakta olduğum Sabırsızlıkla tafsilat bekliyordum. 
do1ayıaile, ıık ıık Abdülhamit ile temas e- duğuna eminim. Bu da !'tÜphesiz ki sebep- yazıhaneye uğrıyan müşteriler pek Ak•::ı:• ·· · b" · L da d"" d-
d d" 8 . .. k . r-m uzerı ızım ar"a f on u .. 

er L una binaen kardefini himaye et • ıiz deiı1dır. Çünkü kendileri çok iyi bilir· seyre tı. S k 1 d"" .. ı· "d" Be · b" 
mit. rütbesini ııerkomiserJiee terfi ettinni ... 1 k" b d . Ti" ,_. d . b" ha li B" .. ı ı mış ve uşunce ı ı ı. mm ır 

-. · ··-r er ı, en enız, ur .. ıye e adedı ır Y ır gun oraya bir kadın geldi Genç- w dT d lA 
ti •• · Mepıuti~in ilarum müteakip saray yekuna baliğ olan İngi1iz muhip ve doll • ti G .. '1 d k "b" d _ .1 · f k şey sormaga 1 ım varmıyor u; 8 • 

menaupları"le onların bııım ve aJaaL--ının ı h ti" · b · · uze en ece gı ı egı ' a at kayt görünmek için cebri nefs ediyor• 
~ arının en arare ı ve en ımanlılarının •· ] 1 "d· k · · 

daiıtıldığı zaman bu efendi de mHlekten tında gelmekteyim. a ım ı ı ı ve ar asında sade, temız bır dum. 
ihraç edilmiıti. Bundan dolayı İttihatçılara Dcmiıti. eJbise, bakışları hüzün ve ıztırap do- Arkadaşım çantasını masf:ls)nın Ü• 

büyük bir husumet besliyen Ürgüplü Meh- Sait Mollanın bu övünmesine kaptan Be- lu bir çift ela göz.. Boyasız, çizgileri zerine atıp, iskemleye çökercesine o .. 
met Efendi bir müddet açıkta cezdikten netin ne dereceye kadar ehemmiyet verdi- muntazam, fakat bezgin bir sima... turduktan sonra, birden bana döndü 
sonra Konyalı Zeynelabidin Efendinin de- JC.:ni kestinnek mümk" u""n degı-"ldı". Ancak Ç k ve·. 

a• e in gen tavırlar... Derhal benim ü -
liletile Hürriyet ve İtilaf fırkasına gİrmİf; • bilahare Sait Mollanın anlattımna go""re • b k S d d" l ld •· zerı"mde u .. vu·· bı" t · t - orma ! e ı ·, rezı" o um 1 kendisine belediye dairelerinin birinde • bil- t .J r esır yap 1• bu zeki ngiliz istihbarat memuru; bir lah- Ned ") 
vasıta • t.::-::ı_ bir hizmet temin edil-: •. , Derdi gayet basitti. Küçük denecek - en· 

•"'\'YA ... "-t za gözlerini dalgın dalgın etrafına gezdir - l\1 kk } J k k J 
mütareke devrine kadar bu suretle hayat mİJ: bir yaşta evlenmiş, hayvan gibi bir a· - Üe · i em 0 aca atağın ) ii " 

· d!'·t - zünden l ceç111 uı. en sonra; timdi o da bu buıusi E 1 dama düşmüş, on sen- _ıı·r onun elı"n _ - vet.. . ngiliz dostlan ve muhipleri.. co 
hizmeti kabul eylemifti. Daha kısa ... İngiliz muhipleri... Acaba den çekmediği kalmamıştl. Hakaret, Boğazımı bi~ şeyler. t~kıyormuş gibi 

4 - {Serkomiaer, Murtaza Efendi) • böyle bir cemiyet niçin teıkil edilmiyor? .. tokat, işkence, boş yere kıskançlık, bü-1 oluyordum. Agzımın ıçı kuruyor, ku· 
bu da, Abdülhamit devrinde Fehim Pa - 1 ki - ld d Ol k 

D · t" f' k l"b" dik'- ·· ilk 1. .. .. b }"' a arım ugu uyor u. anca anı • aanın maiyetind "d" G 1 t 8 •1 emıf ı. a at ıurası ca ı ı ı Kattir ki; tun o on yı ı e ım omrun ı ançosu- h .. . ... . . d 
,.- e 1 1

• a a a ve eyog un· k"I d" d mın tepeme ucum ettıgım uyuyor .. 
da uzun müddet komiserlik ebnİftİ. Jurnal- bu ıözü söyler söylemH, derhal sözün mec- nu teş ı e ıyor u. · 

1 ... d d b rasını deiiştirmit; Prens Samiye dönerek: o· l d" d A . dum. Soramadığım suali anlamış gi .. 
cı ıgm an maa a, ütün o civardaki mey- ın e ıın ve acı ım. ynı zamanda b. k d . h w 
hane, um··-L--- -• •-·~·banJ.,...! L-- - Memleketiniz çok rüzel.. Çok litif. .. 1 .. d b "'f IA k d ı, ar a aşım ıza at vermege ba.,la • 

URIDllA9 • •-__ _.. -.rm- Fak . 1 gon um e u sa ve maz um a ına d 
ca keamİftİ. Metrutiyetin ilanından sonra, at lf erden bat alıp ta henüz her yeri k .dd ı· b" . ı ı: 

ıröremedim. arşı şı et ı ır ıncizap uyandı. O - H "f .. k l d 1 , bunun da hizmetine nihayet verilmİftİ. İt- - eq mu emme a am , a • 
tihatçıların devrini, kin ve gayz ile geçi • (Arkut var) nu~Ja .~n _evlenecek. olursam, hiç ~üp- zik, terbiyeli, halim, selim ... Gerçek • 
ren bu adam da timdi - devrin t~beddül hesız ıkımız de bahtıyar olacaktık. Bu ten bir efendi! Meğer, karısı olacak 

. ( 3) Benet, acaba Sait Mollayı sanklı d 
elmeıı üzerine - tekrar vazifeye~; ay- d üşünce, onun davasını bizzat deruh- mel'un bu adamcagwıza 0··nu··ne gelenle • eör üğü için mi böyle {efendi) kelimesi· 
Dl zamanda (istihbarat ıervisi) De de kay- . . 1 Ef te etmiyerek arkada~ıma havale et - hı"yanet etmı·~. u .... L, bahçıvan, ma • dedihnitti. nı soy emişti. endiliii küçük gören Sait T , ;-a 

Molla, bundan büyük bir keıısür hisset • mekliğime sebep oldu. Zira, kocası - halle bekçisi, hekim, hoca, pehlivan ..• 
mişti. nın aleyhine açacağı bopnma dava - Kimler yok? Herifin avukatı hafi cel· * 

~e beraber yeniden de bir takım polis, Günler ıeçtikçe; İslanbulun havası bu -
L.~r ve merkez memuru alınmıu bil- lanıyor; Türklerin ve bilhassa hamiyetli 
-... huiatiyan muhitlerinin emniyet ve •· Türk memurlarının Mondros mütarekena· 
;')\ledni temin için; Galata, Beyoğlu, mesi ahkamına nefret ve muhalefet gös • 

•ta-.:ta, Twbafı sbi mtihim merkezlere terdiklerine dair bir çok ihbarlar nku bu· 

Fakat, şimdi; böyle chemmiyettiz şey· sında vekaletini ben ifa edecek olur - se isteyip te, ortaya bir alay mektup 
lerden teessür izhar edilec•k zaman de • sam, sonra kendisine talip olamaz ve çıkanp, atmaz mı? Bir tanesinden bir 
ğildi. Çünkü temin edilmek ümidi olan rıza gösterse dahi evlenemezdim. Hal- tek satır okuyacak olsan tırnaklarının 
menfaatlar karşısında değil (efcııai) ta - k d h 

bu i, a a gördüğiim o dakikadan iti· ucuna kadar, utancından kızarırsın. 
biri, hatta ağır bir hakaret kelimesi bile ol- f 

hrlettiriJmiıti. layordu. 

• HükUmet; bu resmi tefkı1itı yaparken, Buna binaen İatihbarat $ervİIİ; bütün 
"tihbarat aerviai bundan istifade etmeyi devlet dairelerinde memurlardan miirek • 
~' hu ıuretle yeniden ııablla biz. kep bir tebeke teais etmeyi; ve bunlarla 
~ aincelderin eberiaiai • muhtelif da, mütarekename abkiınma ne dereceye 
~dan laükimete tanİJ'e ettirmekle kadar riayet edildifini kontrol etmek isti· 
L..._ ·:- yordu. 
~- • bunları, kendi merkezine raptey· 
~ Tam bu diiJünce esnumda; (Kapitea 

latilıHıat eervi.i, • siJade lıtanbula Denet) •bir davetname ıelmİftİ ... Bu da· 
ıııh....._ vetname. (Prena. Suni) imuaau tapyor; 
.::._~ ve çakanlara ehemmiyet nrİyordu. 
:.........~ iPn Galata nlltmundaıki yolcu aa • ve Kaptan Deneti, Perapalas otelincle bu • 

ıaai bir çay ziyafetine çağmyorda. ehemmi1'9l •erilm.İf, buraya en 
-...U.Cek. adamlar J•lettirihnifti. Kaptan Benet, bu davete icabet etme • 
..:!,•ayni zamanda, (binbafı Kampe)) de den evvel (Prenı Sami) hakkında tahki -
:-a'bu.ıt blrosana nıptedilerek lla itle- bt icra elrnİf; 'bu adamm damaıt Fa Pa-
~ koatroli w lıırnle ...-itti- fUllD tiny oilu oldajuna öjreamifti. 

c-ı.t. nhbmıı yolcu aalonunun aerko- Kaptan Denet, bu malilmab Ur almaz 
~ Aplatolidia Eleneli idi. Ba adam: ıüliiınaemit, IMa dan"Mmenin alelAde bir 
~. ikamet ederdi. Pek çok çay İçmeJe ve lair kat PMta .,-.,. miia-

~. ~e \Dha11~ l~n 1alandu hull' blmıy~ ~':"'""l Y• IHa 
ipil bu v .. ecle bir haJli .,ararlık· kanaatle Perapalua plmifti. 

"-' t6atermltti. KendUi, doirudan do( • P•apalaa otelinin, .,.deleri .-lıı U• 
:::.__~er Kampele menut olduğu için palı bir aalonunda çok itiDa ile P,dmüt, • 

ona verirdi. yah Tedinsotla bir aclam bptaa 8-ti İl • 
.a:~u salonu bu Mntle emniyet altına tikbal etmİf; Ye kendiaiDi: 
~tan so...., bu t.,..ılrtlit biraz daha - Sultanzade, Prem Sami .. , 
:::-etibnif ve fU adamlar ela huaun im· Di:r4' t..lırdim 9Jlen4; apli ••awla 

kabul edibnifti. • kapının yanında ayakta duna • aanklı, 
1 - (Eyüplü Muatafa Flencli) • bu tiJmanca Ye pek lemis layafetli lıir admm 
~. Eyip civarında bir köyde ikamet göstererek: 
~I. Umumi harp içinde zabıta hiune- - Memleketimizin .. ~ aDesine 
~olup Ayastafanoa (1) köyünde ko- mensup, Sait Molla Bey. l.tikba• (Rifli· 
~ ınuavini idi. Fal.at orada bir talwn yo) aa ... (2) 
ı:~eli hareketler ıöatermek ve nihayet Demifti. 
~ere c.ıusluk etmek töhmetile vui • 1naa0 lann mahiyetlerilli •ıa.indm 
.. ~en a:aledilmit, ve lç Anadoluya sö• • çarçabuk anlayıverecek derecede seki bir 
~ti. adam olan kaptan Denet; br,.....ı. ezilip 
J~.- (Arapkirli Hasan Efendi) • bu e· büzülen, kmlıp dölriilen bu iki .elam hak· 
bı... •• 1' Abclülbamit devrinde zabıta hiz • 
·~ıı.e . (2) Prens Sami, (Salt Molla) yı. Fran-..._ ıwmit ve konüaerJik rütbesini m-
·~ ~YI • • 'r' 1. sanın en methur ıimalanndan w mkl ba-

etnıtb • .-aaat • o devrin tabiri mu • " 
--- vekillerinden (Kardinal Rifljyo) 7ll bon-
( I ) Y eşilköy. zetmek iatemiıti. 

S haren onu benimsemi~, onunla birlik- ğrenç mi, iğrenç! Bilsen, kaltak kim • aa, ait Molla onu da hazmetmek l&zım T 

ırclcliğine hüküm vermekte idi. te bir yuva kurmayı kafama koymuş- lerle düşüp, kalkmamış? Kocası ola • 
-· • - ,.,. • · ·~- tum. cak zavallı bedbahta neler çektirme -

Dırık Dilleri Kendisini arkadaşımla tan19tırdık • miş, ne iziyetler etmemiş? Nefret ve 
tan sonra, kocasından bir aydanberidir hiddetten hala zangır zangır her tara-

BERLiTZ' de O~RENiNiZ. de ayn oturduğunu haber alınca, •ık fım titriyor. 
aık ziyaretine gittim. Ev hali de üze • Zaten biz dava açmasak o açacak-

- Çabuk ve eaaıh yetiştirir. 

2 - Her öğrenilen dil için bitirme diplo-
rimde çok müsait bir teair yaptı. An- mw. Karı evden kaçmış, kaçarken de, 
laftık, aözl~tik. Mahkemeden karar herifin kıyıda bucakta nesi var, nesl 

ması verir. al l . I ak "d üdd • yok, hepsini sırıklamıf, götürmüş. 
3 - Her ıcne müaabaka sonunda F ranaa· ır 8 maz nışan anac ' 1 et m eti h" l d ki h·b~ be 

aeçince de evlenecektik. Şa ıt er en, mev sa ı ı, mute ı. 
da 3 ıenc bedava okutur. Arı._..ı_ hk.em-..ı . bir kaç kişi dinledik; cümlesi de koca-

Kayıtlar açıktır. 
ııuııcıaşımın ma ıı::oe taym et- . . 

tirm~ olduğu güne daha bir aydan zi- nm ~ehınde, kadının ıse ~n derece a· 
latanbul, Jıtiklil caddeıi 3 73, Ankara. yade vakit vardı. leyhınde bulundular. Bızzat kadının 

Bu m "'dd t f da 1 __ d hali eniştesi öyle tcYler söyledi ki hepimiz Konya caddeai. 
u e zar ın .IUl ın' ' dona kaldık. 

~ • • - ,..... .. ...:... .ı.ı.,. ... ··- "''"'"~ 
pu ı t 'ldı VW> 1Jf ' Nt awl flteytbDlralııiz t UauilM»W•ı.ld 
...._ ,..... si ıu•laı• lllf_bD bala IODbllirt 

Bromural .!'ınon. 
......., :: _,..,.. pdilr. urarm. tuiri hoı M euuılJeıd bir llac 
., • L•h llllıAnpd. p lısa tir umanda iade ve bu •1cdc sizi 
......., cftnttıaD .- ollD eJbııuw temin eder, 

• • • IMınıprhn.yf ""1 ıtıl• 
--~·ac-llar.ııılıı. 
--r 

. 9'110U..A.tO..~IJll.J1yJ_..ddelıı.labdkaiar• Ludwia&hafea •ıRhin. 

Asıl dona kalan ben idim, azizim. 
- Emin misin) diye soracak ol • 

dum .. 

Ciddiyeti ile tanınmış bir zat olan 
arkadaşım: 

- Emin miyim de söz mü? dedi; o 
kadar kanaat getirdim ki, vekaletten 

çekilmeğe bile karar verdim. Kimi is • 
terse tutsun, ne yaparsa yapsın l Tuta
cak bir yeri yok ki müdafaa edeyim. 

işte, o günden sonra, benim ka -
dınlardan yana hiç bir vakit hüsnü ta· 
lihim olamıyacağına kanaat getirerek 
ömrüm oldukça bekar yaşamağa az• 
mettim. 

Ama, kadınların içerisinde iyisi 
yok mu? diyeceksin. Var, hem de pek 
çok 1 Bunu biliyorum. Ancak izdivacın 
bir piyango olduğunu, bazı kimselerin 
de baht ve talih oyunlarında daima al
danmağa mahkum bulıınduklnr nı da 
hesaba kattığım için böyle ya't..ın.ctk 

l ııime daha uygun aeldi. 
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LU j EKONOMİ j 

"Son Posta,, nın Tefrlkaaı ı 25 Yazan: A. R. 

Cemil ile Cenan Kadıköy iskelesinden bir arabaya atlamış
lar, dertleşmek üzere uzun bir gezintiye çıkmışlardı 

Zahire Borsasında Bir 
Haftalık~ Vaziyet 

YAPAGI : Geçen hafta yapağı pi- tün tiftiksiz kalmıyacaktır. 
yasası gayet müsait geçmiftir. Fiat - Almanlar bir hafta içinde 750 bal -1 
larda ehemmiyetli bir yükseliş kayde- ya tiftik satın almışlardır. Ankara, 

Bir taraftan soyunuyor; diğer ta -1 Cenan, başını biraz daha açarak ha- - Pekala .. Şimdi, başka bahislere dilmemiıştir. İstek hararetle devam et- Bulvadin ve orta mallar 76,50, deri 
raftan da söyleniyordu: fifçe güldü. geçebiliriz. mektedir. Talebin bu suretle devamı 1 malları 70, çengelli sarı tiftiklerin ki-

- Ah, bir delik olsa da, annem gör- - ilahi, beyefendi .. Neler düşünü- _Geçelim... takdirinde yapağı stoklannın pek ya- losu 100 kuruştan satılmıştır. 
se ... Sağlam yüreğine inerdi, kadın - yorsunuz. Size, ne sıfatla sen diye hi- Sözü değiştirmişler, başka bahisle- kında tükeneceği muhakkak sayılmak· Keçi kılı 4G ve oğlaklar da 100 ku-
cağızın ... Fakat, Allah razı olsun, şu tap edebilirim. re geçmişlerdi. tadır. ruştan satılmaktadır. 
Osman Efendiden ... Öyle bir zaman- - Ne sıfatla mı? .. Mesela, iyi bir Geçtikleri bahis, tamamen istikbale Bundan bir ay evvelisile kıyas edil- BUGDAY : Hafta içinde buğday 
da öyle bir iş çıkardı ki ... Eğer annem dost .. Samimi bir arkadaş.. Sevilen aitti... Bu istikbali, ancak müşterek diği takdirde fiatlarda malın cınsıne piyasası geçen haftaya kıyasen daha 
burada olsaydı, mümkün değil Ce - bir ahbap ... Yakın bir akraba ... Bil • aşkları yaratabilecekti. göre, altı, yedi kuruşluk bir tereffü müsait geçm~ ve bazı cins yumuşak 
nan]a bu kadar başbaşa kalamazdım.. mem ki ... İşte, sen bir sıfat bul. v.ardır. İyi bir tesadüf neticesi olarak buğdaylar ü-7 para kadar yükselmiş -
Ah Yarabbi, ne kadın.. Ne kadın... Cenan, derin derin içini çekti. Ce- (Arkası var) fıatların yükselmesi mevsim nihayeti- tir. Sert buğday müvaridatı daha faz. 
Bu bir kadın değil... Bir cihan ... Bir milin yüzüne bakması lazım gelirken, 

1 
ne tesadüf etmiştir. Yeni gireceğimiz la olduğundan yükseklikten iıtifade e-

alem ... Başlıbaşına emsalsiz bir var - ba.şını hafifçe eğdi. Gözlerini araba- B A D Y O kırkım mevsiminde tüccarlar müba - dememiş ve geçen haftaki fiatını mu · 
lık. nın penceresinden dışarı gezdirdi. ;... ______________ ,_.;; yaalarına yüksek fiatla başlıyacağın - hafaza etmiştir. 

Köşkte yatağına uzanan Cenan da, .. w • Bu Ak amkl Program dan müstahsil ve köylü bu fiat farkın- Fiatlar müsait ve piyasa sağlamdır. 
ayni zamanda t]Öyle düşünüyordu: . Pie o~e dogru sarkmıştı. Ensesı - dan azami surette istifade edecektir. Ziraat Bankası geçen hafta da satış 

- Aşkolsun, delikanlıya .. Cidden ~ın onu ve duru beya~lığı üzerine, İSTANBUL Geçen hafta yapaği ve tiftik almak yapmamıştır. Fiatlar: Anadolu yumu-
mertlik gösterdi ... Verdiği sözü, boz- oyu kumral, kıvır kıvır hır bukle kay- 17: Üniversıteden nakil. İnkılap dersi üzere memleketimize geleceğini bil - ~kları 7,30, ekstra Polatlı 8,15, Trak-
madı. Yanıma bile sokulmadı. Ne tu- mtt>tı. E.sat Bo:r.kurt tarafından. 16: Opera mu - dirdiğimiz bazı Alman firmalarının ya sertleri ô,5, mahlut kızılcalar 6,15 
h f h 1. .,. G·· l C . S h Cenan, hüzünle dolu bir sesle fı - 'k" · ( 1-k) 19 H b 1 19 15 Muh ·· ·11 · h · · l · l Ed kı l l -10 a a ı varr.. uze .. azıp... e - ld sı ·ısı P a • : n er er. · : - mumessı en şe rımıze iC mış er ve irne zı ca arı /, paradır. 
har ... Hele konuşurken mağrur bir e- sı am~tı: k b f . tcl~f pla~ lar '~ya ~etransmis~;n· ıo: tüccarla temas ederek doğrudan doğ- 72 kiloluk ekstra ekstra unların çu-
da ile başını arkaya doğru hafif hafif 1 - e çı ar' eye endı... Dostluk, T rıo: Studyo s.~n atkarları (Hafı. parça - ruya mübayaata başlamıtlardır. Şim- valı 983-101 ::;, birinci yumupklar 

t t k d t ti b
. arkadaşlık, ahbaplık, akrabalık .. lnr). 20. 30: Studyo orkestraları. 21 : 1 - d' k d t ld kl 'k h 81- 8-0 k 1 980 'k' · ·1 ar ışı, ona o a ar a ı ır azamet ve- B l .h b" k B vı H lk . k f d İ "k ıye a ar sa ın a ı an mı tar er o- ı , e stra ar , ı ıncı nevı er 

. k' un ar, nı ayet ır aç günlük.. eyog u n evı orosu tara ın an stı - ne k d k t'" b" kk l "f d 680 k 
rıyBor ıd ..• C d"" .. 1 . d Rüzgar gibi gelici ve geçici şeylerden lal m~rşı. l a ar a ı ır ra ama ı a e o· uruştur. 

ura a, enanın usunce erı u - "b ld k 2 _ Beyoğlu Halkevi BMkanı Hnsim unamazsa da alakadarlar gerek bu MISIR : Bir bankanın hariçten mı -
h. l .. "f d d, k 1 k ı aret o u tan sonra... .. ·ıı . k Al d 1 d b ruyor; ıs erını ı a e c ece o an e- N" . C Refet Hakarar tarnfından söylev: mumessı erın ve gere manya an sır getireceği şayia arın an eri mısır 

ı· l ~d b" k"' d .. ~.. I - ıçın enan}.. d v d d w k" l "'b · · h · ı· l lm ume er, a eta ır or ugum o uyor - E .. .. . . . 3 _ Gösterit İstiklal piyesi: Beyoğlu ogru an ogruya va ı o an mu a - iızerıne e emmıyet ı muame e o a -
'..J ş· d' t hl"l d k 'tt'k - ·· Çunku bılıyorsunuz kı .. Şu- t <D>() 100 k d ld w A 1 h l kah l ed ou. ım ı onu a ı e er en, gı ı - d .. b .. 

1
.. . Halkevi göstı-rit kolu tarafından. yaa ın a.> , '- ton a ar o ugunu mıştır. ci i tiyaç ara te il c .. 

t b. h d d F ra a, uç eş gun uk hır misafirim. ·· }" l Al I b d k l k d Ba çe ar an ır eyecan uyuyor u. a -
8

. d bak Son haberler. soyuyor ar. man arın un an maa- ce derecede satış oma ta ır. n • 
ı; t b l 1 . h d k k 1· ır e arsınız, yarın saraydan S 2? d A d 1 . d f . . d d h" ~ .. k k d kl Ka u ıeyecan arını ıza e ece e ı- h . aat _ en sonra na o u a,ansının a zmır pıyasasın an a ı yapag mu- anın vereceği arar piyasa a mera a 
melere bir türlü kuvvet veremiyordu. aber gelır. Artık oraya kapandıktan gazetelere mahsus havadis servisi verile • bayaa ettiği duyulmuştur. beklenmektedir. Tüccar mütereddit -

Sadece kalbinde tatlı bir sızı duyu • sonra.·· cektir. Sovyetlerin de cenup ~etleri - tir. Yeni Hatların piyasayı düzelteceği' 
D 

Cenan derin derin içini çekti. Ceb- ANKARA yor.. udakları: hasret çekilen şeylere mizle Karstan mühim miktarda yapa· ümit olunmaktadır. Fiatlar: Adapa -

1 ri bir gülüşle: gösteri en, yarı ıztıraplı bir tebessümle 19,30: Hukuki ilmi yayımı, 19.45: Ka- ğı satın almakta olduklan istihbar e - zarı, Trakya mısırları 5,10, Bandırma, 
açılıyor .. Yavaş yavaş kapanan göz - - Meşhur sözdür .. Hasret, kıya • rışık müzik plak neşriyatı, 20: Karpiç şe - dilmiştir. Bu hafta içinde de şehri - malları da 5,15 paradır. 
ferinin içinde, mağrur başını arkaya mete kaldı; dedikleri gibi .. Artık biz hir lokantasından nakil (orke,tra), 20,30: mizden mübayaata başlıyacakları Ü - ARPA p· . t k . _,, l, 
cı w h f f d b b A" h b 1 · . : ıyasa ıs e sız, az maı ge -

ogru a i çe tarta tarta konuşan bir e ir irimizi nerede, görebileceğiz?.. ıans a er erı. mit edılmektedir. ekt d' İh t l d w dan fi ' 
L I } B d BUDAPEŞTE m e ır. raca yapı ma ıgın • 
naya can anıyordu. ir enbire Cemilin içinde, bir isyan Son günlerde yerli fabrikalar dahi atların yükseleceği ümit cdilmiyor. 

* 
kaynadı: 18·30: Şan piyano refakatile, 19 : K., 19• faaliyette bulunmaktan geri kalma • Fiatlar: Dökme Anadolu mallan 3,20, 

- Saray... Saray... Duvarlerı yı • 30: Yoksa Far kaşın Zigan orkestrası, 20. 

C 1 
maktadırlar. Uşak fabrikası fehrimiz- Trakya çuvallı 3,35 paradır. 

1 

•• em.i , ta~ ~aat dört buçukta, Ka- ı kılsın!. dedi. 130: K., 2 1, 1 O: Er~c h Kleuberin idaresi_n~: 
Cfıkoy ıskelesının yanındaki (manav) O zaman Cenan; bir yayla hareket orkestra, 21 .• 10: K., 20,30: Dans nıuınkısı den ve vadesiz olarak 65 k~ruştan 10 FINDIK: Muamelat duriUndur ve · ı { 1-k) 24 ı · ı · K ı 05 K ton kadar Trakya malı yapagı aatın al- h . t 'kt d · t k '--'-ta .. ln önünde bekliyordu. etmiş gibi yerinden sıçramış, sedef P n • ngı ızce •• • : · • arıç en az mı ar a ıs e ouıuuı;. 

S. h · · k · d" · l 1 'b" } ki BÜKREŞ mıştır. Diğer fabrikaların bır kısmı~ın dır. Fı'atlarda b"ır hafta evvelı''"-e nı's· 
ıya peçesını sımsı ı ın ırmış o an gı ı par ıyan tırna ı parmaklarını 1 - •&&.1 

C b d 
. k 1 C I ileri sürdükleri şartlar tüccar ara agır b t d"' "'kl"'k d L t fındık-

enanı ara a an ıncr en görmüş; der- emi in dudaklarına kapamış, hay • 18, IS: Orkestra, karakteristik danslar: . e en usu u var ır. evan 
lıal o tarafa doğru ilerlemi}lti. Ve Ce- retle yüzüne bakmıştı. Boyader dansı (Rubinstein). İslav dansı geldiğinden mallarını daha m~saıt şa~t- lar 50-Gl: kabuklular 24 kuruftur. Ha· 

. }arla hariç piyasalara satmagı tercıh · · 100 k'l b şı S"fhambur~ 
nanın yanından geçerken: Cemilin dudakları, Cenanın par _ (Ovorak), lspanyol dansı (Granado~). ka· . . rıç pıyasa ı o a. na ı o 

- Beni takip ediniz. maklarının harareti altında yanmıştı. zak dansı {Çaykovski). Rumen dansı (S. etmışlerdır. 54, 55 liradan muamele görmektedir. 
Demişti. Drngoi). Alman dansı ( Mozart), Polonez Fiatlar: Trakya cinsleri 65, İzmir, Yeni çıkarılan fındık nizamnamesi a• 

Mahallebicinin sokağında, kapalı * (Svendsen), l9: K .• ı 9 .ı 5 : Orkestra: La Ceyhan, Aydınlı gibi dağlıç yapağı - lakadar tüccarı memnun etmiştir. Ev" 
"bir araba beklemekte idi. Cemil, ken- Çamlıca gazinosu, pek tenha idi. Ol Belle Melusi~e uvert~r (Mendelssohn) lan 57-58, Karahisar, Bulvadin, Eski- velce ihraç edilecek fındıkların mutla· 

d. . . l k Ce ba b cı'var h Ik d l b" .k. ·ı b"' Les 1001 nuıts, 9 Luçı Robo,rskn taraf., h 11 r:3 54 An d l l k b" . l . . . d L_ ı:ıık m: sıper a ara nanı ara ya in- a ın an ge en ır ı ı aı e, u- . . , şe ir ma arı :J - , sıra a o u ma · a ır cıns oması ve ıçerısın e ıutny 

d
. . k d" . d .. k v I . ..1 l . pıyano konserı, 19, 30: K., 21: Orkestra c:o b l 1• d y . . ırmış, en ısı e süratle yanına bin- yu agaç arın genış go ge erı altına ve koro konseri. ları da., kuruştur. u unmaması azım ı. em nızamna • 

mişti. çekilmişlerdi. . VIY ANA TIFrlK : Müsait durum devam et- me mahlut nisbetini yüzde ona kadar 
Arabacı tenbihli olduğu için, nereye Cemil ile Cenan yavaş yavaş en üst- mektedir. Şehrimize gelen Alman mü- kabul ettiğinden fındık ihracatında 

"d'I ~ · . } t k" .. · k } d d 2 1 : Stener korosunun konccri, 22: d l . . gı ı ecegını sormıya üzum görmeden e ı set uzerıne çı mış ar; ora a u - F Sch b •. k"l" . . b 1 . ( messilleri yapag~ı ile beraber tiftik te kolaylık temin e i mıştır. . . • . ranz u ert ın ı uıc ıçın este erı or- 1 İ __ .:ı__ e 
kırbacını şaklatmış: varın dıbınde sakın bır köşeye yerleş· k t ) 23 . K 23 10 . 0 k t k . mübayaa etmektedirler. Tiftik mev - CEV Z : hracat gayet azau "' . . l d" es ra , . ., , . r es rn onserı b d K b kl 

- Deeeeh, kara oğlan .. Haydi, ba- mış er ı. (şef: Joseph Holzer), ı 3 • 40 : K., 24• ıo: cudu şehrimizde pek azalmıştır. Bazı stok kalmamış gi i ir. a u u c:evıı:: 
bnm. Gözlerinin önünde, emsalsiz bir pa- Konserin devamı, 24,45: Fredl Schick ku- mıntakalar ~ir a~. sonra .yeni k~~kı~l~er J~·ll, naturel harman ceviz içler• 

Demişti. Ve sonra; kendi kendine norama uzayıp gidiyordu. Marmara arteti tarafından Viyana müziği. mevsimine gırecegınden pıyasa busbu- _4._J kuruştur. 
söylenir gibi çapkın bir gülüşle ilave denizi, parlıyordu. Adalar, bu sakin de- ROMA 
etmişti: nizde uyuyan büyük timsahlara ben- 17,20: Eritre'den nakıl, 18.15: Cetra Evkaf deposundaki kıymetli 

eşya satılacak mı ? - Biz de çıktık, Çamlıca safasına .. ziyordu. dans orkestrası (plak), 19.25: Bariden 
Yaheyyyyy !.. Cenan, endişe ile Cemilin yuzune 

Arabanın köşesine büzülen Cenan, bakıyordu. Başlarında ağacın üzerinde 
büyük bir korku geçirmiş gibi heye- cırlak bir k~ mütemadiyen ötüyor -
canla söylenmişti: du. 

- Acaba gören oldu mu?.. Cenan, söze başlamıştı: 
Cenanın, olgun göğsünden tasan - Şimdi, ben de senden bir şey ri-

koku ile mest olan Cemil, daha a~ık ca edeceğim, Cemil. 
bir heyecanla cevap vermişti: - Söyle yavrum. 

- Ne münasebet, yavrum ... Hem - Hiç kimsenin .. Amma işitiyor 
görseler de, seni tanımazlar ki... musun, hiç kimsenin .. Bahusus arka-

Cemil, ilk defa olarak Cenana müf- daşlarımm arasında .. Saraya .. Padi • 
rit sigasile hitap etmişti. Ve o da bu - şaha ... Sultanlara ... Şehzadelere dair 
na, derin bir zevk vermişti ... Bu zevki bir şey söylemiyeceğine demin bana 
kaçırmamak için sözüne devam eyle-

1 
arabada söylediğin sözleri bir daha ağ-

mişti: ğına almıy:acağına söz veriyor musun?. 
- Gece, seni uykusuz bıraktım. Cemil, gülümsiyerek düşündükten 

Bari uyuyabildin mi?.. sonra cevap verdi: 
- Evet, efendim!.. Tam kahvaltı - Veriyorum. 

zamanına kadar, deliksiz bir uyku u-1 - Bak!.. Ben de buna inanıyorum. 
yumuşum. E~er Ayşe gelip te kaldır- 1 Cünkü mertliğini bildiğim için bu sö
ma aydı, daha uyuyacaktım ... Ya siz .. ziinü tutacağına eminim ... Fakat, sa
Siz de benim yüzümden uykusuz kal- na şu kadar söyliyeyim ki, Cemil eğer 
dınız. 1 bir daha ağzından böyle bir tek söz 

- Hayır .. Bir şey, değil... Cenan!.. kaçırırsan, yalnız kendini mahvet • 
- Efendim. mekle kalmazsın. Bana da kıyarsın. 
- Senden bir şey rica edeceğim. - Allah esirgesin. 
_:_ Emredini7, efendim. - O halde .. Ricamı, tamamile ka -

K., 21,35: «Musiki mualliıni•ı opera (Per-

golesi), 23: Org konseri, 23.30: Dans. Bir komisyon geçenlerde lstanbul evka. 

PRAG deposunda bulunan tarihi eserleri tasnit 
{Yayımı fasılnlarln sabah saat 6, 15 ten etmişti. Bunların içinde dört bin kıymetli 

24 e kadar devam eder). 18. 40: Bay Z. parça ayrılmış ve İstanbul. An](ara nıüze • 
Otava (tenör) Fr. Şubert'in melodileri, lerine dağıtılmıştır. Geri kalan ve tarihi 
19: K., 19,55 Plak, 20: K .. 20,10: Plak, kıymeti olduğu zannedilen eserlerin nüiza· 

MOSKOVA yede ile satılması da kararlaıtınlmıştır. Fa· 

18, 30: B. Kaçaturov (tenor). 19, l 5: kat bizde henüz müzeciliğin her şekli te· 

K .• 20: Opera: «Camargueıı (Beste Le • kamül etmediği ve her sahanın mütehas -
cocq), 21 : Orkestra (Sovyet bestcki'ırla- 51sları yetişmediği için bu eserlerin satıl • 
n: Polovinkin, Prokovieff, Rakov), 22: mnk suretile elden çıkarılması doğru bu • 
Bir çok lisıınlarda K. lunmamıştır. Evkaf idaresi şimdi bunu tel· 

MÜNIH kik etmektedir. 

1 7, 30: Orkestra konseri, Koral ve Füg 
{ B. Sturmer) Nacht und Morgen ( H. 
Zilchcr), 18: Piyes ccYcni Nesilı., 16,50: 
K., 19:~Karışık eğlenceli müzik ve K., 20: 
K .• 20, 15 Plak, 21: K .. 21, 1 O: Şarkılı ka-
n ık konser (bir çok varyete artistleri iş • 
tirakile), 23: K .• 24: Hafif konser. 

17 Mart Salı 
ISTANBUL 

1 8: Dans musikisi (Plak). 19: Haber • 
ler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20 : Oda mu
sikisi (plak), 20,30: Stüdyo orkestraları, 
21.30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile -

Bir hizmetçinin muhakemesi 
Üçüncü ceza mahkcmeai Şaziye 

adında bir kadını mevkufen muha-
keme etmektedir. Şaziyenin, suçu 
Fatihte hizmetçi bulunduğu Bayan 
Mebrurenin evinden iki tane kıy -

metli yüzük çalıp çar§ıda satmak • 

tır. 

Fakat Şaziye: 

- N ~ ohr, Cenan .. Bana, sen diyelbul edivorsun değil miL 
hitap etsen "'). - Evet. l cektir. 

- Bu yüzükleri bana hanımım 
birikmiş aylıklarıma mukabil verdi; 
ben çalmadım! iddiaaındadır. 

Halkevi konferans binası 
Belediye 936 bütçeıile Halkevle· 

ine vereceği otuz bin liradan bat : 
ka 15 bin lira da Eminönü Halke\Tl 
binasının yanına spor konferanll ye· 

ri yapılması için tahsis etmİftİr. 

Binanın projesi hazırlanmııtır· 
Belediyeden tahsisat alınır abnoıe.ı 
inşaata ba,Ianacaktır. 
..............................................•. __. ..... ...-

TAKViM 
~ 

MART ---
R•ııat sone 

16 
Arabi sen• 

1352 t3S5 - -Kasım H\!Slllİ ser.e 11ari 
un 1936 s ----
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----::-
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16 Mart SON POSTA Sayfa 11 

Milletler Cemiyeti Konseyi Saat 11 de 
Gizli B~r Toplantı Yapıyor 

Londranın Kararı nüz. kat'i ıurette belli obnamıpır. nma tevdi edilmeıini teklif eyle • 
Bekleniyor Konseyde Almanyayı Lokarno mu- miftir . . 

Habeşler İtalyanların 
Gerisinde Çarpışıyor 

İtalyanların Öldüğünü İşaa Ettikleri 
• 

(Baf taralı ı inci yüzdedir] ahedesinin tahririne yardım etmit Diğer taraftan Matin gazeteai, 

k ·ı b. l"k H. J • olan dıır. ı"•ler bakanlıg·ı yüksek me- Londrada toplanmıt olan Cene•re 
imparator Şimal Cephesine Gitti 

2 - Lo arno ı e ır ı te ıt erın T T " Londra, 15 (A. A.) - Röyter bil-
ıh l fi · d · d ·· ınurlarında.n Dr. Casusun temsil et- mahkemesinin AlmanJa bu mahke-ıu tek i erı e aynı zaman a. mu- diriyol;'.: 

... k d l k · meai mulıteme1 oörülmektedir. Ma- me huzuruna çıksın veva çılcma11n ,. ere e i ece tır. 0 
J Şimal cepheainde, ltalyan taar -

B P · .ı \ ~~ J amafih Almanyanın Londra aefiri • kararını sah günü vereceöini bildir-u cevap ar1ste ouyu ur uuyu - ~ ruzu inkifaf eylemektedir. 
d S. · nin de murahhas olarak konsev_ de mektcdir. llıaz asabiyet U)'&n ırmıştır. ıyaaı Habqistanın garp ovalarında 

llı•hafı·ı, bı·lh ...... ı -karno ile bir • hulunma.sı ihtimali varclır. Yugoslavya gazetelerine göre I .. - ...., ı- ça ııan ve muhtelif kuvvetler • 
l'k H" 1 · Ih klfl · · d ltalyanlar Zecn" Tedbı·r- Belgrat, 0 (A.A.) - Avala a1·an-
1 te ıt erın su te ennın e den mürekkep olan bir ltal • 

'-Yni zamanda görü ülmesi hakkın- )erin Aleyhinde 81 
byildiriy]or: Yllll kolu Nagarra'ya yakla§makta-

daki kaydı aayri kabili kabul telak- ı ugos av gazeteleri, Londradaki k e> Roma, 15 (A. A.) - Tribuna gazete· Fransız delegelerinin aldığı hattı ha _ dır. Bu kolun müfrezeai, Alkadra 
i etmektedir. si Londt. d yapılmakta olan müzahre • k k" h · b mıntakaaını iıı.gal ettikten &onra, Ce-re ette ı sara atı te arüz ettirmekte :s-

Va z İge f gerginliğini len şiddrtl·· tenkit ederek diyor ki: ve bu hadiseyi, Almanların hareketi, nuba doğru hareketine devam ey • 

h fı d · r Millf'tler Cemiyeti konseyinin içtima - h I "hl lemiır.tir. mu a aza e ıyo d ı..• b' . h l'f kl'fl 1 mua ede erin ı al edilmez mahiyetle- :f 
• . . . ı a un ırıne zıt mu te ı le ı er yapı a· • E 

Va t Olanca -.ıddetıle gerP-"ın - ri meselesini alakadar eyledı'g-ı"nden ritre menbalarından gelen ha · , zıye 3' - ca.kttr. Fakat bu tekliflerin hiç birisi hakı-
lıg~. · uh f tm kt d'r B .. t.•n k _'J lngiliz noktai nazarı ile bı·r yaklaşma· berlere göre, bu mıntakada ileri ha-ını m aza e e · e ı · · i '<ı.ıiyete uygun gelmiyec"fct'ir. Çünkü 
lıazarlar Londraya çevri'm"~r. hugun Avrop.lda hiısıl olan kımşıkhk. ve ya hamleylemektedirler. reketi hiç bir Habe§ mukavemetine 
londrada bugün ·erilecek karar intızam ızlık H~stanla olan anlaşmazlık fngiltere Sergüzeşte maruz kalmadan devam etmektedir. 
'ahırınzl la b lenmektedir. Ji\12:: en l yaya. karşı tatb• edilen si - Ahlmıyacak Sudan hududu civarında ilerlemek-

L f • Y tin doğurduğu bir ndiccdir. te olan bu İtalyan kuvveti, T akaz -
ondrada nasıl te sır Bu ka hiı en ziyade meydana c;ıka- Londra, 15 (A.A.) - Londra (r.t. 

? kb ] 0 - zenin garbinde Woldebbe mmtaka· ediliyor ran noktn, bugün yeni bir Lokarno munhe· zeteleri, ni inik göstermekte ve gay-
11nda ilerlemekte olan dördüncü .ko-

londra, 16 (Son Posta) _ Al • desinden b hsolunma~ır. Öyle bir ri askeri mmtakadaki garnizonlara 
llıanyanın Milletler Cemiyetine ver· muahede ki buna Almanya girmiyecek, fa. Almanyanın asker göndermesi sebe _ lordu ile, Tembicnin ıimalinde 
d kat zecri tedbirlere çarptırılmı" İtalya işti- b" ] 1 'Jt · h h b Taelmenti mıntakaa1ncla ilereiyen İii cevap dün akııam g_. vakit bu• " · ıy e ngı erenın er angi ir ser • 

:ı- -:r rak edecektir. Böyle bir muahede, sırf in- ·· t 1 ~ k ikinci kolordunun aağ tarafında iş • 
\
t-da duyulmu•tur. guzcşte a ı mıyacagı anaatini ileri 

:ı gitlere ile Fransa arasındaki askeri iş bir- sürmektedir Jet. lemektedir. 
t Haber ancak gece yarısına doğru liğinin de, nmı için bulunmuş bir icattJr. Sunday Times diyor ki: * Son hardc:atta mühim bir rol oynı) an 

-~it olwımuıtur. Burada söylendi • Fransızların tecl>irleri «Sokaktaki adam, bir buhranın ha- Röyterin Adiaababa'dan bildir • italyan ağır toplarından biri 
lQae ·· Al anın ko .... duguw Paris. 15 (A. A.) - Paris, Parlamen-

gore many J kikatine inanmamaktadır. Çünku·· diğine aöre, eski De..ie valisi Ras muharebesi yoliyle, Şire mıntakasın 
ı.._..l '" • • - · to ordu komisyonunun şark hududunda dl ar, aonıey ıçtimaına muıavı alınan tahaffuz tedbirlerini tetkik etmek kendisince hu buhranı doğurmak için Ebeda, yeniden teazzuv etmekte o- da İtalyanları yerinde saydırmakta • 
ey)etler arasında tam suretle hür üze.re gönderdiği heyet cepheyi dolaşmış hiç bfr sebep mevcut değildir.» lan Mulugetta ordusunun kuman • dırlar. Hatta Adua - Asmara yo]u Ü• 

~e müstakil bir devlet olarak İftirak ve her tarafta alınan tedbirler hakkında Pratik haklar danlığına tayin ohmmuıtur. Her zerinde dahi bir çok İtalyan müfreze -
tt..ıek istediğini göstermektedir. memnuniyet göstermiııtir. Scrutatar lngiliz gazetesi, Baldvinin ıün Adiaababa'ya gelen haberlere lcrine muyaffakıyteli hücumlar yapıl .. 

lngiliz kabi•esi bu sabah toplan· Fransız ~azetelerinin diifiindiikleri Fran~a,. ~]manya ve fngiltere arasın- göre, Wallo eyaletinde bulunan Ha- m}ftır. 
dl. Almanyanın cevabı tetkik edil • p . 15 (A A.) S b h da hır ıttıfakı müaelles yapılmasını b '---· I . tan •. d f Adigrata giden yollar da mütema .. 
h....... arıı, • - a a gaze- . ed eı muDaJ"ıp en, va mu a aaıı • A H .. 
~ktedir. 1_. F1 d V z 1 d tavsıye en ve böyle bir ittifakın sulh •t tm..ı.Lt d!-' dı abcş çete hucualarına maruz bu4 

l(ı teıc:rı an en ve an ee an ın . . . . b" . . na fi ap e ca e 1T1er. l k d 
t 11 J • ı· .. . . ıçın en ıyı ır grantı t~I eyleyeceği- unma ta ır. 

onseg saa ue gız ı konseyde ıoylediklerı nutukların e- ni bildiren ·o··zıen'nı" hatırlat ... l..tan son- * J ima} ph . ı· . 
l t 

0 ua - ft I I . t ··ı.ı::.:::.:: mparatorun ş ce esme ge ışıı.. top an ı yapıyor hemmiyetini tebarüz ettirmekte ve ra diyor kı' .. a yan ar, ımpara orun o uqu • ek ask 1 .:- · d ek 1 1 ' lo .. . . l d. Bu h her ba ger er er uzenn e ger ta yan 
le ndra, 16 (Son Posta) - Mil • Flandenin, Lokamo devletleri ko • «Fransa, kendi tezi için, ideal delil- nu ıtaa etmı§ er ır. a zı propagandasına maruz kalan mınta .. 

tler Cemiyeti komeyi busiin ..at nuımalarını, Dörtler müzakeratını Jere maliktir. Fakat pratik ve hakiki ~ab~leler üzerinde.çok büyük bir te- ka1ar ahalisi üzerine çolı: büyük bir t .. 
on birde gizli bir toplantı vapacak- konseyin kararından sonraya bırak- haklar Almanya tarafında bulunmak- •ır ıcraıından halı kalmamııtır. air icra eylemiştir. 
tır. Bu toplanhda Almany~nın ce • tırmak ıuretiyle, Cenevre planına tadır. ltalyanlar imparatorun öldüğünü Bir ltalyan tayyaresi düftü 
-.,.,, tetkik edileceği muhakkak ad- ithal eylemit olmasını tasvip eyle • Hitlerin teklifleri, bütün bir nesil . İflla ettiler Adisababa, 15 (A.A.) - Royter a-
dtdiJa.ekteclir. mektedirler. için garbi Avrupada aulhu granti ey - Önümüzdeki 15 gün zarfında fİma- jamıının bildirdiğine göre, bu sabah, 

leomey öjleden aonra aleni bir Petit Pariıien diyor ki: lemektedir. Jngiliz devlet adamlan ise, 1i şarki cephesinde mühim hareketler şimal cephesinde Habqı umumi karar-
ttı_ yapacaktır. Müzakerelerin <<Milletler Cemiyeti dahilinde ne Fransız dostu, ne de Alman dostu beklenmektedir. gahını bombardıman etmekte olan bir 
So" setin olacajı tahmin edilmekte- Fransa kendisine aağlam destekler olmalıdırlar. Onların vazifesi kendi Ras İmru ve Deccaz Ayelu, çete İtalyan tayyaresi düşürülmüştür. 
dit bulabilecektir. Konsey azalarının memleketlerinin menfaatlerine bak • 

rı. hh l -'- · Al h k · · Ih · maktır.» ou celsede Alman mura as arı- el'Sersı, man are etının, au sı • L_•. 
ttı~ b h t' d .... · b.. ..k t hl'k · ıngılız gazeteleri Almanya aleyhinde ·• ulunup bulunmayacağı e - yaae ıne ver ıgı uyu e ı eyı Ob . . Alman Cevabının Metni 
lt\i k 1 d . h. ekt server ıse, her mılletin kendi hu-

t at'i surette anlatılamamııtır. ~~'; u ;e __ :'.:.•ur:~ ı~~~ dutları dahilinde hukuk müsavatına (Baftaralı 1 inci JIÜJe) landığı Büyük Britanya hükumeti i.b 
Fransız murahhaıı Flandenin Al- ır er. u ~en yı, U&\' malik olmasını kim kabul etmiyebilir «Belçika ve Fransa hükiimetleri ta- temasa girecektir.n 

~'rı tekliflerinin tiddetle aleyhinde ıa, tiddetli bir ceza ile birlikte bel • demektedir. ' rafından Milletler Cemiyeti konae - imza: Dıs işleri bakanı 
d~l"8acağı k~vetle söylenmekte • ki de istikbalde tehlikenin önüne Sunday Pictorial de Fransamn as- yine tevdi edilen meselenin tetkikine ' Von Neurath 
~~· Franaız mura.hhaaı, bilhaua geçebilecek bir zecri tedbir maka • keri ittifaklarının Almanyaya kartı Alman hükfunetinin de iftirak etmesi AlmanyaJa aalıni teni yeti§tiriliyor 
L •tlerin ton teklifi ile birlikte Lo- nizmasmm ihdası kabil olacaktır. yaptığı tehdit, her hangi bir tecavü - hakkında Milletler Cemiyeti konseyi- Berlin, 15 (A. A) - Alman or • 
il\__ ---'--~ • .:~1 Lah ad l d' ·· ·· ·· '- · · R _,__ nin davetini bildiren 14 mart tarihli . d :- mc:acu:ainın ıörü~meıine ey a et ıvanı zun onune geçmea ıçın, en mınta.ıu1- ) f a1d dusu elbise sipariılerini yapacali 
t 'lf teklifinin kabul edilmesine mu- Sanıldığına ıöre, Flanden, Al - ıının işgalini mecburi kılmıştır, fikrin- te Agrla ınızıh··ı..~m. ti. • ·ti·L __ • } kifi miktarda teni bulamamakta • 
~l .. ~ . . dedir. man uımme prensıp ı acuıy e A . . 

efet edecektir. man hükU.metmm Lokamoyu fe$ • konseyin davetini kabule hazırdır. Al- dır. iman tcnıler sendikaıı, çırak 
Alman murahhasları ~etmek ve ıay~i. ·~~ .~~~~ayı /ran ~ahının man hükumeti, şu zandadır ki kendi y~ti§tinn~ğe mahsus derıl:r. terti .. • 

_.aria, 16 (Son Posta) _ Alman~ l§Pl eylemek 1Çın ılerı aurdugu se- Y 1 
delegesi, münakaşa esnasında, ve kon- bıne alelacele karar vermı§hr. Yu 

:~~-Milletler Cemiyetinde kendi- behin doğru olup olmadığını tetkik 59unCU Yı/dÖnÜ- aeyin alacağı kara~~· ko~sey azası kadar ıehirde askeri terzi yetİ§tir c 

l:tıı temsil edecek murahhasları he- için meselenin Li.heye adalet diva • devletler delegelerının aynı haklarını meye mahsus dershaneleri idare et• ' mu Kut/ulandı haiz oıaca~tır. ~u ciheti tcyitw huyu - mek üzere u•t• terzi hazırhyacak 

1 •ı K b• • d 6 rursanız sıze mınnettar olacagım. bir mektep açılmıştır. 
ngı tere a ınesın en ı b~B~ffdtarilalıbil'ld~ci ~~eT) L Bundan başka, Alman hükumeti şu Hitlere teşekkür 

can ı ır ı a e e ırnuştır. Ürx ve esas noktayı nazan dikkatinize arze- Koblemı, ı 5 (A. A.) _ Ren rnınta , 

N • Ed k İran dostluğundan bahseden konsola· der ki Alman hükumetinin, Belçika kası valisi Hitlere bir telgraf çckt"rck bü • 

az r isti.fa ece mı•ş sun nutkundan 90nra lran mektebi ta- ve Fransa hükumetleri tarafından tün halkın minnet ve şükranını bildirmiş" J . •• • lebeleri tarafından prkı1ar söylenmiş konseyin toplanması talebine sebep tir. 
ve geç vakit merasime nihayet veril - teşkil eden hareketi, Ren mıntakasın-

Ed enin Yeni Bir Tebli/i miştir. da Alman hÜkümranlığının yeniden 

landra, 15 (A.A.) - Kahine aza Slndan altı zatın, hükumet 
~\i~aheret etmezse ve Lokarno paktının ihlaline karşı harekete 
~tfa etmek niyetinde olduklarına dair bir şayia dolaşmaktadır. 

Hükfunetimizia tebrikleri tesisi ile bitmemektedir, ve Avrupa 
Fransaya 

Ankara, 15 (A.A.) - lran Şebin- ıulhunun yeni grantisi için mufassal 
geçmezse şahi Majeste Rıza Pehlcvinin doğdu • ve müsbet tekliflerle bağlı bulunmak-

ğunun yı]dönümü münasebetiyle, dı~ tadır. 

"Borçları Bir 
Tarafa Bırakalım,, 
Alman Ekonomi Bakanı

nın Sözleri Yeni bir Lokamo mu? rniyeceğini, zira Almanyanın hariç ka- itleri bakanlığı protokol şefi bugün sa- Alman hükumeti, kendi siyast ha-
~1 ~ondra, ] .-l (A.A.) - Haber veril- lacağı bir muahedeyi derpişe hazırlan- at 17 de lran büyük elçiliğine giderek reketini, aksamı biribirinden aynlmaz Hamburg, 15 (A.A.) - Almany .. 

11 
~•tıe göre, Eden bakanlar kurolunda, mamış okluğunu itiraz makamında dost ve kom~ büyük memleketin bir tek vücut olarak te1akki eylemek- Ekonomi bakanı, Hamburg ve Bre

t ulu l buhmnın halline yegane ça· il ri siirdükleri söyleniyor. Bu bakanlar büyük maslahatgüzarı Nuri lafendi - tedir. Bu sebepten dolayı, Alman men Uzak Şark Cemiyetinin senelill 
t:· F'ransa, Belçika, İtalya "-e İngilte- vaziyetin inkişafını beklemek tarafta- yariye cümhuriyet hükumetinin tcb - hükumeti, konsey müzakerelerine, kongresinde bir nutuk söylemiş, ge -

<it d L k k h f rı görünmüşlerdir. riklerini bildirmifiir. ancak alakadar devletlerin derhal Al- rek Almanyanın ve gerek dünynnıft 
~ asın a 0 arno pa tmın mu a a- A k A A db ] h rbe be ekonomik ve finansal meselelerine 
ı. lı olduğunu ve Almanyanın, Fransa s en zecrı te ir er, a se P Akşam saat 22 de İran büyük elçi - man teklifleri hakkında müzakereye 
"ltqf olmak ihtimaliyle, tc.rkedilmiştir. lıg··inde büyu0 'k bir süvare vcribnio+ir. airmegwe amade oldukları hakkında te- dokunarak demiştir ki: 

•ndan istenilen uzlaşma hareketi· 'n e . 
Ekonomik zecri tedbirlere gelince. Bayanları ile birlikte bütün hakanla - minat aldığı takdirde i~tirak edebile - <dnsanların aklıselimine emniyetim 

ıhıprnak şartiyle, bilahare bu pakta gayri resmi ınahafil, bu hususta müş- nn, bir çok saylavların, yj.iksek dev· cektir . vard1r. Beynelmilel ekonomik karışık-
r'.takc cL:ı.ve.t edilebileı:eğini söylemiş- terek bir hareket esaslarının ancak Jet memurlarının, genera1lerin ve elçi- Alınl\D hükumeti, bunun için, Ren l ~~ların ~~n ın~~det devam et.~iy~ce-
~ l\ 1illetlcr Cemiyeti konseyinin toplan- Ier heyetinin i'tirak ettiği bu toplantı, hakkındaki Lokamo paktı ile alaka - ı gme eınınmı". Dunyanı~ ~aşı uzerm • 
a~nlardan bazılarının 1ngiliz. ef- hsından sonra tayin edilebileceği fik- çok samimi bir hava içinde geç vakte dar devletlerin, Londrada müzakere de Daınoklesm kılıcı gıbı duran bey-

tı llrnuını) esinin bu tezi kabul et •
1 
rindedirler, kadar devam etmiıştir. için başkanlığı altında top -ı nelmilel borçlar meselesi bir tamfa bı· 

rakılmalıdır.)> 
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RAD.V LiN 
En büyük sergilerde 18 diplo
ma, 48 madalya kazanmıştır. 

"'Böyle güzel dişler yalnız 

ADYOLİN 
kullananların dişleridir." 

Di' tabJblerl diyor ki: 

"Dişlerin ve ağzın sıhhati 

sabah ve akşam günde 2 defa 
dişleri temizlemekle kabildir.,, 

RADYOLIN bilkimya saf kalaylı tüplerdedir. 

İstanbul · Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Sahnalma Komisyonundan: 
ı - Merkezimize aid Ankara Motörü kctif mucibince açık ek· 

ılltme ile tnmir ettirilecektir. Keşif bedeli 940 liradır. 
2 - Bu i§e aid şartname ve evrak ıunlardır. 
A - Ekı:ltme şartnamoııJ 
B - Fenni 9artnanıe 
C - Ketif cetveli 
3 - lıtekliler bu ıartname •e evrakını parasız olarak Iıtanbul 

Liman Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabiJirler. 
4 - Ekıiltme 24/Mart/936 Salı iilnü saat oa dörtte Galatada 

Kara Muıtafapafa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonunda yapılacaklar. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 70 lira 50 kuruı teminat · paraıı ile ea 
az 3000 liralık bu gibl tamirat yaptığına dair bir ehliyet Yt1ika11 
göslermtsi farttar. 11 1221,. 

Memur Aranıyor 
Ankara Emniyet Direktörlüğünden: 

Ankara kadrosuna 150 Polis alınacakhr. isteklilerin Askeri 
terhis vesikası ve nüfus kağıilariyle birlikte lstanbulda Polis Mektebi 
Ankarada Emniyet Müdürlüklerine müracaailan. "549,, "1301,, 

SIRTI SiODETLE 
AGRIY AN 

Bir blalklet yarı,çun arka· 
d• şının verdi il me,hur 

ALLKOKS 
yakısı ••Y••lnde lylle,mı,tır. 
Bay A. A. bize yazıyor: «Üç hafta 

süren bir bisiklet yarıtını muvaffakı • 
yetle ikmal edebilsem bunu me§hur 

. ALLKOKS yakalarınıza medyun oldu
ğumu -söylemek borcumdur. 

Y arıtın ilk haftasından sonra omuz:· 
larım arasında ve bel kemiğimde tid
detli bir ağn duymağa ba§ladım. Ya • 
rı.ta devam edecek takalım yoktu. Ar
kadatım bana bir ALLKOK.S yakısını 

vazetmeği tavsiye etti. Vakit kaybet • 
meden dediğini yaptım. Pek az zaman 
zarfında hafiflemeğe ba§hyan ağrıla • 
rım 24 saat sonra tamamen geçmit bu
lunmuyordu. <Bu suretle yarışa devarn e -
debildim. 

ALLKOKS yakıları adalatın l\ğrıla· 
rına karı• çok müessir bir devadır. Bu 
yakı adeta otomatik bir masaj gibi İf 
görür. Saçtığı sıcaklık sayesinde ağrı· 

yan yeri hemen teskin ve ağrıyı büsbü
tün defeder. Yakı iki saniye İçerisinde 
acısız ve kokusuz derhal çıkarılır. Siz 

• i!inize bakarken yakı da kendi itini 
görür. 

ALLKOKS meaameli yakılar ecza • 
nelerde ve ecza depolarında 40 kuruta 
satılar. Kırmızı btr daire içerisinde kır
mızı bir kartalı gösteren fabrika mar
kasına dikkat ediniz:. 

VENÜS RiMELi 
ile tuvalet göJen kirpikler kalblore ok 

TOPTAN SATI' DEPOSU: İstANIUL·KAtııcioGLuHAN't3-POSTAl<urusu31 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye k~dar bin~erce kiı"yi ze ıgi 1 etmiıtir. 

6. ncı Kafide 11 Nisan 938 dadır. 

Buyuk ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 30.{)00, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyolerlo 

{ 50.00J) liralık iki adet mU!<afat vardır. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Levazım ve mUbayaat Şubemizin Kabataştaki yeni bhıaaına tr 

ıınmasllo değiten Telefon numaralarının Kataloğda yazılı bulunm• 

masından dolayı arayan ve arananlarca mUtkUIAta uğraoı!dıjı ıısrol
mektedir. Bundan ıonra aıağıda yazıla telefon numaralan naıarJ. 
dikkate alınarak müracaat edilmesi ehemmiyetle llAn olunur. "1~94,. 
Levazım ve Mnbayaat Şube1i MUdilrU, Alım Satım Komlıyonu Relll; 

49367 Doğru Telefon 
gibi 1aplanır. 44688 Santral 

r 

VENÜS RUJU 
Gayet cazib renklerile kullananları Şube Müdür Muavini, Mubayaa te~leri, Meı'ul 

hayretlere dill)Urür. 24 .aa* dudakta rük ••Ambar Amirlikleri. 44688 Santral 

Muhasipler, GDllrı 

snbit kalır, bo~ulmaz ve yakmaz. * ~ .... 
VENÜS PUDRASI 

Terkibe VenOı Gold luemi karışti• 
rılmak uyeeinde narin ve nazik 
cildleri tHhir eden her tene uygun 

1 - idaremiz tuzlaları için şartname ve reıimlerl mucibince 8()00 
lira muhammen bedelli iki adet Elevatör 3/4/936 tarihine raal'
layan Cuma güoD saat 16 da pazarlıkla satın alınacakbr. 

renkliırde yüklek eY1aflı eiııiz bir 2 
pııdradır. 

- İsteklilerin ıartoamoleri almak tlıere her gOn vo pazarlık 19• 
de tayin olunan gün ve saatte % 1,5 güvenme paralariyl• 

VENÜS KREMi 
Terkibindeki huıuıi madde! ha

yatiye dolayııile insanı şayani hayrı' 

Kabataşta Levazım ve MUbayaat Şubesindeki Alım KombJO" 
nuna gelmeleri lazımdır. 

bir ıurette gençleıtirir, ıüzelleştirir ve 3 Fiatıız teklif Ye kataloklar, fenni şartname mucibince pazarhk 
günUoden bet gün enel İdaremiz Fen Şub~ıi MUdUrl6ğDD• iemi gibi bir VenUı yapar ve hayret· 

lere düşürllr. verilecektir. "l 246,, 
Evliya Zade Nureddin Eren 
Eczai kimytwiye ve ıtriya* deposu, 

IstanbuJ. ,... ' 'I OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞlRKE'I I 

NAS1RilAC1 
KANZUK 

Naaır illcı Avrupa ve Amerilcada 
fıvkal&de mazharı 'akdir olmui· 
tur. En Hki nuırlan bile pı.k 
ksea zamanda kökünden çıkanr. 

lnıillz Kamuk lcıaneıi 
Beyoğlu • lıtuabul ~.,., 

TESlS TARlHt: 1868 

Sermayesi: 10.000,000 lngiliı lirası 

TUrkiyenin bqlıca oehlrlerila 
Pariı, Marsilya, Nia,Londra ve 

Mançeııter'de. Mısır, Kıbnıı, Irak, 

1ran, Filistin n Yunaniatao'da 
Şubeleri, Yugoıla-. ya, Romanya, 
Suriye ve Yunanietan'da ı.~ilyaJleri 

.-ardır. 

Q;) 8~ aAL1 GuJ KWT' 
.,...., -
Kuıtüyü yastık 75 kuruıa, kllftiit" 

nün kilosu 75 kuruttur. KuıtiiJİİ ıiJ'* ...... -
yorgan, yastık takımı 25 liraıflr. P 

tüyüne mahsus kumaılar buluolll'• ,, 
Çakmakçılarda, Sandalyacıı.r 

Her tUrlU banka muamele) sri Doktor Hafız cemal 1 
k_aiınd~ ~~:_tüy~. fabrikaa. __,,--

yapar Uahl.lyo mUlehaHı9l f 
Pazardan nıaada hergün ~ 

'or'·.-A-·.-K-·A-·T-·l·E-·L·" ~.~~=~:~:.;:~2~;;? 
Neşriyat Müdürü: Sellin Rdll' ~I 

Sahipleri: A Ekrem. S. RacıPt ti. (A. KUTIEL) 

Kuaköy Topçular caddNİ No. U 


