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tli e! • ev es n 
M· let er Ce iyeli Almanyanın Şartlarını Reddetti, · 
Fransa Derhal Zecri Tedbirler Alınmasını İstiyor 

Almanya Londraya Gelmiyor 
~~~~~~~~~~~~~~~---

u h r anın şid ellenmesine bir 
tek kelime sebep oldu 

l<onsey dün Londrada bir hususi, bir gizli ve bir de 15 dakika süren aleni celse 
akdetti, bugün de toplanarak Almanyanın Lokarnoyu ihlal ettiğine karar 

verecek ve ya zecri tedbirleri düşünmiye başlıyacak, yahut dağılacak 
. Londra, 11 (Hu•u•İ) - Onited Pre••'İn muhabiri bildiriyor: 

1--ransa - Almanya buhranı dün azami şiddetini buldu. Fransa, AJmaoyanın Ren havzasını tahliye etmesi 
r üzerinde ısrar ediyor ve Alman tekliflerinin ancak tahliyeden sonra müzakere edileceğini söyliyor. 
Buna mukabil Hitler son nutuklarında Almanyanın geri dönmiyeceğini kat'iyetle söylemiş ve meselenin 
Alrnanya için muahede ihlal etmek, misak tanımamak meselesi değil, 65 milyon Almanın hakkı, şerefi ve 
hakimiyeti meselesi olduğunu anlatmıştır. Kısaca iki taraf ta noktai nazarından zerre kadar ayrılmamaktadır. 
" Milletler Cemiyeti Konseyi içtimaına iştirak için ileri sürdüğü şartın biri kabul, biri reddedilmiş oldu
~ için Almanyanın Konsey içtimaına iştirak etmiyeceği anlaşılıyr. Almanyonın Konseye iştirakini temin 
~Çin yeni bir teşebbüs vuku bulmazsa Konsey bugün toplanarak Almanya hakkında Versay ve Lokarnoyu 
1hlal ettiği kararını v rrecek, bundan sonra da Almanyaya karşı zecri tedbirler tatbikini düşünecektir. 
Aglebi ihtimal konsey ihlal kararile iktifa ederek içtimamı talik edecek ve gelecek pazartesiye Cenevrede 
loplanackhr. 

Bir Tek Kelimenin Doğurduğu Buhran ,-----,·-· 
I londra, 16 (Son Posa} - Burada geçen cumartesi günü toplanan Mil· ' 
etler Cemiyeti konseyi, Almanyanın da konsey toplantısına davet olunma· 
iltıı kararlaştırmış, bunun üzerine Almanya davet olunmuş ve cevabı bek· 
~enrnişti. Almanyanın verdiği cevaptaki bir kelime , yeni bir buhran do
lnlrrnuştur. 
d' Alman hükumeti konseyin toplantısına iştirak etmeyi iki şartla kabul e
d'l'ordu Şartın birincisi, Alman murahhaslarının, konsey azası olan diğer 
I evletlerin murahhasları ile tam müsavat dairesinde konseye İıŞtirak etme· 
~ti: ikincisi Alman tekliflerinin de konuşulmasıdır. Yeni buhranı doğuran 
elırne de cevabın bu kısmında idi. 
Cevaptan anlaşıldığına göre Almanya tekliflerinin derhal konuşulma • 

kııı istiyor ve bunu «alsbad» kelimesini kullanarak ifade ediyordu. Fransa 
t'0nseyden, evvela Almanyanın Versay ve Lokamo muahedelerini ihlal et· 
'Rine dair karar almak istediği için Alman tekliflerinin derhal ve bu me· 
'ele ile birlikte konuşulmasını kat'i surette reddediyordu. 

F'landenin Son Sözü 
I M. Flanden, Alman teklifleri konuşulduğu takdirde derhal konseyden çek~ 
l!tek ve Londrayı bırakarak geri döneceğini bildirdi. 
Almanyanın hariciye netareti erkanından biri yeni buhranı doğuran ve 

takisini büsbütün şiddetlendiren Almanca kelimenin «derhal» manasında 
~llltadığını ve «sırası gelince» manasını ifade ettiğini söyleyerek tefsirde 
"lılundu. 
ıı· Bu suretle yeni buhran şiddetini biraz tadil eder gibi oldu ve ümitler ye
lden canlandı. 

Bir Çeyrek Süren Aleni Celse 

~i ~lık önce konseyin bugün toı:>l~n~ası çok şüpheli bir mahiyet almıştı. 
b· lahare evvela hususi, sonra gızlı bırer toplantı yapıldı ve bu toplantıları 
it Çeyrek süren aleni bir celse takip etti. 

Mususi ve gizli toplantılarda Flandenin vaziyetini muhafaza ederek Al • 
l'ııan tekliflerinin müzakeresine başlamağa imkan bulunmadığını izah ettiği 
~la~ılmaktadır. 
d I:'Jandene göre, Almanyariın verdiği cevap, daveti reddetmekten farksız
~ıt. Çünkü her şeyden önce Almanyanın Lokarno ve Versayı ihlal ettiği· 
t 
1 kararlaştırmak ve bu karara göre vaziyet almak lazımdır. Bundan son
~ tneseleyi tesviye için Almanların ileri sürdükleri teklifler nazarı dik • 

te ulınabilir. 

Gizli Celsede Verilen Karar 
--------------~------------~----t A.lmanyanın cevabına ver:!ecek cevap konseyin gizli toplantısında ka • 

~tl 1 C . . •. " k b f Al ~ <\. tırılmıştır. Bu cevap Millet er emıyt>}l ;,,:.,.""Uumı ati i tara mdan • 
tıyaya bildirildi. 
\!erilen cevap neşredilmiş bulunuyor. 

Konseyden Almanraga Cevap 
~Cevapta birinci nokta yani, hukuk mü=tı hakkında meclis, Al -
ltı a~Yanın haklarını Lokarno muahedesini imzalayan diğer devletlerin 

lık oldukları haklara inhisar ettirmektedfr. ;. 

. .. 

(Devamı 14 üncü yüzde) . 

Her Bitlerin bir tablosu 

Hitler Dün Gece 
Yeni Bir Nutuk 

Söyledi 
.----- * .... 

Almanya, Fransa 
ile anJaşmak ister mi
sin?-

Nutku dinleyenler bir 
ağızdan cevap verdiler: 

- Evet! Evet! 

. Berlin, 16 (Son Posta) - Her Hit
ler bu akşam da Frankfurtta bir nutuk 
söyledi. Şehir baştan başa donanmış, 
muazzam bir kalabalık nutku dinle • 
mek için toplanmıştı. Halkın nutku 
işitmesi için tertibat alınmış, her yere 
hoparlörler yerleştirilmi~ti. 

Her Hitler daha evvelki nutukla • 
rında söylediklerinin mühim bir kıs -
mını bu nutkunda da tekrar etti. Bil
hassa Alman birliğini temin ettiğini 

[Devamı 12 inci yüzdedir] 

Ren topraldannda Alman askerlerinin karşılanışı 

Türk - Sovget Dostluğu 

Moskova muahedesinin 
15 inci yılı d ·· a şam 

An arada kutlu dı 
Sovyet Elçisi, " Harp Tehlikesinin Kapımıza 
Dayandığı Bugün De Yine Beraberiz,, Dedi 

Ankara, 16 (A.A.) - Moskova 1 Ziyafette Başbakan İsmet lnönü ile 
muahedesinin 15 inci yıldönümü mü- bütün bakanlar, dış bakanlık erkanı, 
nasebetiyle Dış Bakan vekili Şükrü Sovyet büyük elçisi Karahan ve elçi • 
Saracoğlu, bu gece Halkevi salonla • ı lik memurları hazır bulunm~tur. 
rında büyük bir ziyafet vermiştir. (Devamı 3 üncü yüzde) 

Habeşler Ras e 
İdam Edecekle 

t ı 

iş! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Habeş Ordusu Şimalde Tekrar Kendisini Topladı, 
İtalyanlara Şiddetle Mukabeleye Hazır ! 

Askeri Mııharririmizin Mütaleaları 

Bir Habeş köyü ne tank hücumu 

Loncra, 16 (Ht • ısi) - Habeş rağmen bozul m adı k la r 1 n ı, 
hükumeti resmi bir tebliğ neşrede- Teınbiy e'nin garbinde Tak-
rek Ras Kassa ile Ras Seyyum kaza nehri üzerinde mevki 
ordularının, şiddetli muharebelere [De"amı 1 O unc.ı yı..~dc] 
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a Vicdan azabı a \Resimli Makale r 
Hergün 

Tufeyli 

Sözler 

--

Y eni çıkan mecmualardan biri oku

yuculanna mesleğini ve iddiasını ıoy

le anlatıyor: 
<ı Ne yapmak istediğimiz hakkında keli

me bile aöylemiyeceğiz. Onu göreceksin! 
Ya olac:U, ya olmıyacak. Fakat bizim sa
na peıin olarak eöylemiye mec.:bur oldu • 
iuınm tek bir IÖ:ıı: var. Bu mecmua, Hnİn 
isteğine, senin keyfine, senin gayene hiz
met için çıkmıyor. lateii, keyfi ve gayesi 
yüzü kadar meçhul ve sayısı k2dar deiişik 
olan senden evvel bizim bir isteğimi.a, bi
zim bir keyfimiz, bizim bir ~ayemiz ola • 
uk. Eğer onlar üzerinde birl~irsek bunu 
kendi mecmuan bil. 

ı Ortalı n çoraklığı hakikatinde her hal
de sen ve biz beraberiz. Sen suçu yazıcıda, ı 
buluyorsun, yazJCı auçu sendf'. Biz suçun insan hir kötülük Japtıiı zaman onu kimse cörmiyebi- bakabilir. Fakat vicdanımızın hükmünden kurtulmak pç-
kimde olduğuİtu iabat etmek ir.tiyoruz. Ya lir. Fakat •Ören İnsafsız bar" kuvvet •ardır·. Vı"cdan. O '-o'' -• • • tür. Vicdanımız hatamızı yüzümüze çarptıkça, kusurumu-
sen borcunu ödiyecek hareketimize alaka t"T' ·.. ı ff • d L h ı· d b 

, u ucu ya nız o a etmez Ye vıc an azauı a ın e ru umuza zu mütemadiyen tekrar ettikçe ve sünahımızı hatırlatbkça 
1röstsec:eluin. Fakat biz bir 'ey yapamı • , musallat olarak bizi mütemediyen rahatsız ve bizar eder. k 
yacalız. 0 halde biz yokuz. ı v• d b L J....-- ııo• b ı• 'b' k d" t" 1 bizim İçin huzur YO tur. 

ıc an aza ı, aor-.~ uır eyu a aı ı ar amıza Uf u 
<Ya biz bir teJ yapacağız. ı-·akat sen mü idi, artık huzurumuz kaybolur. Hayat mana ve kıyme. Binaenaleyh kanundan, dediko.tudan, cemiyetten eYVel 

aJika söatermiyecekain. O halde sen yok- tini kaybeder K_ _ - ·• -- n._ L-~· b" • k · · d vicdanınızı yoklayınız. Onun mazur •Örmediıı:.i, müsamaha • vmrum~ eUGUı ar •ı ence ıçın e aeçer. • " 
sun Bunlann birinden birini iabat etmek K b" · ff d bil" • b" .. h .. · 1 d' · h k 1 · · anun ızı a e e ır, cemıyet ıze muaama a aozıy e etme ığı are et erı yapmayınız. 
bize yeter! 1) 

Bu iddia fUnU cösteriyor: 
Bizde Fransız kültürile yeti miı olan 

gençler halkı ve cemiyeti İstihfaf ederler. 
Kendilerini halkın ve cemiyetin üstünde 

kendi kendilerine yetişmif bir nevi fev • 
kalbqer telakki ederler. Onlar cemiyet • 
ten bir teY almanµtlardır. Binaenaleyh ce
miyete hiç bir borçlan yoktur. Halka in • 
meie çalıflllak biraz da küçülmektir. 

Banlar tufeyli münevverlerdir Ayakla
n havadadır. &.tıklan yeri inkar ederler. 
Halbuki iman cemiyetinin ve muhitinin 
mahsulüdür. Yaradıhıı itibarile diğer 

yurddaılarından bir derece ayrılabilir. Fa
kat nihayet muayyen içtimai şartlar olma
dıkça bir dehanın bile doimasına imkan 
yoktur. 

• • • 
Bu kötü tell'kki kendilerine h.. kal • 

dıkça zararları yalnız kendilerinedir. Halk 

onlan benimsemez. cemiyet okuyup be -
ieıımez ve nihayet cemiyetin üstünde tu • 
feyli vaziyette kalmaia mahkum olurlar. 

Fakat bunlar her tufeyli gibi yaıadıklan 
halkı ve cemiyeti iatiamar ile geçinirler. 

Halk onlan okumazsa halkı cehaletle it • 
ham ederler. Kabahatin kendilerinde ol
duğunu ıörmezler. 

• • • 
Fransız kültürile. Jngiliz. Alman ve Sov· 

yet kühürü ile yetifmit cençler arasında bu 
fark nrdır. İkinciler kendilerinden ziyade 
halka ehemmiyet verirler. Şiirlerini. yazıla· 
rım kendileri için değil, halk için yazarlar. 
Ne kadar çok kimse tarafından okunulur'la 
o kadar övünürler: 

Bunlar halka heyecan verir 'e halktan 
~vecan alırlar. Bu ruhi ve mnne· i alıt ve
rit onları yÜkaeltir, cemiyeti yükseltir. Mü
nevver ve halk elele yürürlf"r. 

Bizde münevverler böyle tufeyli vazi
yette kaldıkça, halktan ve cemiyetten u -
zak yaşadıkça ne onların cemiyete fa)'dası 
olur, ne de cemiyetin onlara. ............................................................. 
Biliyor Masıınaz? 

1 - Veatefalye muahedesi ne vakit ak· 
tedilmiıtir ~ 

2 - Mulkom ,ehri nerededir, nüfuau 
kaçtır~ 

3 - Fransız ordusu (Ren) i ne vakit 
tahliye etmittir. 

(söz 
Ampere'in 
Başına Gelenler 

F ransada methur fizik ilimlerinden 

Amperein yüzüncü ölüm senesi münaae -
betile ihtifali hazırlanmaktadır. Bundan 
bahseden bir Franaız cazetesi onun fU 

güzel fıkrasını anlatmaktadır. 
Ampere iliın akademisine kabul edil -

dikten sonra, alimlerin h&misi olan Madam 
F ontanese davet edilmifti. Alime muzip· 
lik yapmak istiyen arkadaıları. davete Ü· 

niforma ile citmesi lazım celdiğini söyle • 
mitler ve zavallı Ampere de kılıcını ku • 
pnarak ziyafete icabet etmİf. içeriye airin
ce bir de ne baksın. Herkes ıivil, bir o sır

malı... Üstelik ayağına dolatıan kılıç ta 
belinde. Hiç olmazsa kılıcı, çıkartmak ia • 
ter ve yavaşçacık bir kanapenin yastıklan 
arkuına •klar ve yemekten sonra da bir 
köşeye çekilerek bir talwn hesaplar yap • 
maia koyulur. 

Mettruliyetine o kadar dalmıt iti, her
kesin gittiğinin farkına bile varmamıı. 

Madam F ontanea te Amperi rahatsız et· 
memek için hiç eeaini çıkannamıt ve otu

rup beklerken kanapede uyuyup kalmıf. .. 
Kendine selen Ampere bakmış ki kimse 

yok, aitmek iatemi1o kılıcını almak için ka
napeye sokulunca madamı, uyur görmüt 

ve yavaı yavaı arkasından kılıcı çekerken, 
kın nasılsa yerinde kalmıt. o sırada gözle-

rini açan madam, batucunda kımndan çık
mıı bir kılıçla Ampiri aörünce hemen çığ-

lığı baamıı... Kocası, ıeceliği ile yardıma 
celmit. ev birbirine ıirmit. ve zavallı Am

pere dalgınlığının hesabını verinciye ka • 
dar epeyce terlerniı. 

* lkb .. tçı•ın ........... 1 

Maruf iktisatçılardan ve daha maruf 
dalgınlardan biri bir otomobil aatın almıı
tı. Arkadaılanndan biri, içini çekti. lkti -
•tçınan batına aelecek felaketleri düıü -
nerek: 

- Hayırlı olsun... Bon,.ntt dedi: 
Diğeri: Çiiniyeceklerim düıünsünlerl 

= 

ARASINDA) 
·-H-ER-G-üN_B_IR-Fl-KR-A-•l g;:~!~::r~· 

Haçta Öyle 
Aylltmıtlardı 1 

Şehir tiyatrosunun en •evimli artistle -
rinden Hazımın dün ıece uyuyama • 
dığı muhakkaktır. Uzun bir ayrılıktan son
ra eabahleyin He1beliye gitmiıti. Vapur-

Keçeci zade Rept Fuat Bey mer • da tarifeyi tetkik ediyordu. Şu cümleyi o-
humun anlattığı fıkralardan biri: kudu: 

Herif hacca citmit- Dönmüt. gelmif, •- Yıldız ifareti iskelelerden köprüye 
artık baıka lif yok: Boyuna hacılıima olan seferlerde vapurun köprüden giditin-
ait menlu"beler Medinede ıöyle, Mek- de, ve köprüden iskelelere olan seferlerde 
kede böyle. Arafatta bu, Ciddede bu.. ise vapurun köprüye ıeliıinde o iakeleye 
Münuebet selsin. aelmeain, anlata. an- uğnyacağını bildirir.» 
lata etine dostuna sına cetirtmiı. Bu cümleyi bir daha okudu, anlıyama· 

Nasihat etmiıler, pay)am19lar, nafi- dı, bir aralık çok ince olduiunu bildiğimiz 
le. Bizim Hacı babada, seyahatinden zekasından ıüphelnıdi, yerinden kalkarak 
bahsetmek artık illet haline 1relmiş: bir bu cümleyi bütün yolculara birer birer aor-
türlü vaz geçemiyor. du. Onlann da anLyamadıklarını ıorünce 

Derken, ahbapları aiız birliii etmiı· biraz müsterih oldu. Fakat vapurdan çı -
ler, herife bir temiz dayak atmıılar. karken: 
Öylesine bir dayak ki, düımüt. bayıl- - Gece bir daha düıünürüm, diyordu. 
mıf. Dövenler korkmuılar: baıı ucuna Nihayet anlayıp anlamadığını isterseniz 
geçip: ıAcaba naaıl etsek te ayıltaak'h kendisine sorunuz! 
diye iatipre ederlerken, herif gözlerini * 

aralamıt. ve: Her r•rcle haz1r nazır 
- Hacca aıiderken de bir defa böy- Sıfatı uluhiyete ait bulunan bu haaaa, 

le bayılmıtbm. O zaman sirke Ue ayılt- telsiz fotoğrafın ketfile insanlara da geçi· 
tılardı, demif. O b" 1 d- ·· · h" l 

1 
yor. n ın erce onum arazıye sa ıp o an 

Böyle tiplere hayatta ne kadar çok M' t 'ft ·1 · d · b' d 
ınneso a çı çı enn en zengın ır a am, 

rast gelirsiniz. değil mi) t t bili ,_ d " t 1 • · 
•·----------------· ı ayyare ve o omo ere ıır.oy ugu e eV1Z1· 

B Ul~MA CA iyon aletlerile, oturduğu yerde, çiftliğinin 
- bütün ahvaline vakıf oluyormuş ... 

... ı.t--. •• 1 • • 1 ~ • -·---

Yukarıdan AfAiıya: 

1 - Bir ailih, yemek. 2 - Yaratılan 

şey, hastalığa yakalanmamak için yapılır. 

j 3 - Fücurun benzeri, isyancı, bir De ili
vesile düğüm olur. 4 - [fek. 5 - Bir 

_,._ .. 1 ot, kovmak. 6 - Bir erkek ismi. çoban 
1 paltosu. 7 - Mağara, düıman. 8 - Do -

1

1 kunmak hassası, dadının bir başka türlüsü. 
9 - Ağa, lems. 1 O - Bütün jnaanlar. 
1 1 - Bir adet, imıi var cismi yok kut-

Diinlıü bulmoı:onın halli: 
Soldan safa: 

.f - «Roman uzun bir yol üzerinde do· diye cevap verdi. Soldan sata: 

1 - Kazan, Tann. 2 - Adapazarı. 

3 - Ramazan . .f - Ak, nahiv, il. 5 -
dini. alil. 6 - Batı. rakip. 7 - As&. ka
ba. 8 - Kabih, es. 9 - Atik. 1 O - Atk. 
Rab, yer. 11 - Aa. alata. 

la~an bir aynadın cümlesini kim söyle • 
mittir} 

5 - Dünyanın en büyük gölü nerede· 
dir) 

(Cevaplan yal'lll) 

• 
(Diinlrü •allerin cevapları) 

1 - İz.mirin latanbula uzaklığı 280 
mildir. 

2 - Büyük harpte töhret kazana!l 
Ayşe Emden ismindeki Alman kruvazörü 
efradından bir kısmının bindikleri geminin 
adı idi. 

3 - 1 S 19 yılında seçilmiş olan impara
tor (Şarlken) di. 

4 - Bir Türk kadınının ecrı bi tabiiye
tinde bulunan bir Türk erkeği ile evlen -
roesine hiç bir mini yoktur. 

5 - Eski zamanların en 
Türk ressamınd"n biri Hamdi 
lc:t..ı Halil Paşadır. 

meşhur iki 
Beydir. Ö-

* Ylldızlara en pk111 roL. 
Amerikalılar 2760 metre irtifada as -

falt yol yaptık diye övünürken, Fransızlar 

1 - Baı, patlayıcı ıey. 2 - içine yağ 
konur. 3 - Resmi olarak, yılanın arap • 

çası. 4 - Süel, rabıt edatı. 5 - Kaba 

Savoe"de 2770 metre yilkaeklikte yol aç • bir tabir, rahatlık, bir tane. 6 - Uzak, no-

mıılardır. Fransızlar biz yıldızlara on rnet- ta. 7 - Gezginlik. 8 - Sicim. ocağın du
re daha yakınız demektedir, ve iftihar manı çıkar. 9 - Kahramanlık kitabı. 

duymaktadırlar. 1 O - Türk tatlıaı. 1 1 - Süslü, aile. 

Yukarıdan apiıya: 

1 - Kara, bakla. 2 - Adak, 18· 3 -
Zam, tabaka. 4 - Apandiıit. 5 - Nazan, 
ahır. 6 - Zahir, aa. 7 - Tanı, akraba. 
8 - Ar, vak'a. 9 - Nis, Liberya. 10 -
Libas. et. 11 - iptal, ara. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
lnegöl muhabirimizin bildirdiğine göre ora belediyesi 

ile elektrik ıirketi arasında belediyenin tirkete aermaye 
olarak vermit olduiu 16 bin küsur liranın yirmi aenede 
ödenmesi hakkında bir ihtilaf vardır. Bu ihtilaf bir ha
keme ba-.ale edilmit- Şirket hakemin kararını beğenme-

mit 'H temyiz etmiı. 

Fakat bu arada belediye tirkete borcu olan 2400 lira
yı ödeyememiı. Şirket te belediyeye ait cereyanı kesmİf 
ve ıehir karanlıkta kalmıt- Şimdi belediye .akakları pet
rol lambasiyle aydınlatıyormuı. 

1STER iNAN iSTER İNANMA! 

L.--------------------------------------------------------------------..J 

-----------------------~ 
Sözün Kısası 

Sembolik 

Köprü 
... --------E. Ekrem•Telu 

H er gün evimden işime yaya V 
der gelirim. Dün eabah, canımı 

dişime alıp, tramvaya bineceğim tut
tu. Erkenden sokağa fırlayıp, Tepe • 
başında, Konservatuvarın önündeki 
durağa geldim, dikildim. 

Beklerim, tramvay yok .. Beklcrirn. 
yok! 

Her i,şi, önceden hayra yormak a
detimdir. Kendi kendime: 

- Mutlaka, dedim, alakadar ma • 
kamlar tramvayları bu sabah sıkı bit 
kontrola tabi tuttular, frenleri bozuk. 
makineleri sakat olanları işlemekten 
menettiler de sefere çıkacak araba 
kalmadı. Ooh 1 Canımızı düşünenler• 
den Allah razı olsun ! 

Derken, o sırada bir şoför peyda 
oldu. 

- Bay 1 dedi; (öyle demedi yet 
bey dedi amma, haydi ne ise!) boşll" 
na tramvay bekleme. Galataya gide' 
ceksen götüreyim. 

- Tramvay neden yok? Gene bir 
kaza mı oldu yoksa?. 

- Hayır, bu defa kazaya uğrayali 
tramvay değil, köprü .. 

Hemen tünele koştum, Galata>'9 
indim; geldim köprünün başına. Ne 
göreyim? Bizim köhne cisricedid biti 
bir yanda, öteki öbür yanda iki böHiıll 
olmuş. 

Beni tanıyan bir iki kişi, köprü>'1İ: 
bu hale koyan hadiseyi hikaye etrnd 

istediler. 

Vakıa, onların anlattıkları do~ 
idi. Zahirde mesele aynen, dedikler• 
gibi cereyan etmişti. Fakat işin bir iç
yüzü vardı ki onu kimse bilmiyor, 
takdir edemiyordu. Yalnız hana ma -
lum olmuştu: Yeni köprü, bu zaınaO" 
da ender görülür bir vefakarlık saikr 
siyle, otuz bukadar yıllık yarı kafadar 
n eski köprünün hazin akıbetindell 
duyduğu eleme dayanamıyarak. onU11 

henüz kırkı çıkmadan intihar etrnek 

istemi,ti. 

Fakat bu teşebbüs kuvvede kalrııfr 
tamam olmamıştı ve bu vefalı dotlt 
yarası meydanda upuzun yatıyordU· 

Sembolik belediyemizin, sembo~ 
köprüsü olmuştu o 1 

~ 

""- i!t-~7:&4 
~·-····-· .. ·····-·--·-·······-··· ... ......-

Hadiseler Karşısınd,!!!_ 

Kırı.'~" KBpr.~ .. ...aıJ. 
Sevim ıilebının Karakoy koprU 

çarpmasından bir barikai hakikat doi~1Jo 1 

l H r ·ııt Koskoca stanbulun, upuzun a 1
" rlJ' 

deki tek köprü de günün birinde bis•~~,Jri 
kınlırsa, İstanbullunun haline denııt 
martiler bile gü]ecekl~rdiı; 

* Bir ay evvelki fırtınada Unkapanı k~ 
rüaü Karaköy köprüsüne misafir gel~ ... 
Bu sefer de Karaköy köprüsü Unk•.,._- · 
misafir gitmeye hazırlanmıı olacak. 

O .. .. ·· b k* bak L arır kÖpı' zum uzume a a a &ar • 

köprüye baka bakll kırılır. 

* Se · · · · b' k za çok ~ vım ısmı, narın ır genç ı ~ 

kıtır ama; köprü kıran bir tile be hiç y• 
mıyor. 

* " ..... «Bir gazetede Sevim vapurunun rPcıll 
köy köprüsüne bodoslamadan ça b• -
yazılmıı. Hiç bir alakam olmayan bu b•f , 
diseye ismirpin karıştırılmış olmaın°" 
ret etmekteyim. 

Bakkal soda' 

K.. .. .. k ld y* .. at aluda"'-~ oprunun ın ıgı gun aa • tr..-
b • k d k" · ·· ·· d hiç bır uçuga a ar opru ustun e 
vay kazası olmaınışlır. 
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Denize Düşen 
. ' 

~ı:~~~]~· ~~' 
Yılana Sarılır Tiirk - Sovget 
Kabilin·den.. M Dostluğu Mogolistan Ve 

Mançuko ihtilafı 
Ren cm•; vak;;nın g tip b;, tezahü•U oskova muahedesinin 

de şu oldu ki. hakkında zecri ted· Mogollar Bir Komisyon 

Sayfa 3 

Tıp fakültesinin 
Yıldönümü "ıünasebetile bir to.tbik cdılen İtalya, Lokarno munhe • 15 • • ı d • • k ti ı d 

dl'sini temin edici devletlerden biri sıfatile 10 Cl YI 1 00 Q U an 1 Toplanmasını Teklif Etti 
Almanya hakkında alınması dü§ünülen T ıp fakültesinin 19 uncu yıldöniimü 
tedbırlere i tirak etmeye davet olundu. S El . . , H Moskova, 16 (A.A.) _ Ulanba • 14 ınart günü kutlulanacaktı, fa -
lialbuki bugun, ltalya, Cemiyeti Akvam ovyet çısı, ' arp Tehlikesinin Kapımıza turdan bildiriliyor: Mançuko dıt ba- kültenin eski hocalanndan Hamdi Suadın 
•tası tnr fından mi.itecaviz addü iliın olun· Dayandığı Bugün De Yine Beraberiz,, Dedi kanı 6 Martta Mogoliatan dıt bakanı .. ölümü üzerine geri bırakıldı; bir iki gün 
tnı.ış bir devlettir. Bu sıfatla, aleyhinde bir (B . . •• na bir nota vererek muhtelit bir ko • sonra yapılacak. 
takım zecri tedbirler alınrtu,tır. Hatti bir . a! f~.r~~ı 1 .'"c.~ yuzde). 1 yük bir hcyec~n. d0uymaktayım. misyon tetkili hakkındaki Mogol ta- Memleketimize çok faydnııı dokunmuı 
kaç gi.n evvel bu tedbirlerin şiddetlendi- Zıyafeta buyuk bır suvare takıp et- Sovyctler bırlığınin şefi Kaleninin lebini kabul ett'gınw• . b'ld. . t" M olan bu değerli ilim yu"-e.sının kuruluş ta· 

l 1 1 . b . 'l k ı hh ı ı ı trmlf ır. o • 'h' k d'I' b tı ın"'si ve talyaya gönderi en pctro c am· mış ve una sıvı ve as eti erkan ve sı atine, Sovyetlcr Birliğinin teali ve gol hükiı t' 14 M d'•• rı ı zaman zaman müna aşa c ı ır; unun 
argo onması n 1 U§UnU U}Or u. er· e Çl er e ıştıra etmıştır. refahımı içiyorum. B"' "'k St r . - t k . . ac c 1 e ıu ur: ·ım ı u • erae pe b k d h d .... "l' d D 1 ·1 d · · k · · j me 1

' artta ver ıgı ce • b b' d d H k' ı·k T"rkl ~,, k 
ı. k hl"! d Id .,. 'dd' uyu a ının, o vap a, omııyonun ııra ıle Mogol .... Jcı' b' b'J 'd' . IA 1 kt .. k' • 
ıten . Loknrno misa ·ının i c ı ıgı ı ı· Zı'yafet" J d • Ş"k .. S "k k · k d l .. .. ..... ır ı gı ır, ıs am ı an oncc ·ı ,.,.g -

ın son arına ogru u ru a- nun yu se ış ar a aş arının, buyuk ve Mançuko topraklarında toplanma- lard T·· ki d d 1. h k" 1 r-. 
''ıl" Alm nya, bu muahedeyi fe hetti. Ve racoğlu aıaağıdaki nutku söylemicıtir: . d t L' . f ur er en c er ı e un er yetı -
herkesi bir telaştır aldı. O kadar büyük T T v~ azız . os umul z. ıtvıno un ve bü "' sını teklif etmiftir. tiği gibi islim dınine girdikten sonraki de-
L Büyük elçi hazretleri, bayanlar, yuk elçı hazret erı, bu akı:ıam kutlu ... .............................................................. · ı d d T" ki b ·ı · b . h 
Qİt telaı \dı ki, esasen kendisi ma7.nun ba l w T •• • vır er e e ur er u ı ım şu esme e em-
tl.in olunan bir devlet. beriki maznuna yar· " ladıgımız muazzam esere yüksek şah- mucadele ettıler. miyet vcnni ler, hekimliğe dair kitaplar 
knrıı hım+ te davet olundu. Bu vaziyet Bu akşam, bu Türk - Sovyet aile siyetinizin d mgasını vuran ve her za- Sovyet Rusya ve Türkiye sulh için ya:ımışlar, mektepler açmışlardır. Bu iti-

l şöleninde bizi toplıyan hadise, Moako- ma e dnima d t 1 · · hudutlarının t....... · t" · · 1- ı d k ı talyanın bıı ını döndürmedi. Ahnanynnın, n v os umuz o an sızın "'" .. nmıye ı ıçın, ve ya - uar a im i ut ulanmak istenilen yıJdö-
hukukan muahedelere mugnyır hareket ~a .muahedesinin imza edi1iş_inin 1 :l - sıhhatınıza içiyorum. şay~1larını İstedikleri gibi kurmak nümü olsa olsa Avrupa hekimlik bilgısini 
ttti~ıni kabul etmt-kle berahN, şımdilik. ıncı yıldönümüdür. Bugünü tes'it yo- Sovyet el~isinin nutku için yaptıkları bu mücadelede biribir • okutmak için açılan müessesenin kurulu -

Vazıyetin miışahitlığıle iktıfa edeceğini bil .. lunda hepimizin hissettiğimiz sevince Bu ı:ıutka Sovyet büyük elçisi Ka- lerine çözülmez rabıtalarla bağlı bulu- ouna ait olmalı. 
dırdı Bu vazıyeti tcrketmek ıçin ileri sür· ba.şnrılan eserin büyüklüğünün tama· rahan, şu mukabelede bulunmuştur: nuyorlardı. Osmanlı padi~hlarından ikinci Mahmut 

d ·u şart t&e, imdiye kadar h ~.kınd n mıyle muhik gösterdiği iftihar hissil Bugün tes'it etmekte olduğumuz Ve harp tehlikesinin kapımıza da. 1826 da Yeniçeriliği kaldırarak Avrupa u
~nnıı~ olan knrarl rdır .. Bu m.u.naııebetle karışrnaktadır. yıldönümün telkin ettiği derin fi - yandığı bugün de gene beraberdirler. ıultıne .gore bir or~u kuımu~tu; 1827 de 
talyan matbuatının neşrıyatı bılnnssa İn· Bu asrın en kawıık bir devrinde !kirleri fevkalade pa l k b' tt Taksim k b 1 t lh k il k- bu yenı askere hekım, ve cerrah (opera • "il .. . Y • r a ır sure e n u e mcz ıu ve o e .. ) . . k .. . 

l,ı ~reye .knrşı ~utevec~ıh bulunm~~tn ve iki komşu memleket, kendilerine ver- ı izah eden muhterem Şükrü Saracogw • tif emniyet: İşte bize sulh mücadele - tbor yelışt~rme uzcrc bı~ .m~kıcp . açtı; 
llt!ıltercnın cskıdcnberı olduğu gıbı, da· d'kl · . h l d b' k l .. I . . d hbe l .k. . B u mektebın adı ccTıphaneı amırc» dır, ye• 

h .. h""k.' • k k • 1 w f ı erı yenı nyat unsur arın a, ır ço unun soz enne tamamiyle ve ~ükran- mız e re r o an ı ı prensıp. u ri Şchzadebaşında Veznecı'lerde Tulum _ 
a. ıyı u 1mıyet urtnn ıçın ortn ıgn te · ı l l k' 1 · · · k · · · Y tık soktuğunu ideli etmektedir. dasır ;rın ktop nnmı~ . m erını hır nlem- 1 la ıştırak ederım. prensipler hemen hemen bütün Av • bacıbaşı konağında idi. Bu mektep yatılı 

Bu mi.ınasebetlc bilhass Sl.:ımpa gaze· ı e sı .. me kuvvetını bulmuşlar ve gü- Türk - Sovyet münasebatının son Taksim kabul etmez sulh aleyhinde değildi, hünUnn hekimbaşısı büyük tıp 
'nin n riyatı dikk ti çekmektedir. Bu ler yuzlü ~~ ümit verici yeni bir bina- l?, sene. iç~nde~i ne.ticeleri karşısında muştur. alimlerimizden Mustafa Behçet bu mekte-

i•zcte diyor.ki: nın temelını atmışlardır. yureklerımız bıhakkın iftiharla dol - Taksim kabul et mez aul aleyhinde bin müdürü idi; kard~i Al>dülhak Molla 

lngiltercnin Akdenizde tesis ettiği Türkiye ile Sovyetler birliğinin, maktndır. İki memleketin münaeeba- söz söylenir ve fÜkranla karşıbıma - da hocalar arasında idi. O. Abdi:ilhak Mol-

h· kimiyet, Fransn ile ltalyanın anlaşama· karışıklık içindeki dünyaya, insaniye- tı hakkiyle mucibi imtisal telakki o- maya imkan olmayan bir hulus ile la iti Saray eczahanesinin kapısında a111lı 
rnazlıklarına istinat ediyordu. Her hangi ti, alçaltıcı ve iğrenç 8Ç, gözlülüğün lunnıaktadır ve şurası muhakkaktır ki dünyanın bir tarafında sulhu garanti «Ne ararsan bulunur mevte devadan gay

bir ınüt vaıı ıto. ihtiyaç göstermeden bu iki doğurduğu adi kavgaların fevkine çı- bütün devletler bundan örnek alsalar etmek kabul ve diğer tarafında bun • ril» mısramı, «Ne ararsan bulunur derde 

:e\,1et. •rtı!annda nhla~.vcrin:e .l~giltere karmak için takip edilmesi lazım ge· dünya, şu veya bu devirde içine yu • dan imtina edilirse, harbin nereden devadan gayrih> teklinde okuyarak büyük 

bcnı bır plun yaptı. Bu p.lanı.n şımdı ılk kur- len yolu gösterdikleri bu mes'ut gün- varlandığı endişe ve kar ıklıklardan geleceğini de bilmiş oluruz. bir zarafet göstermişti .. 
•nı Fransa oluyor. Nıtekım daha evvel d b · b 1 · · k l b . lf1 B .. l k . . h Tıphanei S.mirede derslerin bazısı Türk-

Alın b .. . .. N' ek' en erı on eş yı geçmıştır. ·urtu ur ve eşerıyet, maatteessüf ugun yapı aca fey en tıtız u • çc, ba:ıısı Fransızca okutulurdu. Bir n.man 
b,.., anly~lnıln 8li1.1~ka çorahp ormd ilştu. 

1 
ıtk bı~ Evet, baylar, başarılan eserle ifti - sür'atli adımlarla bize dog· ru belen ye- kukçuları bile memnun edebilecek for- sonra cerrahhane tıph d 1 k 

-ıne mı e po tı a sa asın a muta ır h d bT . M e. ane en Ayn ara 
·~beı i eahibi olduğunu sanan Sovyet ar. e e ı ırız. oskovada, .konulan, ni bir harpten korkusu olmaz. müller yapmak değildir. Milletlerin ve Topkapı sarayı içine getirildi, baŞlna Fran-

Rıısyn dahi Jngilterenin bu ıeytnni planına ~u ılk ~ost.Iu~ taşına daha hır çokları 1920 muahedesinin mes'ut yıldö • devletlerin hayati menfaatleri mevzu· sız bir hekim getirildi, eonra tıphane de 

~urh n gidecektir.» ılave edılmıştır. nümünü Avrupanın üzerinde fırtına· ubahistir, ve aulh muhabbeti bir ta - Topkapı sarayı içine naklolundu, nihayet 
* insani idealizmin bu ilk tezahürü - mn geleceğini aöateren kara bulutlar kım çürümüt tarzı hallerle tatmin cdi- Tanzimatı hayriycınin ilanından bir sene 

Cöruhiyor ki, haklı veya haksız olarak ne o kadar gayretler ve o kadar başarı- tekrar toplandığı bir anda, kutlulayo- lemez. once 1836 yıLnda ıimdi Galata!laray liscı· 
~ta.ly.ın matbuatı, bugünkü vaziyetin ve • lar ~·lanmıştır ki, bugün sonsuz .arı- ruz. Fakat vmyet her ne olursa sinin bulunduğu yerde «Mektebi Tıbbiyyei 
allletindcn bilha a lngilteuyi meı·uı gö· zalar arasında lekesiz yükselen bu gü· Bütün dünya, eulh ve emniyet me· olsun sulh yolunda mlicadelemize edliyyei ıahane» kuruldu; Viyana üniver-

tııYor. Bu görüşte, büyük bir infial hissesi zel, bu asil. bu yıkılmaz Türk • Sov • selesi etrafında yapılmakta olan mü • daima devam edeceğiz. sitesi profesörlerinden Bemard bu mües.' 
~c.\cut bulunmakla beraber, bazı hfıdiscı· yet dostluğunu sevinçle temaşa edebi- zakereleri heyecan ve bariz bir endişe Moskova'da imzalar teati edi- scsenin başına getirildi; bütün dersler Fran-
rın mahiyetine nüfuz etmek noktasından, liriz. ile takip ediyor. lelidenberi 15 yıl geçti, mes'ut ve aızca olarak okuttılmıya başlanıldı. 

b~ ne riyatın büyük faydası dokunuyor B" "k 1 · h ti · aynı zamanda mesai ve mabrumi- Tıbbiyye 1849 da Calatasarayda çıkan 
Benim kanaatime göre bu durumu ;ııl- f uyu] e ç~ azreh derı :b l l d Milyonlarca insanın bu heyecanı ve yetlerle dolu yıllar. yangında yandı, muvalckaten Hasköyde 

rı ~ 1 1 ' mana ve er sa a a asarı ara o· endişesi tamamiyle yerindedir. Çün • T" k' S R esk' b' k ı t d 1864 d d _, b ngi tere değil, emperyalist hırslarına l l b . T" k S · d l ur ıye ve ovyet usya, 1 ır ·ı aya aşın ı, e etsıerin 
ir türlü fren vuramayan biıtun büyük wu o an . u. ma~ı ur -. ovyet ost u· kU, mevzuu bahsolan şey bir usul ve· sulhün muhafaxuı uğrunda mn- türkçe okutulması kabul edildi. Mülkiye 

A.\ıı.ıpa devletleri ihdas etmı !erdir. Bun- gunun ıstıkbalme emnıyetle bakmayı ya hukuk meseleleri değildir, müna • cadele etmekle beraber ıulhün en tıbbiycsi 1873 de kuruldu. 1875 de ukert 
lilrdan b:ı.zılarının, bir icabı tnbii olarıık kabil kılmaktadır. Yüksek sulh davası kaşaların esasını fi'len bir dünya har • kudretli amillerinden birinin de ve mülki kısımlar bir arnda olarak önce 
ktndı kazdıklan çukura diı mcleri kada; yolundaki iş birliğimiz çok semereli binin hazırlıkları tefkil etmektedir. bizzat kendi mtidafaa kuvvetleri Ahırkapıda, •onra Kadirgada bir 1conağa 
11\antıki ne olabilir~ - Selim Ragıp olmuştur, ve her adımda ka~ı çıkan Harbin bugün patlanuyacağı dü • olduğunu bir an bile unutmuyorlar. nakledildi. 

güçlüklere rağmen, bu yüksek idenle şünceeiyle müteselli olmaya imkan Yeni Tilrkiyeyi yaradan ve Haydarpap.daki binanın in ası 1902 de 
A.rnavuf/ukia itimatla bağlı kalmaktayız. yoktur. bugUn mes'ud yıld6nllmUnU idrak bitmiş, Tıbbiye Demirkapıdaıı buraya o 

kı Muhakkak ki yeni gayretler yap • Hiç kimse bu felaketin ne etti~~iz muahe~eyi ilham e<!en tarlhte taşınmış ve 1933 y;ılına kadar ora-

lsmlA Se•.f.erberllk IA ı k · F k b h zamnn ulu onder Atatürkün sıhhatine da kalmıştır, 1933 de de lstanbula .,imdikı' J 1 mamız azım ge ece tır. a at u u· başımıza geleceğini bilemez. Harp, • . .. . y 

t; susta ihtiyacımız olan kuvveti, millet.. içinde bulundugw u bir çok müşküllerden kadehımı kaldırıyor, yuksek bır yerine geçirilmiştir. • }'i • f devlet adamı olan çok mu'-terem Tıp fakültesi kutuluşuhdanbetı' memle-e una lerin meşru menfaatleri, bunların sul sıyrılmayı ve bunaltıcı sıkıntılardan B b k lsm t in .. - il 
0 

• n l s an aş a an e o u n ve azız kette ilim haysiyetini daima Ü tün tutmw• 
A • ha ve saadete olan hakları için savaş· kuvvete mu"racaat suretiyle sıyrılmayı b. k d dn n ' b " 

L ..,.tına, 16 (Hususi) - Arnavut • k I d k. h 
1
. d ... ve üyil ostum oktor Arasın ir müessesemizdir: yeti§titdiği mezunlar-.._L .. 'k . .. . ..... ma yo un a ı araret ı arzunun og• harpte arayanın elindedir. hh ti d tl .. dk la tedavi sahasında memleket~ <ettig-i hı'z. llta umumı seferberlı ılan edıldıgı d ... "k k k 1 ki... sı a ne ve os ugumuzun sa ı .. 1 ugu tu enmez ayna tan a ma ıgı- B h h ] f t fd l · · hh ti. • met meydandadır· bu f k"lt d · 

.. t talya tarafından aakeri bir heyetin k b"I l u arp, onu azır ayan tara an - ara arı o an sızın sı a nu:e · a u e en yetışcn "tn 1 mız a ı o acaktır. dan silahlarının icap eden seviyeye ttel- ıçıyorum. hekimler attısında çok değerli eserler ya-
avut uğa gönderildiğine dair ga • B d · b' .t. tl d k. b' l · 0 ·1· h ı d' ~ J una erın ır ı ıma a ır ı, ız erı diğine ve beynelmilel siynset kuvvet- zıp ı ım ıı.yatma ne ıye etmi:J olanlardan 

~kerde göralülen haberler üzerine sü 1 biribirimize bağlayan paktı temdit et· leri arasındaki muvazenenin de kcn- Balıkçı/ık baıka ilmi .keşiflerile isimlerini beyne1milel 
~ am gener Metakıas, Arnavutlu. t'k B bah t k 1 M k En•tı·~u··~ün.J• tababet alemine tanıtnmı olanlar da \'ar-lt!n fı .. d . k 1 • u sa pro 0 0 umuz os 0 - disine müsait olduğuna hükmedildiği ~ !" .,. uı 
için k aza~ı or usunu takvıye etme vada teati o1unmuş ve bu suretle tec- gün ve saatte açılacaktır. v l J k dır. 

ısmı seferberlik yaptığını söyle- "b d . 't' ti . b' ]'". . z o saz u 
ltıiır ru e en geçmış, ı ıma ı ı~ ır ıgımıze Sovyet Ruaya ve Türkiye daha . . .. .. Y • O • JJ 

iı!rt . .__ l'h . I . h kk d on yıllık yeni bir devre açılmıştır. d' 1 . . 'Ik .... d . . Balta lunanmda balıkçıbk enslıtuımnde eni emıryO arJ 
f' lYte &Kaaa, lea ı at ıs erı a m a B .. d I . . mevcu ıyet erının 1 .~unun en ıtı· yapılan teftitlerde baza yohuzluklar eö • 
ltıans b k . 1 .. . : t"'kt ugun ost ugumuz, ınanmıya ve baren sulh uğrunda mucadeleye baş- ...ı,1 u 8 h t t • _ .... 1 k Merası·mle Açılıyor .1 a anıy e gorut u en sonra b dd.. d d.. .. ıru m 9. u uaus a anman euı en evra 
~ alınacak tedbirleri kararlafbrmak aş.armıy~ tere ut e .en u~yanın u- lamışlardır. Bidayette sulha olan hak- müddeiumumUiie veriliniftir. Yolıualuk .. 
~~e parti liderleri meclisinin toplan- ze~~nde hır sembol halınde yukselmek- larını silah kuvvetiyle elde etmeleri ta alakası görülenler arasmda bir müdür, 

'-•na l"zu lduw ·ı· t · te ır. lazım geldi. Sonra da, bir çok defa .. bir liman reisi, bir idare &miri, bir labo • 
~ u m o ıunu ı ave e mıt • "t. Bu kuruculuk eserinin büyük işçi- lar tehdide uğrayan sulhu muhafaza ratuvar memuru, bir hesap memuru ve bir 

Yunanistanda Endise 
~ .<\tina 17 (Özel) - Seferbe;lik ilin e
._" Arnavutluğun Yugoslavya hududun • 
'- llsker lah it etmekle olması ve orduda 
~~n z.abitlerinin bulunması hurada en• 

l ıle takip cdilmekt .. dir. 
~ taı:,an .tayyareleri mütemad:yen Korfo 
"'llıı uzerınde ve fyonyon denızinde do • 
~ası Üzerine Yunnnistan ftalyaya mü • 
~ ate ve bundaki mn!,sadı somııya karar "··· ll'll. 

Bir Ermeni genci gaip 
~edlcp ada oturan tuhılfiye tüccar -

' dan Karakoçun oğlu 20 yafında Yer
'tın 83 ründenbcri kaybolduğu, ve :ta· 
'·ta.rafından arandığı haber verilmek • 

leri şerefine kadehimi knldırırken bü-, için her gün diplomatik vasıtalarla hademe vanlır. 

Pazar Ola· Hasan 8. Diyor Ki: 

- Yeni köprüye de ne ol- ... Dün sabah erkenden ' .. Hatk, k•Vlklarla ıe i · 
du, Haaan Bey amca? geldim, baktım ki o da, Ö• yor •• 

bür eskisi ıibi orta Yerin • l 
den ayrılmıt··· 

Hasan Bey - Ey!. O • 
:ııüm üzUme bakarak ka • 
rardılt gibi, köprli de köp
rüye bakarak bozulur! • 

A nkaradan Hususi Bir 
Tren Karakuyuya Gidecek 

Ankara, 16 (Huıuai) -....... ılUyon 
• Kar&kuyu demityolunun eçdma nıe
raıimi için bir pl'Olftm huırlanmak
tadır. Pro,rama tör• aym 23 ründe l>u
nckn hutuli bir tren hareket edecek-

Yeni lhal •çt1cLktan Nıiftta .eyahate 
Aychn demirıofu ür:erinde Bannör.ü
ne kad t devam edilecektir. Burada da 
Bazanönü .. lspsrt !hattı açıl calaır. 

Vapur Yoku Ve 
Yuk Tarifeleri 

Ankara, 11 (Hususi) - Vapur 
yolcu ve yül tarifole. i i t r-it 
edecek olan 1 ot isvon 20 Maı tta 
İstanbulda toplana~aktır. 
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Ga a a öp ··s·· Hemen 
Tamir E ilecek 

• 

Üç Bin Kilo 
Afyonun 
Macerası 

İnebo u Köylü eri 

lmralı adasının kendilerine 
tahsisini istiyorlar 

Süreyya Paşa 
Fabrikasında 
Grev Teşebbüsü 
600 Amele İşlerini Bırak" 
tılar, Fakat Sonra T ekrat 

Çalışmıya Başladılar 

Belediye Vapur Sahibini Protesto Etti, Deniz Ticaret 
Müdürlüğü De Kaza Hakkında Tahkikat 

Yapıyor, Zarar 5000 Lira 

Mahkeme İşi inceliyor, 
Duruşma Başka Güne Kaldı 

Adli ye Vekaleti" Marmaradaki 
lmralı adasında bir zirai hapis
hane yapmıştı. Şimdi İnebolu 
kazasının Abana nahiyesine bağlı 
Nigreze köyünden 23 aile reisi 
namına Abdullah oğlu Mehmet 
Yavuz adlı birisi Dahiliye Veka
letine bir istida göndererek köy
larindeki topraK azlığından şika
yet etmiş ve İmralı adasının kendi 
lcrine tahsis edilmesini istemiştir. 

Evvelki gece Balattaki SüreyY~ 
Paşa mensucat fabrikasında gref1 
andırır bir hadise vukubulmu~ .,, 
fabrikanın gece işçilerinden (3'JOt 
amele gece saat 24 ten sabah• 
kadar işlerini tatil etmişlerdir· 
Hadiseye sebep, amelenin ücret· 
lerini alamamalarıdır. Rivayete 
göre fabrikada çalışan ( 600) 
ameleye bir buçuk aydanberi ÜC' 

retleri verilmemektedir. Amel• 
bu yüzden borçlanmış ve sıkıntı 
içinde kalmıştır. Ücretlerinill 
verilmesi için müteaddit defalal 
fabrika müdürlüğüne başvurmuf 
lar, fakat müsbet bir cevap alır 
mamışlardır. Nihayet bütün amel' 
müştereken Vilayete ve Emniyet 
Direktörlüğüne teahhütlü biret 
mektup göndererek ücretlerinill 
verilmesi hususunda tavassut ric' 
etmişler ve 48 saat zarfınd• 
paralan verilmediği takdirde çl' 
lışamıyacaklarını bildinnişlerdit• 
Fakat her iki mektuba da hiç bi~ 
cevap gelmemiş ve nihayet evellıi 
gece saat 24 te 48 saatlik müdde! 
dolunca amele hep birden işleriol 
bırakmışlardır. Sabahleyin gündü' 
ameleleri gelmiş, onlar da ge~• 
arkadaşlarına iltihak etmişlerdıt• 

Dün sabah saat 
6, 1 O da kereste 
yüklü Sevim va • 
purunun Halice ai
rerken Galata köp
rüsü dubalarından 
birine çarptığını ve 
bu yüzden köprü • 
nün geç ve müşkü· 
latla kapatıldığını, 

vesaiti nakliyenin 
bir müddet işleye · 
mediğini yazmış· 

tık . 
Sevim vapuru 

800 tonluk bir şilep· 
tir. Sigortacı Abdi 
Vehbinin malıdır. 

Vapur sabahle· Köprüye çarpan Sevim vapuru 

leyin açık bulunan yerden içeri airer • cektir. Belediye kazaya sebebiyet ve • 
ken suların tesirine kapılmıf, dümen ren Sovim vapurunun sahibi Abdi 
idare edilememiş ve köprünün (L) Vehbiyi protesto etmiştir. 
işaretli dubası üzerinde bulunan ma· Belediye bu kazadan husule aelcn 
kine aksamına çarpmıştır. Bu müsa • zararı vapur sahibinden istemekte· 
deme neticesinde köprü kapandığı 

zaman kilitlerin biribirine aireceei 
yerler harap olmuş, bu yüzden köp -
rünün kapanması imkanı kalmamış -
tır. 

Geminin de ba9 omuraaıı müsade· 
me yüzünden parçalanmıştır. Köprü 
mühendisleri köprüyü kapatabilmek 
için derhal harekete geçmişler ve icap 
eden tedbirleri almıı:ılardır. 

Ancak saat sekize doğru köprü, ya· 
ya halkın geçebileceği bir fekilde uc • 
uca getirilebilmiş ve yayaların geçme
sine müsaade edilmiştir. 

Saat on buçukta köprü tamamen 
kapanmıntır. Bir milddet sonra da 
tramvaylarla diğer nakil vasıtalarının 
köprü üzerinden geçmesine müsaade 
edilmiştir. 

Köprünün esaslı bir tamir ıörün • 
ciye kadar açılıp kapanmasında mü~ • 
külat çekileceği anlafılmaktadır. 

Deniz Ticaret müdürlüğü heyeti 
f enniyesiyle, belediye fen heyeti dUn 
yaralanan dubayı tetkik etmişlerdir . 
Her iki makam kazanın mahiyeti hak· Kezayı müteakip tamirat 
kında ayrı, ayn tahkikata başlamıştır. Diğer taraftan dün belediye fen 

heyetinden bir grup ayrılarak köprü· 
Zarar ve ziyanın 5000 lira olduğu ·ı · ve hadise ~trafında tetkikat 
1 k d. T hk"k . . d ye gı mıf 

söy enme. te ır. a . ı at .ne.tıcesı~. o yaparak zaran tesbit etmcğe çalışmış-
kaptan Hıkmetde hır mee ulıyet go • t 

ır. 

rülürse vapur sahibi Sigortacı Abdi . .. 
V hb. b ""d kt" Fen heyetı raporunu bugun vere • 

c ı u zararı o eyece ır. d. Abd" V hb" b ' ır. ı e ı l'ayet u zararı ver· 
Liman reisi kazanın, sulann ecre • mekten çekinirse belediye mahke • 

yanının çok kuvvetli olmasından ve meye müracaat edecektir. 
dümenin vazifesini yapamadı{ıından Köprü o suretle yerinden oynamış· 
Ciolayı vuku bulduğunu söylemekte • k. b" h ft k d k ·· ku""n tır ı, ır a a a ar açma mum 
dir. görülmemektedir. Müsademede yara-

Hikmet kaptan da: ]anarak ıu yapan duba muvakkat bir 

k k 1. d" b dü zaman için tamir edilmiştir. 
- A ıntı uvvet ıy ı, en me • 

ni kırdım .Fakat sular galebe etti ve E&aslı tamiratın bir haftada ikmal 
çarpıştık, demiştir. edileceği umulmaktadır. 

• 

Hadiseden sonra halk köprüden bu tekilde ıeçti 

Habeşistana göndermek üzere 
aldığı 3 bin kilo afyonu oraya 
göndermemekten ve kaçakçılık 
yapmaktan suçlu Nesim Çiprutun 
duruşmasına dün sekizinci ihtisas 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Dünkü duruşmada bu işten do
layı İ§ten el çektirilen afyon in-
hisarı ticaret şefi Şefik şahit 
olarak dinlenmiş, reisin sandık
lara konan markalara ait sorduğu 
suale şu cevabı vermiştir : 

- Eğer tüccar kendi marka
sını istemezse biz sandıklara 
U. M. 1 yani uyuşturucu madde
ler inhisarı idare işaretile bera
ber B. S. T. Y markasını da vu
ruruz. Afyon sabşı Yugoslavya 
hükumetile beraber yapılır ve 
B. S. T. Y markası da buna de
lAlet eder. Bazı tüccar muhtelif 
sıklet ve eb'atta sandık ister ve 
f>iz de onun istediği şekilde san
dık yapanz yoksa, tüccar bizim 
verdiğimiz, sandığı ve ambalajı 
bozduğu için hiç bir zaman mu
aheze edilemez. Biz dört afyon 
sabşı yaptık bunlardan ikisi Ha
beşistana biri Ciddeye diğeri de 
Paraguaya gönderilmiştir. 

Reis bundan sonra satışın dört 
olmayıp beş olduğunu söylemiş, 
müddeiumumi de bu hususta ıarar 
etmiştir. 

Şefik mahkeme nezdinde bu
lunan satış dosyasının tetkikinden 
bu hakikatin anlaşılacağını söyle
miştir. Reis dosyanın tetkik~ne 
müsaade etmif ve iki saat zarfın
da dosya tetkik ve tasnif edil
miştir. Vakit geç olduğundan da-
va başka güne bırakılmıştır. 

Muhakemenin bundan sonraki 
celsesinde Afyon İnhisarı memur
larından Hulki şahit olarak din-
lenecektir. 

Çiprut bu afyon kaçakçılığı 
hakkında demiştir ki : 

- Ben ufak bir komisyoncu-
yum. Asıl malı Davit Peres ve 
Kordova namında iki tüccar al
mışhr ve bunlar malın yüzde 40 
tutan olan yirmi beş bin lirayı da 
inhisara vermişlerdir. 

Ben malı Limni vapuruna bü
tün muamelesi tamam olarak yük-
ledim. Kaptan manifestosunu gör
dü. imza edip teslim aldı. Habe
şistandan prim gelmediği için beni 
tevkif ettiler. Beş bin lira kefa
let mukabilinde serbest bırakıl-
dım. Ben bu malı alan tüccarlarla 

Dahiliye Vekaleti bunların kağıtlarını· 
İstanbul Vilayetine göndermiş ve 
kendilerinden de İmrah adasını 
bir daha bırakmıyacaklarına dair 
birer teahhütname almışhr. Bu 
köylüler kendilerine bir de umumi 
vekil tutarak işlerinin takibi için 
İstanbula göndermişlerdir. Vilayet 
talebi tetkik edecek ve mütalea
sını İç Bakanlığa bildirecektir. 

Selanik Limanında Transit işleri 
Selanik limanı yolile transit 

olarak Merkezi Avrupaya yapılan 
sevkiyatı arttırmak ve kolaylaş
tırmak için, Seranik limanı mm
takası komiserliği bazı tedbirler 
almıştır. 

Bu arada transit eşyanın Se
linik muvakkat antrepolarında 
biliiücret kalcfıkları beş günlük 
müddet on beş güne çıkartılmıştır. 

Bu on 'beş günlük mühletten 
sonra da bu eşyaya antrepo ücre
tinden yüzde 25 tenzilat yapıla
caktır. 

Bir Kamyon Kahveye Girdi 
Devlet matbaasının şoför Ali 

idaresindeki kamyonu dÜn Beşik
taştan geçerken bir kahveye gir
miştir. Kamyon Beşiktaşta tram
vay caddesinden geçerken teker
lekleri birdenbire patinaj yapmış, 
ıoför Ali de kamyonu bu patinaj
dan kurtarmak istemiş, fakat ma
navra yapıncaya kadar kamyon 
kahvenin orta yerin kadar gir
miştir. 

Kahve müşterilerinden Sadık 
bir kaç yerinden ağır surette 
yaralanmıştır. Tabii kahvede cam, 
çerçive, masa, sandale kalmamış
tır. 

Gümüş Mecidiye Ve Çeyrekler 
Gerek yolcu beraberinde ve 

gerekse mal bedeli olarak hariç
ten memleketimize girecek olan 
gümüş mecidiye, çeyrek ve sair 
gümüş paraların döviz addedil
memesi ve memlekete serbestçe 
sokulabilmesine müsaade edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Kağıt Kontenjanı 
inhisar İdaresinin arasını buldum. Yunanistana 100 bin kilo sar-
Pazarlıklarında anlaştırdım ve ka- k l gılık kağıt ve 80 bin i o mu· 
nunen hakkım olan yüzde bir ko- kavva kontenjanı verilmesi İkhsat 
misyonculuğumu aldım. Benim bu Vekaletinin teklifi üzerine İcra 
işde alakam bundan ibarettir. Vekilleri tarafından kabul edil-

Fabrika müdürü saat 8 de fabri
kaya gelince vaziyetin nezaketi~ 
kavramış ve amele mümessilleriol 
çağırarak ücretlerinin bir, iki ~ 
içinde tamamen tediye edileceğio.I 
taahhüt etmiştir. 

Amelenin heyecanı bu taahhiit 
üzerine yatışmış ve fabrikada if 
eski intizamla başlamıştır. 

Yörijk Ali Plajı 
Belediye Büyükadadaki YörÜ~ 

Ali plajının ikmali için bir müna
kasa açmıştır. Plajada 75 soyuır' 
ma kabinesi yapılacaktır. .-'. 

-······················································· 
isıanbul Belediyl!si 

~ehir1Yyatrosu 
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Tepebaşı Şehit 
Tiyatrosunda 

Bu 
akoım saat S!O d• 

FAUS1 
Türkçeye çnireıı• 

Seniha Bedri G<ıkııil 

Sehza<lebaşı 
TURAN tiyatroıu 
Naşlt - Hallde 

Bu ıı;ece saat 20,i30 da 
Yalova Geceal 
Ayclt:a: Denız kııı 

Eftalya • Sadi konseri 

Beyoğlu i'raıı•1• 

Tiyatroıuod• 

Halk Opereti 

Bu akıam 20,80 d' 

HALiME 
demiştir. 

r-------------------, mı~·ş~ti~r· ..... mı11: ... :m1ım:aa:ma~l!m:l--iiii ... =---------~ı 
Nöbetçi I R i V Y E R A 'nın bütün ÇILGINLIKLARI •• 

E l MASKELİ BALOLARIN GİZLi SIRLARI.. czane er KARNAVAL GECELERİNiN MERAKLI SEVDALARI 
Bu ıece nöbetçi eczaneler ıunlardır: A s L • B A o 
Beyoğlu: (Kanzuk, Karakin Kürkci • 
yan, Güncı). Şi~li: (Necdet Ekrem). b ll · d 

(T filminde canlanacaktır. Bu nefis filmin aş ro enn e 
Galata: (Hidayet). Samatya: eofi A 
ıos). Bakırköy: <Hnr.n. Beıiktaı: GUSTAV FROEHLiCH ve LYDA BAAROV 
(Recep). Sarıyer: (Nuri). 3üyükada: Önümüzdeki Perşembe akşamı 
(Merkez). Heybeli: (Yuıuf). Hasköy: 
(Halk). Kaaımpa~: (Merkez). Şeh· 
remini: (Naz.ım). Üsküdar: (Selimi • 
ye). Şehzadebaaıı ( lsmail Hakkı). 
Kadıköy: (faik lıkender, Namık). 
Knragümrük: (Arif). Aksaray: (Ziya 
Nuri). Fener: (Emilyadi). Beyazıt 
(Sıtkı). Eminönü Hüsnü Haydar). 
Alemdar: (Sırn Raııim). Kliçükpazaı: 
(Hikmet Cemil). ~ım::mı•1mE:ı::.:J111ii:Jıı:iE:ml1JllR> filminde 

:....:..-----------------------__.J 

Sinemasında 

[J 
~ 
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Adapazarının bir yıllık 
ithalat ve ihracatı 

Bir yılda Adapazarlıların cebinde kalan 
paranın yekunu 608 bin 69 liradır 

Hiç yoktan cinayet 
Hafikte bir adam birisine 
nasihat ederken katil oldu 

Hafik (Özel) - Hapishaneden 
yeni çıkmıı Ali imıinde biri Ya
kup isminde bir adamın ailesine 
sataşma maksadile mütemadiyen 
evinin önilnde dolqbğından ken
disine nasihet ederek emelin~ 
den vaz geçmesini tavsiye etmiş
tir. Ali bu nasihatını dinleyip gi-
deceği yerde Y akuba küfnr et
meğe bqlamıı, Yakup ta Aliye 
değnekle vurmuştur. Bunun il.ze
rine Ali tabancasının çıkarmış, 
Y akuba ateş etmiı ve onu ko
lundan yaralamııhr. Bu vaziyette 

Y akup canını kurtarmak maksadile 
elindeki değneği Alinin eline 
vurmuş, tıabanca yere düıünce 
tabancayı kapmış ve Alinin üze~ 
rine boşaltmıştrır. 

Neticede Ali ölmüştür. Y akup 
hakkında kanuni takibat yapıl
maktadır. 

Dün şehitlerin Eyüptel< i mezarlarında ve facianın 
işlendiği yerde merasim yapılarak bu kara 

günün matemi tutuldu 

Milli Türk Talebe B.rıı~i aza m şe "1 itlerin resımlerini ellerinde ta11yarak 
mı:rasim yer ll"rine giderlerken 

Dün, b~ndan on altı sene evvel ls-1 Cemaleddin Fazıl, karagünün tarih • 
tanbulun ı~g~I. ol~nduğu ve altı ma - çesini yaptı. Bundan sonra Şehremini 
sum askerımızın ışgal kuvvetleri ta - Halkevi reisi Nureddin M'll. T" L 

f d 
r. • b. k , ı ı ura 

ra ın an :recı ır ~e ilde şehit edildik- Talebe Birligwi namı · H" · 
1 

. .. .. na reıı useym, 
erı kara gunun yıldönümü idi. Güzel San·atlar Akademisi Talebe 

Adapazarından l>ir görünU, 

Adapazarı (Özel) - Geçen 935 \pancar, 19,472 liralık ee:.t:e, 60 bin li- megölde Temsil 
~ı içinde Adapazarına 250 bin lira- ralık tavuk, 19494 liftllık keten tohu- lnegöl (Özel) - Halkevi temsil ko-
~ ~anifatura, 93,751 liralık iplik, 50 mu, 15,275 liralık tereyağı, 12,624 li- lu tarafından Gazipaşa mektbinde 
ben lıralık elbise, 150 bin liralık gaz ve ralık pirinç, 45 bin liralık un, 76,935 

1 aşar soygu~cuları namındaki piyes oy
L. tııin, 150 bin liralık kavafiye 47 

1
. l le 

3
_ b' 1. Ik d . ı nanmış. koy gençleri eğleniyor adlı 

.. Bu ~ltı Türk ç~cuğunun hatıralan Birliği reisi Sadık Bilgin, Eyüp Orta 
dun goz. Y~şları ıle anıldı. Mezarları 

1 
mektep mezunlarından Nejat tarafın

başında ıh~ıfal. ya~ıldı. Sonsuz sev~i dan söylenen ve göz yaşları arasında 
ve saygı hıslerı, mınnet duyguları azız: dinlenen söylevlerle namert eller tara
ruhlarma sunuldu. 

1 
fından öldürülen sehitlerin hatıralan 

!"1e:asime iştirak edenlere tahsis sonsuz bir heyeca~la yadedildi. 
edılmış olan Haliç vapurları saat 12 - Bundan sonra muzika matem hava
d~n saat 15 e kadar m~.temadiyen E- sı çaldı, askeri kıt'a şe~itleri selamlıya
y~be yolcu taşıdılar. Eyupte mah~ri rak üç el silah attı. Üniversite ve di
bır ~a~abalık toplanmıştı: ğer mektepler talebelerinin yaptıklan 

Qt 
1
. • ıra ı yumurta, • :> ın ıra ı erı, b' hl .. ·ı . . 

tı ıralık üzüm ve incir, 200 bin li -
8 

... 012 1
. . . ır ta o gosterı mıştır. 

~ltk k 12 b' 
1
. l k 

1
. / ,;ı aralık koza, 300 hın lıralık ham 

şe er, ın ıra ı ımon ve . k 65 b' 1. l k y lO b' . 
llortak 1 68 b' l' 1 k k" y 3 - b' ıpe • ın ıra ı sıgır, ın lıralık 
1: a , ın ıra ı agıt, :> ın 
!İtaJık .. · 30 b" 1. 1 k .1 ~ koyun ihraç edilmiştir. İthalat ihra -1 zuccacıye, ın ıra ı ı aç, 
.20 bin liralık un, 34,605 liralık zey- cata nisbetle yüzde yirmi beş nisbetin-

tltıtağı, 14,635 liralık susamyağı, ~e e~siktir. İthal~t yC:kunu !:.747,16~ 
~.783 liralık v;jetalinyağı, 60 bin lıra, ıhracat yeku~u ıse 2,3::>:>'.231 lı
~ "!ık boış çuval, 2a0 bin liralık susam, radır.Bu hesaba gore 608,069 lıra Ada 
~ .~.11 liralık kahve, 12,:J81 liralık pazarlıların cebinde kalmıf olmaktadır. 
~tın, 32,306 lirahk tuz, 10,130 lira
~ arpacık soğanı, 35 bin liralık ma
~ kömürü, 30 bin liralık tuhafiye, 
~ ,846 liralık sabun, 12,947 lirahk ba
~t, 46,146 liralık çivi, 15 bin liralık 
bi!• 150 bin liralık tütün ve sigara, 30 
lı.t liralık kırtasiye, 50 binjiralık içki 
~l edilmiştir. 

Bir Domuz 
Çanakkalede beş 

kişiyi yaraladı 

Çanakkale (Özel) Avcılar 
Kumkalede bir domuz vurmu;ıılar, do
muz ölmemiş, yaralanmış, alabildiği -
ne kaçmıya başlamıştır. Kaçarken de 
öniine resgeleni yaralamıstır. Domu
zun yaraladığı 5 kişi hastan.eye kaldırıl
mıştır. Fakat bunlardan birisi çok ağır 
dır. Hayatından ümit kesilmiştir. 

Ulaşa Tren Ulaştı 
Sivas (Özel) - Uİaş nahiye

sine tren ulaşmıştır. Köylüler tren 
gelince büyük şenlik yopmışlar, 
kurbanlar kesmişler, akşama ka
dar bayram etmişlerdir. 

Tunceli Vi.layetinde Çalışmalar 
Elaziz (Özel) - Dördüncü U

mumi Müfettişlik ve Tunceli vila
yeti teşkilAtı çallflJlalara baıla-
mıştır. 

Tunceli Ağır ceza ve Asliye 
mahkemeleri heyetleri de gelmiş
tir. Yakında faaliyete başlıyacak
lardır. 

Karamanda numarasız 
hamalhk yasak 

Karaman (Özel) - Belediye şehir 
dahilinde çalışan bütün hamallara nu-

'rnara vermiştir. 

Sıvıl halktan başka bınlercc asker geçit resminden sonra buradaki mera • 
ve binlerce talebe vardı. sime nihayet verildi. 

Saat on beşte şehitlerin mezarı ha- Şehzadebaf ında 

şında merasime başlandı. Biitün yüz - Bundan sonra binlerce Üniversite 
lerde üzerinden 16 yıl geçen bu kara talebesi ellerinde şehitlerin resimleri 
günün matemi okunuyordu. olduğu halde büyük ve muntazam bir 
· Milli Türk Talebe Birliği kendi ' kafile halinde 16 yıl evvel facianın i~ 

bayraklariyle birlikte omuzlarında ta- , lendiği Şehzadebaşındaki yere giderek 
şıdıkları bu kahraman şehitlerin fo - 1 orada da tezahürat yaptılar. Şehzade -
tograflariyle mezarın önünde munta- 1 başında Talebe Birliği üyeleri tarafın
zam bir surette sıralandılar. İstanbul dan nutuklar söylendi. 
kumandanlığının, Cümhuriyet Halk ı Halkevlerinde 
Partisi lstanbul merkezinin, lstanbul Gece İstanbul Halkevinde Yüksek 
Halkevinin, Milli Türk Talebe Birli-' Muallim Mektebi müdürü Hamit ta -
ğinin, Siyasal Bilgiler okulunun, es - rafından güzel bir söylev verildi ve 
naf cemiyetlerinin getirmi~ oldukları bugünün kahramanlarının hatırlan 
çelenkler kabirler üzerine konuldu. tazelendi. 

Nutukların her taraftan işidilebil - Beyoğlu ve Şehremini Halkevlerin-
mesi için radyo tertibatı kurulmuf ve de de birer toplantı yapılarak bu kara 
müteaddit yerlere hoparlörler konul - güne ait hatırlar anıldı. istiklal piyesi 
muştu. temsil edilerek merasime nihayet veril-

ilk defa söz alan Şehir Meclisinden di. 

~'Suna mukabil de 200 bin liralık pa
lir ca, 387 ,232 liralık mısır, 124.6 IO 
~alık fasulye, 29,787 liralık yulaf, 
~8!7 liralık arpa, 404 bin liralık ke
._ le, 49,338 liralık çeltik, 71,4.)4 li
~1hk ceviz, 22 bin liralık kaplıca, 
~ralık buğday, 21 O bin lirahk 

lflia«tN0ltG·--· 
l<ERVA YÜRÜYOR 

ı k~l~~ını .. elle~ind~n alm~ştır. Bunların 1 _ Kadın. yabanc~. bir ada":1ı~ koca- - Orasını bilmem. VaH Beyin emri 

l d~şund~k~erı emın_ ol kı sadece ekmek- sını ist~me~ınd:n şup~elenmıştı. böyle. 
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~tlska yazmak, üfürükçülük yapmak dir. Onun için zalim değildir. Yolunu 
~u sabit olduğu takdirde cezasını an- şaşıranları sürüden çıkarıp atmayı de
~· adliye tayin edebilirdi. İdare cep- ğil, yolunun yanlışlığını anlatıp sürü
~ •tıden yap~.lacak iş suçu, suçluyu ye çekmeyi düşünür. 
~~Ydana çıkarmaktan ileri gidemez - Bunun için onun izleri kendiliğin-

den silinip gidinceye kadar bir mual-
Asırn heyecanlandı: lim ve mürebbi gibi okşayarak hare-

~:--- inkılap içindeyiz. Geri hareket - ket eder. Hatip Ak Osman hakkında 
~ ı, rejime karşı olan temayülleri ka· ı verdiğin haber kıymetlidir. Şimdi emir 
11\~n formülüne bırakmamalıyız. Eli - vereceğim. Tertibat alınarak cürmü 
t 'kdeki kanunu bu rejim yapmıştır. ' meydana çıkarılır. Bu pek kolaydır. 
kq, at insan bile kendince, nefsine kar-

1 
Nihayet bir iki aylık bir cezaya da çar

~~e~rilen teh.likeye takatından yük - pılabilir. F~~a~ bu ~~zan~n onun menfi 
~ bır hamle ıle mukabele eder. Hort· ruhunu degıştırecegıne ınanır mısın~ 
~D~ ölüler yaşı yanlara ıztırap verir. Asım gülümsedi: 
~ 1Ye daha süratli ve şiddetli bir cep- - Böyle cürümlere karşı bir iki ay-

tır. Hatıbın yazdıgı her muska bir ta- I - Kımsın oglum. dıye sordu. Hatip başka bir şey düşündü: 
yın puslasıdır. O bir kaçakçıdır. Bir a- - Vali Bey istiyor. - O halde, dedi. Ben Vali beyi bu 
kide ve iman taklitçisidir. Bunu siyasi ihtiyar kadın sapsarı oldu. gece devlethanelerinde ziyaret ederim. 
bir gayretle değil, kazanç kasti ile yap· Merdivenden Hatibe seslendi. Sesi Memur bir ~ey söylemedi, gitti. 
mıştır. Ben onu tanırım. Dik başlı tam kısılmıştı: Akşama kadar ses çıkmadığını g(). 
bir softadır. Faka-t umarım ki yürüyen -Efendi, efendi. 1 ren Hatibin korkusu hafiflemişti. Ge-
kervana engel olacaklardan değildir. l btip şıpıtık terlikleri ayağında ce hazırlandı, son defa sokakta dü~tüğil 

Vali sustu. merdiven başına geldi. ı vakitten beri köşelikte duran sarığını 
Genç maiyet memuru sordu: - Ne var? başına geçirdi. Tesbihini, bastonunu 

- Peki ne yapacaksınız? - Seni Vali Bey istiyormu,ş. aldı. 
- Onu çağırıp konuşacağım. Bir gün evvel genç kadının göbeği- ' Vali evi pek uzak değildi. Sokaklar• 
Asım dudaklarını büktü: j ne besmele yazarken sevinçten titreyen da hemen kimseler yoktu. 

- Siz bilirsiniz? sakalı şimdi korkudan deve dikeni iİbi i Kestirme yoldan yürüdü. 
Bunu söylerken ümitsizliğini belli dikilmişti. Vali onu bekletmedi. 

etmişti. Uzun, kısık bir: Küçük yazı odasında kabul ettiği 
Vali: - Yaa, a, a ... ! dedi. zaman Hatibin gözleri valinin yüzün· 

- Hatibi kaybetmekten bir zarar Kan başına çıkmıştı. de terslik, hiddet gibi izler görmedi. 
yoktur. Fak~~ k~za~~ak. ~a~kenl. 1 Vali neden çağırmıştı acaba? Yok- içine su serpildi. Vali onu adeta hür-

Genç mulkıyelı amırmın kararına sa bir gammazlık eden mi olmuştu? metle karşılnrnıştı. 
itiraz edecek vaziyette olmadığını gös- Herhalde bir sey vardı. Hal, hatır sordu. 
teren bir hareketle ba,şını eğdi. S k'l b 'k " - en çe ı a ayım. Hatip adeta yeni bir mansaba geço-

Ve yanından çıktı. * * * Kapıya indi. cekmiş gibi seviniyordu. Fakat bu o-

Tanımadığı bir adamdı. vinci çok sürmedi. Vali nezaketi bırak-
- Kim istedi evlat. madığı halde ciddileşmişti: 

alrnak istiyordu. lık cezayı kafi görenlerden değilim ki! 
i. aelki de haklıydı. Radikal bir inkı - Vali de gülümsedi: O gün akşama doğru hükumet ko-
d;' zaviyesinden doğru düşünüyor - - Daha ağır bir ceza. Bir yıl, iki nağında memurlar dağılırken valinin 
tıtı' Fakat rejimin bütün Türk kafala- yıl.. sivil bir memuru Hatibin kapısını ça
~ 1 terbiye etmek, acıtmadan, kırma -l Genç mülkiyeli başını salladı ve eli- lıyordu. 
,1\ Yetiştirmek, büyük hamura kat - le işaret etti. Ak Osman o gün evinin bahçesin
~ k ~~lunda kurduğu pr~nsibe idarec~ - .. ~salım öyle ~i.~ ~ej~~i~ sela- de çalışmış, bir gün evvel beşinci defa 
\Vkıınde olanların da ıtaat etmelerı metı ıçın her şey dut?unulmuştur. Ce- göğsüne yazı yazdığı kavasın genç ka-

fl"ıdı. za kanunumuz rejime karşı hareketleri rısını oyalayacak yeni çareler düşüne 
!it ~ali bu ince noktayı ona kabul et-

1 
affetmez. Fakat Hatibin hareketinde düşüne odasına çıkmıştı. 

dı: böyle bir kast olduğuna nasıl inanır- Kapıyı açan karısına memur sordu: 
t ......._ Türk inkılabı şalııslnrın, ferdle- sın. O ve onun kafasındakiler birer za- - Osman efendi evde mi? 

'!\eseri değil, büyük Şefin varlığında vallı mahluklardır ki değişen devir, ya- - Evde! 
~ilYan büyük Türk milletinin eseri- j şayışlarındaki geni~liği bozmuş, nafa· - Biraz aşağı gelsin. 

- Vali Bey istedi. - Sizi davetimin sebebini anlata• 
- Niçin acaba? yım, dedi. Biliyorsunuz ki hükUnıetiıı 
- Bilmiyorum. bazı prensipleri, emirleri vardır. Bun• 
Hatibin aklına geldi. lara riayet etmek lazımdır. Kanunun 

- Vali ~e!in em~rleri başım Üstü- yasak saydığı şeyleri yapmak cürl.im 
ne. ille velakın komıser sanki? soka- olur. Sizin bu emirlere aykırı bazı ha-
ğa çıkmama izin vermiyor, benım de... . . . ,. 

Ş k 
· v • • k 

1 
reketlerınızı haber aldık. Mesela mu~ 

- ap a gıymege nıyetım yo k k 'b' s· 
D

. k . D'l' d ı c t d ka vermek, hastaları o uma gı ı. ıa 
ıyece tı. ı ı o aştı. esare e e-

d" ı halkı cehaletten, görenekten, fena a-
me~. Şapkam yokl ılışkanlıklardan uzakl~tırmak için ça-

Dedi. lışıyoruz. (Arkası var) 
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Sabit köprü yerine 
.. * * 

Kekemelerin dilleri telefonda 

---

' seyyarı ... 
-• • 

nıçın düzelir? Paris Hastanelerinden Birinde Bulunan Deniz Kızı 
"Ne Denizde Yüzebiliyor, Ne Karada Yürüyebiliyo

rum. Buna Rağmen Hayah Seviyorum,, Diyor. 
ihtiyarlığın faydaları - Şehir meclisi azalarına 

Paris, (Hususi) - Deniz kızının 
ne olduğunu hepimiz biliriz. Fakat o
nun mevcudiyetine ancak mitoloji 
inanılır, değil mi} Beline kadar kadın 
ve bcJinden ap~ısı balık olan esatiri 

alaka numarası - Belediye ikiz doğuranlara 
mükafat veriyor. Ya dokuz doğuranlara... 1 

----------------------·~------.:.-----------
bir mahluk ... 

Fakat Franaada bugün böyle bir 
mahluk vardır. Sağdır. Ve merak e· 
denler de gidip kendisini Pariı civa -
rındaki Nantene hastanesinde ziya -
ret et mektedirler. 

Beyaz karyolasının içinde köpük -
lerin ortasında imiş gibi yatan bu de -
niz kızını ben de merak eltiJ!l. Ve o
nu okuyucularıma tanıtmak istedim ... 

Ziyaretine gitmeden evvel hakkın· 
da bazı malOmat edindim. Aslen Leh 
yahudisiymiş. 1905 senesinde, yahu -

dilere karşı yapılan tazyik üzerine l Deniz kızı hastanede radyosunun baıında 
memleketini terkederek F ransaya ge- . ... .. 
· ·ı · A'l · L h' t d k. t' · tuhaf bulursunuz .. Ben ıse tabu telak-

tırı mış 1 eıı e ıs aı.;ı a ı serve mı h k 
1 k b · · F d d b' ki ediyorum ... A , yaşama öy e tat-

Etrafındakilere aletli bir konferans ve· 
ren Mustafa Atkın sözünü: 

cc- ihtiyaç, maderi ihtiradır lı> vecize-

sile bailadı. 

içimden: 1 
. .. - Eğer, dedim, öyle olıaydı, İstanbul 
da ihtira dan geçilmezdi! 

Ve, diğer bir köşede kaynıyan sohbet' 
kazanının fıkırtılarına kulak kabarttım: 

Re~miye Hakkı Şinasi , Yusuf Ziya, V f' 

doktor Haydar, kekemelikten bahsediyor-

lar. 
Resmiye Hakkı Şim~si: 
_ Ne tuhaftır, diyor, bazı kekemeler, 

telefonda bülbül kesiliyorlnr. 

Yazan: Selim Tevfik 

k
ay etmış ... t'krtansa a aa~z~; den:: I lı ki ... gözlerimin önünden kaçan ha-
aç sene geç ı en sonr k • k. 

0 
k' 

k k k 1 d Oturamaz yat serabı o adar cazıp ı... zev ı, 

Doktor Haydar gijlerek cevap veriyor~ 
_ Onlar, kekemelerin hıuıisleri olacak 

hanunefendi, «çift mükaleme» ücreti ver· 
mek korkuıile dilleri çöıfülüyOl'dur ! Şehir meclisinin toplant ılarından bir görünüş 

- Kekemelik geçmez mi 7 · miyeceği kanaatindeyiz. Hatta yapacağı-
- Kekemeliğin ilacı çok konu§maktır ! mu: bu masrafın bir kaç mislini temin et • 

ızımız artı anape er c .. 
l 

' 1 o ruyayı tadamazsınız, ve duyamazsı-
o mut?. 

Çünkü kuyruğu büyüyormuş. Ba - nı2A~tık biribirimize ısınmıştık .. 
zan arabalarda gezdiriyorlarmış . Fa -

Fakat o zaman da, kekemelikten çok fena memiz çok mümkündür. 
bir hastalığa: gevezeliğe tutulmak korku • Reisin müdahalesile müzakere kafi sö • 
su vardır. Kekemeler, gazetecilere beya- rüldü: Ve bittabi (10000) liraya ilitilme
nnt veremiyecekleri için uideah bire\" me· di. Fakat İs.'llail Sıtla: 

- Darılmazsanız ıize bir ricada 
kat kızın mariz ruhu, halkın hayretle I 

bulunacağım. s.'af etmese..n.iı de gü -

mur olabilirler. Fakat gevezeler, nsır» tu- - Yaz.ık, diyor, ((SU» ,.üzünden, para· 
tamıyacaklan için memuriyet değil, biz • lar «hava» ya gidecek! 

açılan gözlerine tahammül edemiyor • 
cenmiyeceğim, dedim. 

muş. Neticede evine kapanıyormuş. 
itiraf edeyim ki yattığı hastanenin Anladı.·· 

1 E - Kuyruğumu görmek jstiyorsu -kapısını heyecan duyarak ça dım.. V· 
metçilik bile bulamazlar! 

velce ıoracağım bütün sualleri birden· nuz değil mi, dedi.·· Beyaz yorgan ve 
Clenbire unuttum. Bir müddet kapının keten çarşaflar, deniz dalgaları gibi 
önilnde bocaladım ve nihayet büyük hışırdadı. Manzaranın karşısında şa· 
bir kuvvet ıarfcclerek, esatiri mahlu - şırdım. Kalçalardan aşağısı dümdüz 

Hôlin ıcniıletilmesi için konulan 15000 
Onlardan da ayrılıyorum, ve Bay Şa • lira da, hnva tehlikesinden korunma ted -

kirle konuıan Refik Ahmede aokuluyo • birleri için ayrılan 25000 lira da muvafık 
rum Bay Şakir de, 'htiyar1~ğın mazhari- görüldü. Florya İllfUhna ayrılan tabsir.a-

uzanıyor. Ve ucu da sivriliyordu. Kal· 
yellerinden bahsediyor, ve: ta 30000 lira daha eklendi. 

- İnsan, diyor, kadın meclislerinde Ve Muhittin Oıtündağ tekrar sö:ı: ala • 
.erb ... l ,e!".besl konnııabiliyor. ilerlemiş ak h. , __ b' k b kk d ..... ..,, r , mü ım görüıw:ı ar no ta a ın a 
yaı, devrilen çamlara kartı en ıBğlam si- izahat verdi: 

kun yanma ıokulabildim. 
Anlaşılan bu nevi ziyaretlere alışık çalar ile kısmı süfla zavıyeı kaime 

olacak ki kim olduğumu sormadan: teşkil edebilecek, bir vaziyete kadar 
gorta: Bütün potlnnnız, ya ınıı.a Lağııla-gelebiliyordu. 

- Beni burada naııl keşfettiniz . 
Odasına girmeden evvel görüştü - nıyor. 

Ben herkesin sözünden kaçmak isti -
ğüm doktor ~u izahatı verdi: Ve gülerek ilave ediyor: 

yorum, dedi. « - Hasta doğmadan evvel, ağlebi _Fakat ne yazık ki, ihtiyarhkt inıa • 
Kendimi uzun uzun izahat verme- ihtimal yanlış teşekkül etmiş. Bacak nın gözü ıörüyor ama, eli tutmuyor! 

ğe mecbur hi11ettim. Evet, belinden kemiklerinin ikisi biribirine merbut Ben de gülüyorum: 
yukarısı genç bir kızdı. oradan aşa - olmuş. Ve uçları sivrilmiş, etrafında- - Bizim belediye gibi!. . 
ğısı, yorganının içinden belli oluyor - ki etler, bir kuyruk •ckline ~İrmiş. 1 Zillerin çalınması,. bu, ıçende konı.;ıu • 
du. Birde~bire ıual ı6rmak cesaretini H I il" lncnklardan daha aliı.ka uyandıncı sohbet-

astayı zor a ya~atıyoruz. acını 
kendimde göremcdim. Şuradan bura- muntazam veriyoruz. O da müşkülat leri yarıda bıraktı. 
dan izahat verip bir takım boş şeyler çıkarmıyor.» * 
konuşmağa bafladık. Nihayet kendisi Ruzname bermutat, enıeümenlere ha • 

anlatmağa ha,ladı: Sarhoş Sofu! ::~n=:~n:~;.~: 0:~:a:ü~~~~~r, ~:~~~: 
Yürümek nedir bilmiyorum. sürükleyici bir tefrika gibi vecd içinde din· 

Ömrilm hep yatakta geçiyor. Okuyu- Camide Namaz Kılarken leniyordu. 
rum. Ve §iir yazarak şarkı söy}üyo • N" A · B } d Size, bana dikknte değer görünen bir ara tnuya aş a ı 
rum. noktayı anlatayım: 

- Denizin ne olduğunu bilir misi- Unkapanında Yavuz Sinan Belediye kimyahımesinin memu in maa-

niz i' mahallesi Fırın sokağı 2 numa- fi, mazbatnda 130,080 lira olarak göste-
- ismim deniz kızıdır. Fakat deni- h l E rı·lmic.. Bu mi.~tar bittabi ittifakla muvafık ralı evde oturan A met oğ u yüp .. 

zin ne olduğunu hiç biJmiyorum ve görüldü: Fakat mazbata muhaniri: 
sarhoş bir halde Bostaniçi cami-

hiç görmedim. _ Efendim, dedi, bu miktar, yüz otuz: 

- Halice yapılacak yeni köprünün in
ıasına ancak altı ay sonra baflanabilecek
tir: Unknpanı köprüsünü tamir ettirmek 
30 • 40 bin liraya mal olur ve altı ay sonra 
kaldınlacak olan -bir köprünün tamirine 
bu kadar para harcamak biç te hesaplı bi,. 
hareket değildir. 

Fakat köprüyü, altı ay bu hald" bırak • 
mak ta seyrüseferi altüst edebilir. 

Çünkü bugün, o köprüden, nakil vasıta-

rseven Kız 
Ba~ka Gençle 
Konuşabilir Mi? 
f zmirde Süz.an isminde bir genç kız. 

Üç sene evvel bir senci seviyor. Bu 
ıenç bir gün onunla kon utmak istiyor, 
fakat o yüz nrmiyor. Diğer bir genç 

lan geçememektedirler. Halbuki, o köpriİ' 
den istifade etmek zaruretinde olan bir çolJ 
kamyonlar, arabalar, hayvanlar, ve sırt ' 
lan küfeli seyyar satıcılar vardır. 

Biz dütündük; ve bir çare bulduk: AlU 
ay için onları bir sahilden bir sahile geÇit• 

mek vazifesini, bir araba vapurun gör 
4 

düreceğiz! 

Bu vapuru işleteceklerin, bu i§ten Ç~ 
küçük bir müruriye almalannı temin ede • 
cefiz! Bunu temin için de icabında onl~ 
yardım mecburiyetindeyiz. lıte bu on bil 
lira, bu yardım için konmuştur! 

Bunun da muvafık görülüıünü mütealcİJ'f 
tam iki Hat ıüren müzakereye bugün de de
vam edilmek üzere nihayet verildi! 

Mazbatnda; ctikiz çocuklara maaş faslı• 
olarak 8500 Jira nyrılmııtı. 

Çıkarken, az, lardan bir:inden bu hıJ 
4 

susta izahnt istedim: 
- Belediye, dedi, ikiz doğuran fakir ,.. 

nalara yardım eder. Bu para onun içindir• 
Güldüm: 
- İkiz. doğuranlnra yardım var da dO' 

kuz doğuranlara yok mu? 
SEUM TEVFiK 

1 d k · · sine gı' mıiş ve cemaatle birlikte - Niçin ıu ar a yaşama ıstemı - bin seksen değil, on üç bin seksendir. Mü-
'\ namaz kılarken nara atmağa baş-

yorsunuz f rettipler, araya fazln bir sıfır kaçırınıtlnr! 
Birdenbire kaşlarını çattı: lamış, az sonra yere yıkılıp kus- Eğer bana kalsaydı mürettiplerin kaçır-
- Benimle alay mı ediyorsunuz, muştur. dık1arı bu «Sıfır» ı ben, yüz otuz bin lira 

bu vaziyetten istifadeye kafüıyor, k:~ı J_ 
6evdiğini söylüyor. Genç kız ona da yuz ... 
vermiyor. Sevdiii birinci genç tahsilini 

dedi. Benim gibi zayıf bir mahluk o Eyüp polisler tarafından ya- ma:ıım kabarıklığıı~ı,, mazbata muharriri

soğuklara dayanabilir mi? Yataktan ka1anarak camiden çıkarılmış ve nin tashihinden evvel sezemeyen azalara 
çıktığım yok... hakkında takibata başlanmıştır. dikkat ve alaka numarası diye verirdim! 

- Yunanlı balıkçılar, ağlarına ge - Mazbata böylece okunup giderken, bü-
çen sene ölü bir deniz kızını düşür - Çapada yeni bir kız lisesi tün yüzleri ektiten ,ayanı hayret bir fey 

müşlcr, haberiniz var mı? açılıyor oldu: İsmail Sıtlu, Muhittin Üı!tündağın 
- Evet, okudum ve alakadar ol - l k yanı b• .. ında oturduğu halde itiru etti: 

Çamlıcaya na di te arrür eden ., 
dum. Demek ki dünyada tek değilmi- _ Efendim .. Vakıf iılerinin takibi için 

d Çapadaki Kız Muallim mektebi 0000 ı· ı şim. Hatta biraz da sevin im. kullanılacak memurlara 1 ıra ayrı · 
r- işittiğime göre bir kitap yazı - binasında yeni bir kız lisesi e~ıl- mı,. Ben buna lüzum görmüyorum. Çünkü 

yormuşsunuz}. ması kararlaştırılmıştır. geçen senelerde kurulan ayni te§kilat ev -
- Hemen de haber vermişler ... E- kaftan on para tahsil edemedi: Esl.i zabıt· 

be l lspartakuleden Çahnan larm tetkiki bunu isbata kafidir. Vazi)ct vet, bir arkadatım geliyor, n söy Ü· 

Traversler böyle iken ikinci bir tecrübeye giri§nıckte yorum o da yazıor. Parmaklarım ka-
ne mana var? 

lemi tutmama müsait değil... Romanı- İspartakulede demiryolundaki İsmail Sıtkı, Abdülkadir Ziyanın vcrdi-
mın mevzuu tabii kendi hayatımı tas • tahta traverslerin bir müddetten- ği izahatı tatminkiıı bulmadığını sö} lcdi. 

vir ediyor. beri çalınmakta olduğu göze Muhittin Üstündağ söz aldı, ve: 
Birdenbire gözleri parladı. l d b _ İsmail Sıtkı arkadatımızın hakkı var! 

çarpmış, yapı an araştırma a u 
- Hastaneyi çok seviyorum .. diye dedi. FBkat, son tetkikahmızda vasıl ol -

traverslerden birçoğu hamamcı 
sözüne devam etti. Bir aralık evime duğumuz netice, bize yeni bir ümit kapısı 
döndüm, rahat edemedim. Bu beyaz Kadirin hamamında yakalanmıştır. açmıştır: Evkafın, bize devredecegi suları. 
duvarları aradım. Saadet nedir bilmi· Kadir traversleri İspartaku)eli eşhasa sattığını hayretle görüyoruz. Şimdi 
yorum ... Hayatın maskarası olmak İbrahimden satın aldığını söylemiş, bu ihtilafların haJlini, bir }ıakem heyetinf! 
için dünyaya gelmişim. Hayata fev • İbrahim de cürmünü itiraf etmiştir. havale ettik. 

kalade merbutum, şu vaziyetime rağ- ibrahim zabıta tarafından mıntaka 
.. n ölmek istemiyorum, bunu belki jandarmasına teslim edilmiştir. 

Bu itibarla, bu iıleri takip edecek me • 
murlara vereceğimiz paraların bofa ait • 

1 bitirmek üzere İstanbula geliyor. Bir müd 
det sonra fnnire döndüğü zaman klH 

artık ehemmiyet vermiyor. Ku bu defa 
daha ziyade müteessir. Sevgifüinin baıka 
sençlerle de diifüp kalktığını öğreniyor. 

,.. 
ıöyJenmİ§ değildir. Asabileımiı, ne.~· 
pacağını bilememiı bir vaziyette godl' 
nüyor. Maamafih ıevgisi vardır dıa 

Maamafih aevsili, kun arkadaılarmdan nilemez. 
kıskanıyor. Kız hem onu kıskandırmak, 
hem de kendisine alaka ıösteı en ıençle 
münasebeti olmadığını ıöstermek ıçın 
batka bir gençle konufuyor. Fakat kalbi 
asıl sevgilisindedir. Ve onunla Lirleıe • 
memekten müteessirdir. Derdine çare arı
yor ve benden yol göstermemi istiyor. 

Küçük yafta büyük bir roman mev • 
ıuu. Bir genç kızın hayatında ayni za· 
manda kaç ıenç bulunur. Biri sevgili, 
biri seven, biri kapris için sevilen ve sai
re ve saire. . . Fakat bütün bu macera • 
larla bu kız kendini bedbaht etmiftir. 
Ne birine kendini sevdirebilmit, ne Ö· 

tekini sevgisine innndırabilmif. Ortada 
ltalıvenniş. Kabahat kendisinde. İnsan 
bir defa tahsilini tamamlamamış bir gen 
ce ebedi bir sevgi bağı ile bağlanmaz. Bir 
defa da sevdikten sonra artık ba~ka er-
keğe yüa vermez. 

• • • 
Bandırmada Mehmet: 
Kızın size tarfettiği ıöz bir kr ' ~ 

Gönende Ahmet Selvi: 1ı1'' 
Gençler daima kendilerinden yaf ~ 

rı beğenirler. Onların olgunluğ~ h;;:.,.ı 
olma cağında bulunan gence bır lı b• 
nümunesi gibi görünür. Zrunnn ile 
cörüş deği~ir ve normal §eklini alır· 

* * • 
Baladda B. Habibe: . ti • 
Bence evlenmeyiniz. Evlenmek ıs ~ 

yenler sizinle değil, paranızla evl~,.sı 
istiyorlar. Elinizden paralarınızı ald~eıft 
ıonra yüzünüze bile bakmaz.lor. Ma 1,.ı: 

. la orı 
kı çocuklarınız vardır, paranız çt 
okutma.ğa çalışınız. Malınızı paraYll 10ı 
virmeyiniz, çabuk elinizden çıkarıt• 
ra malsız ve parasız kalırsınız. 

• • * 
lstinycde M. K. Y.: .. ~ etrı''~ 
Birinci tecrübe size bir teY og~ lıİ • 

· l'h lk' · b' ··b •Y"1 11 
mıf ga ı a. ıncı ır tecrıı c 
\eti doğurabilir. 
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Tarihten Sayfalar: 

Kanuni Zainanında Bir 
Taassup Nümunesi 

Doğum Evi 
Ve Çocuk 
Hastanesi 

f ngiltere kralı evlenecek"'" 
olursa kimi alacak? 

• 
Gureba Hastanesinde 300 
Yataklı yeni Bir Pavyon 

Yapılacak 

ismi geçen prensesler arasında ekseri-
~ ~ . . 
İsa'nın Muhammede Rüçhanını iddia Eden Sarhoı 
Bir Softa Bütün İstanbulu Heyecana Düşürmüş, 
Delillerini Çürütmek için Heyet Üzerine Heyet 

yeti Yunan prensesleri teşkil ediyor 

Kurulmuş, Nihayet Bqı Kesilmifti 

Yasan: 11•/anwt Zelıi 

ötedenberi yapılman diiıünü
len fizik şimi ve hayvanat ens
tütüleri ile bp fakUltesinin inki
ıafı için açılmuı, evvelce, tekar
rür eden yeni pavyonlann inşa
ana sarfedilmek üzere hnkümet
çe iki buçuk milyon liralık bir 
tahs\aat kabul edilmiştir. 

Bu para ile enstitülerden baş
ka Hueki butahanesine bitişik 
bir çocuk hutahanesi açılacak 
CerrahPafaya g8ı ve cerrahi için 
iki pavyon illve edilecektir. 

Guraba lıutalıanesinde de ye
ni bir doğum evi kurulacakbr. 
Bundan bqka Gurabada kurulmuı 
mutasavver yapılacakbr. 

Şehrimizde bulunan yük.ek ted
risat müdürü Cevat, yanında güzel 
aan'atlar akademiai yeni müte- Ealti Raa Prenae•İ Kira Yanan Pren•e•İ lren 
busu Perşih ile beraber üniver- İngiltere kralı Sekizinci Edvarduı j veli_ Avrupecl~~i prensesler ha~na 
siteye gelerek rektör Cemil Bilsen niçin evlenmediği meeele.i ötedenbe- 1 geldı. Bunlar 1Ç1nde Felemenk kralı .. 
ile yapılacak olu yeni İDtaat üze• ri, merak uyandıran bir meseledir. , çesi Vilhelminanın kızı p~enlC8 J~lya-

Aalceri müzelerde canlandırılan bir tari h aahnesi: Sadrazamın bir elçiyi kabulü rinde göriifmütlerdir. Bütün bu Kardeşlerinin hepsi evlendikleri hal - nayı heaaba katmamak ıcap edıyor. 
at Kanuninin uzun süren saltanabnın mealeki cedit talikinin müddeiyab enstitü ve hastahanelerin planla- de bekar kalmakta israr eden Sekizin- Çünkü bu prenacs veliahttlr ve krali
L ~rnanlarmda, hicri 934 te, hldia o- cür"etkAraneıini redde muktedir de .. rını profulSr Ber,ib yapacaktır. ci Ed\'ardın seçenlerde parlimentoda çe olacaktır. Alacağı adamın kendl-
"tı bır dini mesele bütün lıtanbulu ho- iil» idiler Bu inşaata bu yazdan batla· tahsisat mevzuu bahM>lduiu sırada, siyle birlikte Amsterdamda yqama91 

>ttana dföııürdü Şarktan lrandan lı G ,._· İ tanb J -'-- f tih L~ft nacakhr. evlenmesi ihtimalinin nazarı itibare lazımdır. ~b T • ' .. er.ı s u u llMlll a • .,_,ta __ .................... - ... - ....... _ ............ .. 
~· ula gelen bir genç ilim tahsili ıu- payitaht ittihaz ettiii bu tehir de da- landı. Batında IDefhur alim Kemal alınmasını ve kraliçe için de tahaiut Diier preteSler içinde ÜÇ Yunan 
t ılc hocalık mesleğine girmiş, sonra hil olduiu halde aenif bir memleketin Papzade bulunan bu encümen bir gün ayrılmasını iatemeai, bu meacleyi bir- prensesi vardır. Biri lren'dir. Ve şim-
olunu değiştirmiıŞti. Kabız ismini ta· yalnız uker kuvveti ile muhafazası evvelki kazaıkerlerin bulunduğu di • denbirc tazeledi. diki Yunan kralının hem~iresidir. Biri 
~an bu adamın hayatının ilk demleri kabil olamıyacafıım anlanııf, idare iş- vana benzememi. «Müftiyyül' enam Sekizinci Edvard'tan önce de lnıilte· onun küçüjüdür ve adı Kathcrinedir. 
~rescde geçti. Akran ve emsali ara- leri için iyi idare memurları, kaza İf· ve müfkil ki.i§ayi havaS1Ü avam» o- re tahtına bekar olarak seçen krallar O,üncüsü Yunan kralı Jorjun kızı O
~da çalış~nlık ve d~ndarlıkla töh- ~~ri için de. değerli kadılar .. yetİftirmek lan Kemal Pa~eden .~tka .. ls~anbul çoksa ~a bunların içinde~~ kal - cinadır. 
~ ~~l~u. On~ .. ~u halı hocalarının uzere k~ndı adı~a yaptırdıgı camiin ya- kadııı «zatı pakı maa~ıfı k~llıye He makt~ ısrar edenler ancak üçtur. ~un· Bunların huicindc de bir kşç pren· 
~ dırını ~el.bettıgı hald~ arkadaşları - nın~ ~·~de b~yük m~ese ~cuda mevsufo Moll~ Sadeddın.dahı b~lunu- lar yılyam, Altıncı Edvard ve Elıza - seı vardır, Bunlann biri pren se.t Kira· 

hasedını davet edıyordu. Fakat 1ıetırmıştı. Hatta yalnız böyle hır med- yordu. Ruınelı Kazaskerı F enarı zade bettır. _ı_ ,_ di · R •-h•· · 
'arıt 1 h d ""h' b" bed d ld" Fak d" k"" h d.. .. 1 k il ı_ • l wr ve "'en nı ue..., ..-na varıt tayan ı~ a arı ayatın a mu ım ır te - re9C de yapmakla iktifa etmiyerek tah- e ge ı. at un u atasını tWU· ngiltere ra an ve prenııc:rı ev en- G d""k K" ·ı· k d lht·ı.ı 
'IQI h" l ld A" .. k' •ta k k d dd"" .. .1 L~- d W"ld" l ran u ırı ın ızı ır. ııaı sıra .. ~ ası o u: gzına mus ıraL n sili bir takım derecelere, 0 zamana gö· nete susaca yer e tasa uru vesı e mek hususunda serocıtt egı ır er. ak . . kaça 

fcy koymamıf, namazını hiç bırak- re harikulade elenebilecek kıaımlara ederek meclisten çıkıp gitti. Bu cahil 1772 de çakanJan bir kanuna tabi .. sında haya~ını _kurta~; :n la n 
~ış olan genç hoca meyhaneden ayırtmlf, prosramları da yaptırtmw I ve mağrur çelebi hakkında yapılacak dirler. Bu kanuna 1röre prenalcr 25 ya- bu prense.m ~·~.ara wı . es paıı~ 
~~aneye dolaşmağa, artık camiin ~e idi. Onun kurduğu medresede tahsili şey basit idi. Memuriyetinden çıka - şmı tamamlamadan evlenemezler . kra~ının en büyuk oglu ıle evleneceği 
14

,. hne uğramamağa Vaşladı. Bır mefrut ilim ve fenleri takip edenlerin rılmak, ve bir daha devlet hizmetin - izdivaçları parlamento tarafından j şayı ol~~tu. . .. 
> liddet böyle aerseriyane geçen ha - tam ve mükemmel malumat elde et • de kullanılmamak. Ancak idare gev- tasdik olunmalıdır. Kral, hatta ka· ~ Danımarka prenses.len ıçmdc ev • 
~daha sonraları bir buhrana maruz memeleri mümkün deiildi. Ancak dev- .şek olduju için hakkında hiç bir şey tolik mezhebine mensup bir prenses 1 lenme çağında olan hır tek prenses 
~ 1•• Sa~. a~~m, vakitli vakitsiz letin henüz ya:ılma ve Y.Ü~telme dev- yapılın~~;· iş sükutla geçiştiri~di. ile evlenemez. Evleneceği kadın, hir ;ra:dır. O da prenses Aleksandrın Lü-
~·csane ındırdıaı ra~ı ve şarabın bey- ri olmasına raimen eldekı kanunlara Vezırıazam da hazır oldugu halele krallık hanedanına mensup olmalı • ızdır. . 
\ 1 saran buharı müvazenesini boz - hakkile riayet edilemiyor, her vakit ve kurulan encümene hoC(! Kabız geti - dır . Alman prenseslerınden, ~abık Kay
~~ işte bu za~anlarda, ~a~ız, leanın her yerde görüldüğü ıibi işe hatır ve rild_i. Genç müddei ye.nilemiy.eceğine Fakat bil~e çık~rı~ bir ka~~n serin torunu prenses Fredrıka da bu-
h~rnmede ruçhanını ıddıa. etme~e, gönül de karıfıyordu. itte adları aeçen emın olanlara mahsus hır tavır ıle mec-

1 
bu noktayı genıtletmıftır. Onun ıçı~ Sunuyor. . .. 

~ttnuddea~ını ayetler ve hadıslerle ıs- kuaıkerl~r bö
0

yle. hatır ve gönüle bi - lise dahil oldu .. F~~~t karşı~_ın.~a ~e - kral dilediği ta~~irde «~vamn dan bır Avrupa prensealerı içinde .b~lar ~ 
cylemege kalkıştı. naen tayın edılmışler, 0 yüksek mev- mal Paşazadeyı gorunce, buyuk usta- kadını da alabılir. Hatta bu kadm dul dan başka zevce olarak l!leçilebılecek 

~hki~ meyh~.n~ muh.~t~i aşamaya~ kile~ la~ı~ olmadıkları halde işgal ey- dı~ karş.ıs~nda, şarlatanlığın para et • veya bakire de olabilir. bir. kimse ~~k gibidir. Londrj:l gazete .. -
~arıp ve gulunç mulahazalar vakıt lemışler ıdı. mıyece~ını anlıyarak şaşal~d~. . lngiltere kralları içinde bu kanun - lerınden hırı bu m~betle yazdıgı 

~ıkçe etrafa Y~_YJlıyo~, _ya~ldıkça .!.unla.~dan ~irincisi H~mmerin de- M~ftü söze, kazas~.er ~ıhı,. _hıd~et dan istifade ederek avam tabakaeın- bir yazıda funları ıoylu~or:. . 
~urg~n -~~ya ~uşen b~r. cıs~ı~ hu • dıgıne ao:e ( cılt -... ~· ~~fe 72) «ec: I ve şıddetle < Hakemt~. bıkatl~hı_I>, . ıle dan kadınlarla evlenenler ~lmuttur. «lngiltere halkını aev~d.ır~k bır 
\ ~etırdıgı daıreler .gı~ı ~ü.:ruyor • dadının hıde~atı alıyeyı ıhr~. cy~e~ı~ ba.~la~a~ı .. Davas~~ı s~ylemeeını hıl - Kral isterse dilencilik eden ~ı~ kadı?- .,,y v~rsa, o da Kral ~zıncı Ed~ar
~ Nıhayet o hal~ geldı kı but~n payi- olm.ası~a magru; bulunm_u_ş, ıkıncısı.de mu sukun ~!e t~~lı~ ettı. . . la da evlenebilir. İngiltere t~rıhınde bü- d•nw·. ~ır kadını aevme_dık~ ~vle?mı)•:: 
~ halkının yega~e meşgalesı bu ol- vazıfesıne ~~alluk eden ~lımler. y~rı~e . Kabız, soz &oyluyor,. delıller getı. - tün bu hadiselerin örncklerı vard~r. ~gidır. Hele onun h~ clüşij~mıycC:gı 
~lan başka bu fıkre taraftar ve a - servet cem ıne hasrı efkar etmış ıdrn. j rıyor, fakat bu yavelerın cevaba bıle Sekizinci Edvardın evlenme ıhtl - bır şey var.a, o da sıyui bır endıte 
~tar olanlar da peyda olmağa ha'· Bundan dolayı idi ki Kabızı mukni değeri olmadığını imaen bıyık altın - \' , · d ortaya çakar çıkmaz ev· ile evlenmektir. » 
\;'Bunların mücadeleleri saraya k~· delillerle ilzam edecekleri yerde Solak·jdan gülmek suretile izha~ eden Ke - ~a ı )enı en = ==========;::::=-

aksetti. Gerçi «vakıfı esrarı bakı- zadenin dediği gibi «cevaba kadir ola· mal P8§azadenin hareketı kartı&'lnda r 
r'. Ve arifi serairi marifet» olanlar madılar, ve hiç bir veçhile ilzam ede- şaşırıyordu. ı-H atta Gördu·· kler·ımı·z 
~•~ın manasız sözlerine ehemmiyet cck bir mesele bulamadılar». Bununla Bunun üzerine söze başlıyan müftü ay 
~iyorlar idise de malumatları az, beraber «Hakemtü bikatlihi in deyip davacıyı ilzam etti. Filhakika genç ho- Bar = ff aştan• 
~8Upları. ziyade ?lanlar ~tt~fı vel - işin içinden çıkmak istediler. Halbuki ca için susmakt~n _başka çare kal~a • 

~c verıyorlar, bır şey bılmıyen, sa- ilhad yoluna sapan hoca davasında ıs- mıştı. Başını egmıf, su~muştu. Ke • Tranv.ay Tepebaşından ~eçiyor. - Erkekleri kandırırlar. 
\.: 1 solunu_, ~pla şekeri. ayır~akt~n rar e.diyor ve iddiasını «nice Syat ve mal ~aşa_z_ ade .. kadıra döndü. Ber. muk- Arkadaki sırada ihtiyar bir kadmla bir _. Naşıl ka.ııdırırlJlr'? · 
.~ olan hır kısım halk ıse soylenıp ehadıs ile isbat» eyliyordu. tezayı hukmu 'er i muamele ıfasını erkek oturuyorlar. - içki verirler, çıplak kadın llyna • 
l'u tarlar. Yani paralan çekerler. 
I Yorlardı. Bunu gören 1brahim Paşa ~ mü_- tebliğ etti: . Bir barın önüni•ylı. Kadın birden acı acı bağudı: 

•h ~tc bu gürültülerle ls~.a~~ul _Af Akı dah~le etti. Kazaskerleri aza~~adı. ({Sı: . ~deddın .. Efen~ı, ~enç davacıya Kadın birden: _ Ah desene benim paralan da bOy. 
~andığı bir zamanda buyuk bır e~- ze lazım olan ünfle eda degıl, .~lk~ 

1 

fıkrı_nden. ~onmesı ve ımanını taz~le· - Ah ah .. Dedi. Sonra 3' anındaki - le çektilu. 
~et teşkil eden aleyhtarlardan hır feriatle kazadır. Bana acep gelur k~ mesı te~lıfı~~e bu!un~u: K~~~z .. ~s:, ne dündü: _ Ne paralan}. 
~ lı~, gün~n b~~inde.' hoca~ çal- hak ~le b~t~~·. far~etmede ve ul~mayı ~ağl~bıyetını, delıllerının çu.ru~.lugu: - Oğlum een bu hutanenin içini _ Oilum olacak • jman~. bwaya 

C\ cttıler, sure sure dıvanı huma - selefın gıttıgı tanka gitmede Acız ka- nü gormekle beraber her şeyı goze a bilir miıin '? • hastaneye gidiyorum diye geli}•or. Bea 
• veziriazam lbrahim Pa§anın hu- laeız,> demek suretile teessüfünü ale- larak fikrinde ıarttr etti. Son sözü ka· - Hangi haatanenin>. de boyuna doktor, ilaç p•rıısı Ycriyo -

~ ... · ·· 1 k - lıte oilum fU, bahçenin ~lndeki 
1\a getirdiler. nen izhardan sonra işin bitirilmesini naatini değiştiremiyecegtnı ıoy eme rum. 
~ l d K b d · ·· b k w hl"" tt' }d camlı kapılı haıtanenin, Adam viru: ıülmeie ba..,ladı. Kadın ctele din mese esi i i. a ız a ertesı gune ıra tıgını te ıg e ı. o u. ,, · 
\ı..1' ' B · k d b" ·· 1 - Orası butane deiildi,, hırsından ona çattı; 
"tlciyatını ayete, hadise istinat et· Kalabalık bir halk tarafından geti- unun üzcrıne a ı, 1.r _gun _evve ,, k kl b h 1 K d • mamıt ıııbı' y•;ı.une bektı· - Cu··ım- og~lum, gülme . 
iOtdu. Bunun ir.in evvelemirde rı"len, ve etrafında gürültü ve patırtı kazas erlerin yaptı arı gı 1 ce ı ve a ın ınan .. · .... ..ı ır h _ A oilum eilenecek beni mi bul- Sonra konduktörc scslendı · 
ı.ıiaini ilzam etmek, küfür ve ilha- yapılan bu hocanın kazaskerlerle yap· inat ile değil, b_i_lcr~k v~ . asmını ye-
lqPtığını isbat eylemek lazım geli- tığı ilmi münakaşayı Sultan Süleyman nerek «Hakemtu bıkathhı !n fetvaıını du~~kck güldü. 
tdu. İbrahim Paşa da böyle yaptı. kafes arkasından dinlemiş 1 Kazasker- yazdı ,.e İmz:a~adı: A _ Oraeı bardır. Ne but n ~n. 
lltın, hemen orada başının kesilme- lerin aciz kalmaları onun da canını sık- ilzam keyfıyetı, başta Kanunı Sul- Bu defa hayretle: 

- Durdur şu tramvay1, ıneceğtm •• 
!;imdi o edepsizi bulur, paraların !ıe,..,. 

bını sorarım. Tevek.keli dtğıl. C~erlceu 

~1:>lundaki iddialarını nazarı itibara mıştı. Divan dağıldıktan sonra huzu- tan Süleyman. ol~a~ üze~e ilmi mü • - Ne ban'). Dedi. 
, dı. Divanda Rumeli kazaskeri Fe- runa çıkan veziriazama teessürlerini naka anın netıcesını beklıyen k.nlaba-
1~"dc Muhiddin Çelebi ile Anadolu beyan, ve ertesi günü müftiyyül'enam lığın malumu ol_un~a herkes~e hır ~e -
~kcri ~ad~ri Çele~i va~dı. Her iki- ile sair lazım gel:nlerin C:lbile. m.~il •

1 
vin? hus~le g~tırdı, .. v~. pa~ışa~ın ı;a~ 

l~i bızın ıddıasını dın~edıle_r. .. hidin behemeh~l ılzam ~dılmesı. Juzu- ı desıle teyıt edıle_n hukum uzerıne Ka 
k kazaslc~r ((bu reyı dalaletkarane munu ilaveten ırade ve ıtyan ettı. lbızın başı , kesıldı 1 .. 

1nda fikrikafiye malik, ve şu Ertesi .ıün ilmi bir encümen top .. Melun.t Zeki 

Bar itte! 
- e demek bar). 

\kıamdan 560>1 Pllf' il ı r-

em. ' ahahleyin 10 ı para81 ar • 
- \yol ıunu açıkça söyle. ne yapu

b.r orada~. 

ıiyinip kuşanı}·or ... 
L\yağa kalktı. l leın yüru) or, hem 

aö,, lenbordu: 
- Kolay değil. Günde 10 11 lira 

\ crdir.ım oluyor. Bu barda ) alnız er • 
kf'ldNı deı:il. ll}eğer beni de lc.ıııdınyor· 
l.ırmı~ ta habenm yok. 

MU&ne" f AfK 
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Saç Bakımı: 

Altı Aylık 

bllk bhw muaj yapmız. la muaj 
~ altındaki deri ve edalelerl 
...... .,..tlıecek. kanın ceNJUIDI te 
mln edecek bclar kuvvetli ohmhchr. 

Bunlara raimen eaçlarınız llhhatelz 
... vücudunuzda bir kueur buhmclu
luna cleWet eder. 2"Jra aç ta bnla 
beelenir. Saçtaki bozukluk kandaki 
harzukluia deWet eder. 

Eier saçlarınız cansız ve 10luk• nw 
vela bir doktora müracaat ediniz ve bir 
kimyagere açınızın hücrelerini ten· 
hih için içinde jaburandi bulunan beto
leyici bir eu yaptırınız. Saçlannıza 
8&rünüz. Bunu be,tmıza aabah aktam 

SON POST/l 

nasıl patlamıştı 

191 
A~~any~. ~ngilt~~enin Belçika Yüzünden Har 
Gırışecegını Takdır Etmemei"Gafletini Göstent'İ.f 1/ı 
Bundan Dolayı Umumi Harpten Mağlup ~m~ş 
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17 Mart SOi! l!OST~ 

Alman ukerleri Ren havzuının şehirlerinden olan Dusseldorfu İşial ettikleri sıracıa Alman tayyareleri 
de şehrin ufuldarmcla açtular. 

Birkaç ıGa enel Muır . - İngiltere mümessilleri 
yeni bir muahede için müzakereye başladılar. Or
tada Mwr bqmurahhuı Nahbas Paşa ile fngiliz 
başmurahhuı Sir Milea Lompson görülmektedir. 

. ltalyanı~ en bellibqb emellerinden bir(Avuaturya 
ıl~ Ma~natanın kenclialle beraber bulunduj'unu 
gormektir. BuJyüzden Avuaturya Bqvekll Muavini 
Prens Ştaremberain Romayı ziyareti mönuebetile 
mükellef meruim yapılmııtır. Prena, ukerler ara
sında ortada gtirOnDyor. 

ar +4 . 1ııı 
• 

Habqiatanda birkaç ay kalan 
ltalyanlar kararmakta ve Habet
li~re bememektedlrler. Resimde 

ltalyanlar Habeşistanaa çalışan İngiliz Kızıl Haçını bombardıman 

Jörülen ve bir ı61de yıkanan 
ltalyan zabiti de tam yerlilere 
benzemiı balunuyor. 

ettiler. İngilizler vaziyetin hiçbir yanlıılıia yer bırakmıyacak derece
de açık olduğunu göstermek için haıtanenin bu resmini nqret

mektedirler. 

Sayfa 9 

Almanlar dfinyanm en büyük hava gemisini yaptılar. Hindenbuı·g 

adı verilen bu hava gemisi 80 insan taşıyarak üç saat devam eden 
bir uçuş yaptı. Yeni zeplinin motörleri 4200 beygir kuvvetindedir. 
Sür'ati saatte 150 kilometreden fazladır. Ağırlığı l 10 tondur. · O 

yolcu ve kırk tayfa taşır. 

lapanyada nyut hareketler ve faaliyetler durmadan devam ediyor~ 
Yeni htıktımet, eakisinin hapae atbtı reisleri serbest bırakmış ve 
bunlar fevkallde tezahiirlerle karplanmıılardır. Resimde otomobilin 
içinde Katalonya h&kiimet reisliğine seçilen fakat düne kadar mahpus 

olan Luis Kompaniı ~6rftlmektedir. 

İngiliz tayyarecisi Roae Londra - Kap arasında gidip gelme 
hava ıeferi yapmJf ve rekor kırmıfhr. Resimde tayyareciye mükafat 
diploması veHliyor. 

Almanlar Reıı mmtakasına götürdükleri toplardan birini yerleıti- ltalya tayyare filosunu kuvvetlendirmek için uğraşmaktadır. Ortalığı dumana boğan bu tayyGr1..ler 
riyorlar. aaatte vasati 100 mil yapmaktadırlar. Habe§istanda bu tayyareler kullanılıyor. 
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Bugünkü Vaziyet Bu 115 Muahede Ve Pakbn işleri 
Düzelteceğine Büsbütün Bozduğunu ispat Ediyor 

Yeni Italyan a ruz 
Cenupta Başlayacağı Anlaşılan Taarruz Hangi isti
ka.metleri Takip Edebilir Ve Ne Gibi Neticeler Verir? 

(Son Posta'nın Askeri uharriri Yazıyor) 
-2-

15 mart 936 tarih- r~MC~=-ı~~~~~~~5~~~5~~~~ li yazımızda; bagl • 
masına intizar ettiii • 
miz yeni İtalyan ta • 
arruzunun gimal cep • 
besinde hangi istika • 
metlere tevcih edil • 
meıi muhtemel oldu • 
iunu ve ne netice ve
rebileceiini tetkik et· 
mi§tik. Bugün de ce • 
.ıup cephesini tetkik 
edeceğiz: [ 1 S mart 
nüahıunızdaki kroki • 
ye müracaat.] 

Üç eündcnberi acl

tnig olan haberler iyi· 
:e tetkik olunursa co· Şimal ve cenup cephelerini gösterir harita 

Lo nup cephesinde mevcut bütün nehirlerin daki harekata taalluk ettiğini bu suretle ndrada Milletler Cemiyeti konseyin in toplandığı bina: Sen Ceymia sarayı 1 
vadileri boyunca İtalyan kıtnabnın mub • tavzih ettı'ktcn sonra talyan harekatının 

Büyük bal]> gerçi 1918 :yılınd bitti. Milletler Cemiyeti konseyine mü • temel bir taarruzuna delil olacak faaliyet• takip ettiği muhtemel maksada gelelim: 
fakat milletler arasındaki münasebet- caat edilir. lcr göır:e çarpar. Bu cephede mevcut ve Cenup cephesinde ııimdiye kadar ccre-
ler ancak 1926 da düzelebildi. o za. Bundan sonraki muahedelerin Lo- fakat çoğunun sulan, kumluk aksamda. yan eden harek&t her nehir boyundn Y • 

m ndan bugüne kad r geçen on yıl kamoyu ne dereceye kadar tadil etti • zeminin içinde kaybolan ~C§ nehir vardır. pılmııı olan münferit muharebelerden iba· 
· içinde, bir Alman siyasi inin ruılatı • ği, mühim bir meseledir. Bu ahe • BunlDrı ,arktan garbe dogru sayalım: retti. Halbuki bu efcr her dört nehir bo • 

şına göre, 115 mu hede ve ·pakt im- del • ba d K il . L_ c1· F ffan, Şebeli, Ccstro, Kanale Dorya yunca faaliyet mevcut olllfU bu cephede 
. erın f1_11 8 

• e og mısaaı g ır. [bu son ikisi Somali hududunda, Oolo ci· başlıyacak olan İtalyan taarruzunun umu• 
zal ndı ve bunlarla Avrupa dev:lctlerı Fakat b umı akı ileri süren A;nnibnın b" l k Cub eh . . . . 1 m"ı bı·r mahı"yet alacagıw nı aösteriyor. Bun• 

dak · ·· beti · · · k f "-alinda ır C§Cre n n ısmmı a ır • .. 
ar sın ·ı munase erm tanzmıme endisi, talya • Habeş harbinde lıic; 1 ] O p lardan Ccatro ismini ta ıyan nehrin takip 

1 ld B •· A 1--rmak b. ar , va rma. 
ça ışı ~· ugun vrupanın :tw • • ır şey yapmamakla mi akın tın evt lşte .on haberler, bu bcı nehirden dör· ettiği vadi Ginir istikameti üzerindedir. 
r~Şl.k bır halde ?iması, Avrupa ıyase· kıymetini düşürmüp bulunuyor. Hal- dunün (yani Kanalc Ooryadan maada - Cinir mevkii ise Habc,lcrin yegane demir· 
tın~n karanlık bır yolda bocalam il, bu buki Kelloa misakı. harbi gayri meşru sının) takip ettikleri '\-adiler istikametin - yolunun cenubundan Göller mıntalcasının 
11.:> paktın işleri düzelteceğine büs • bir siyaset va8ltaaı tanır. deki harekita dair tutamaklar vermektedir. cenubuna {yani timali şarkiden cenubu 
bütün bozduğunu isbat ediyor. Dnh aonra Milletler Cemiyeti kon· Ancak bu haberlerde mevki ismi z.ikredil· garbiye doğru) uzanan (Hanar) dağlan-

Habeşler Ras 
Destagı idam 
Edec lermi ı 
[Baı taralı 1 inci yüzd dir] 

aldıklarını, şimal cephesinde v • 
ziyetin müsait olduğunu, ltalyan· 
lann Sokoto şehrini işgal edeme
diklerini bildirmiştir. 

Aas De ta ld!lm mı edll cel<? 

Berlin, 16 (Son Posta)- Adis
Ab b dan gelen haberlere gör 
eski cenup cephesi kumandanı 
Ras D a zincirlerle bağlanDllf 
bir halde Adi.sababaya getiril· 
miştir. R Destanın divanıharp 
tarafından muhakeme edilerek 
idnm olun cağl bildiriliyor. 

ir ly n yy resi 
deh dU tU 

Roma, 16 (A. A.) - Mnreşal 
Badoglio bir tebliğinde, bir bom· 
büdıman tayy resinin İtalyan hal
lan gerisine düşerek parçalandı• 
ğmı ve rakipleri olan beş kişinin 
öldllğünfi t dik etmektedir. 

H•b 9latan ulh te bbUalerl 1 
t kzf p diyor 

Londr 16 (Husust) - Habe-
§İstanm İtaly ile tek bquıa aullı 
milzakeresine girifeceğine dair 
inti ar eden il yialara kal'fl • 
hiyetli v yüksek bir H bq ma
kamı bayle bir eyin vuku bul· 
madığını ve bulmıyacağuıı, Habe
fiatanm ancak Milletler Cemiyeti 
ile sulh milzakereai yapabilecetfal 
söylemi tir. Harpten onra y pllan muahcdele- aeyinin ,,erdiği karar vardır. Almanya- mediği için elde edilen malumat ıimdilik mn en hakim aksamına niııbeten yakın 

rin birincisi Vcrsnych. Bir tarafta Al- mn Versnydaki askeri hükümleri umumi mahiyettedir. Bununla beraber ltal- [kuı uçuftı. yani miliıtakim bat ile l 50 ki· 
m nya, diğer tarafta 27 devlet bu 15 feshetmesi üzerine verilen bu karar yanların bu cephedeki harekatta takip et· lometre mesafede] dir. Bu dağ ıilailcsi a· 13 1 rln topl nbaı 
kısımlık muahede'\ri imnladılar Fr nr"' t fında .1 . • ... 1 .. 1 • mek istc.diltleri mak dı tebdlür ettirmeie ldıktan sonra Adisab. ba • Cibuti demir• Londra, 16 (Son Posta t 

.1 , • _.. ara n ı erı suru muş, n • '-""fid" 80 ı 00 kil rk 1 
Vcrsayın birinci k11mı Milletler Cc- giltcre ,.e Jtalya tarafından müdafaa llW J .ır. . . . . . . . yolunu kcıımclc. için • omctre 1 talya ile Habeşistanm muhase-

mİ'- etı• mı" kını .-.. .,1-~ı eder Mi--'--- . cc1·1m· • v __ . . k Bız tetkikımız lÇtn bu baberlen esas lt· bir hamle kafi geleceği gibi bu hamle f 50 b tatil d rck Mili tler Cemi• 
.; --;vlU • 5UKlD VC taııvıp 1 IŞtir. l'\.Blara 1 tira et• ~!l..-- d •. . ki.1 r... ~ •• .. 1 biline Ad. b ma e e 

J 9 dd . •. hed . u.ıuu e ~· • ı omctre uza50 goturü e ısa a- ti "hni ti ----• d "reshıd~ 
.• uncu ma esme .gore mua enın meyen biricik devlet Danimarka idi. ı _ 14 m rt tarihile Gorrahiden çek.i- banın da ele geçmesi müıılkündür. [Silsi· ye zı ye e CISAIU&n aı , 

dıger kısımlannı tadıl etmek veya kal- Milletler Cemiyeti bu karariylen Al- len bir telgraf, c.Faffan nehrinin yukan lenin lıattı balAmım fimalinde k lnn kısmı sulh milzakerel rine giripıelerhıi 
dırm~k mümkündür •. Fakat Alman - mıın_y~nın ~sıulu~ k~nu?u ihla~ et· kısmında İtalyan bava keıiflerinin ve bom- nisbeten daha az Arızalıdır.] lwte halyanla,. V "ye eden Milletler Cemiyeti 
1 r ersay muahcdesmden nefret c- mesmı takbih etmış ve ıleride aynı su· bardımanlarmın devamındanıı bıı.hsedi • nn cenupta yapmaiıı tC§ebbüe edccckleri On üçler komitesi çar amba gUnO 
derler, bu yi..\zden Milletler Cemiyeti ,u · liyecek devlete kar9ı tatbik edile· yordu. Ayni telgraf, H betlerin havaya umumi taarıuzun istinat ettiği eııas bu ol • Londr da toplanarak İtalya il• 
misakının bu muahededen tamamiyle cek mali ve iktısadi zecri tedbirleri kar ı gizlemeyi tııtbik etmekte olduklannı mnk gerclc.tir. Habeşistan hükfunetleri tarafından 
ayrılma!!ınl istiyorlar. hazırlı'-'acak bir komite teşkil etmı" ~ ::: da ünve etmekte idi. Demek oluyor ki en kuvvetli ltalyan eril la t tkik _..J 1_ı.ı_ 

J T k 1 b iııtikam il 1 . . . v en cev p n e cueceauu• 
·versayın şartlarından mühim bir ti. Komite çalışmış, fakat ittifak ile il - Ayni tarihte Romaclan ı;ckilmiı o· o unun u etten er emcaıne ıntı • . 

kısmı yerine getirilmiş ve bu yüzden kabul olunan bir proje hazırlay ma • lan diğer bir dgraf, Qcbcli nehri boywı- ~r edilmek icap ede~. Buldk~lun ~nha ı·kaun-
h .. k ·· k l t Sar ha da toplnnm11 olan b zı Habq kıtaatının diden harekete seçmış o ugunu ı.se yu • 

u mu a mamış ır. vzasının mıştı. d ili . . . k d ·x.:-· L-be d-L• 
k dd · k 1 • geriye püskürtüldüğünü ve M&lkaikadaki n a reti ay ettıiSuuız na r cıu 

mu a erabna ıaıt ı ım a tamır t me· Fransanın Ren h~..ı!---1• uz·· er:ı· Al t ı ·· "I · k d d · ·dı.ııı d e) . . • • • • •• ~ ne • Habe§ ordugahlarının hava bombardima· « ta ya oncu en• ay ın an ıstı ıı e e • 
5 esme aıt sekızım:ı kısım, bır yıl .0 n· manyaya karşı zecrt tedbirler tatbik nile taıiimar (O edildiğini» bildiriyordu. biliriz. aÖncü» tabiri, askerlikte, ileri ha • 
ce Alma~ya tarafı.nd n . ~edılen olunm sını istem inin ebebi budur. (Mnllceike mevkii, Şebeli ve Faffan rekette bulunan kuvvetlerin, hndi em • 
Alman teslihntma att bcşıncı kısım Lokamo ile alakadar o\an üçüncl' nehirleri rasmda ve Gmir mevkii Mzaam· niyetlerini temin etmek ve yürüyü§ kolunu 
bu ün tatbik s ha~ında olm!l~ n hü- bir muahede, Sovyet R y • Fransa dadır.] baskınlardan korumak mak.aadile daha 
kümlerdendir. misaladır. Gegen ne müzakere edi· JJI - Ro nın verdiii ayni telgraf, öne stirdu1deri bt"alar hakkında kullana • 

TUrkerin Kanunlar Hakkmdaki 
Bir Teklifi 

Ankara, 16 (Hususi) - Afyon 
saylavı Tnrker kanunlann resmi 
gazete ile neşri tarihinin. kanun 
tarihi olarak kabulü için Kamu· 
taya bir kanun teklifi vermiftir. Almanyanın Rendeki gayri ıkeri len bu mi k geçenlerde tasdik edil • cGestro nehri boyunca dizilmit 0) olup lır. Binaenaleyh bu istikamette bir ltalyan 

mmtakayı işgal :ile ilg ettiği k111m, di. cenuba doğru lıarckcte huırlan n Hab ileri harele.etinin b am11 olduğunu bul ------aEC=--------.-
Vcrsayın yedinci kı mıdır Fransızların iddiasın göre bu pakt. kuvvetlerinin ftalyan tayyareleri tarafın - etmek iktiza eder [eğer ajanmı tercfime ~ birlerinin ıimalde birbirine gittikçe yak ~ 

Sonra muahedede, iki ta~ fın rzu- f rnn nın, ene Lokarnoda Lehi an dan bombala_nıp. d~i:ıtıldlklanm ~e ban- ·nde cp· r» olarak çıkan ve bizim aııkc· lapalan haacbile] kendiliğinden tCfCkknl 
· l f hed'lcn ddel ~ d Çc . . ... . lann ltalyan onculen ile tem bıle ti talimatnamderimizde «Öncün olarak gc- edeuk olan meıkez sıkleti da~tmaına"4 

sı~ e es 1 ma er e var ır. ve koslovakya ıle ımza ettıgı mu • b 1 d kl - ı·· rd ..... " tabir • bennutat • alından ya-'-· ter- ikincisi·, bu merkez aıkleti en mühim ol•0 
B 1 hed • Alın ,L d d . u ama ı annı» ıoy uyo u. ,.._... UJ.19 

un ar mu . c:nı~, cc a~ ııu u U» abcdelerın csnsları c:lairC!!indc tanzim JV _ Mogadi.§odan çekilen 14 m rt cüme edilmif deiilael] takip ettiği istika· (~diaababa) istikameti üzerin tovcih et• 
adını ta ıyan ıkıncı kısmı ıle <cAvru· cdilmi tir Almany bu muahedelere ta "ht· b. t ı f t N ellid J•-1 metin ch'"'"""""'cti dola·--.,e bu kolun di- mele. auretile hedefe daha kua yoldan var• . . .. · n ı ır e gra a, cg en uçan ... • ~~,, :SUJU 

paya aıt ıyası maddeler» adını ta ı • itiraz etmediği gibi bu pııktu da itiraz yan tayyarelerinin Göller mıntakaaında ğer kollardan daha kuvvetli i>lacağını ka- maktu. Faffan ve Şebli nehirleri lao ti.• 
Y 11 üçüncü kısımdır. 1925 de imm • etmemelidir. yaptıklan k "f ve bomb rdımanlardan: bul etmek ve bu cephedeki mUh rebclezin male doğru gidildikçe, biıbirlerlndcn uzak• 
lanan Lo'karno muahed i bunların L'Ok rno paktında lngiltere ile ltal • Barana mıntakasında İtalyanlann yerliler· en ziyade bu nehir boyunda ııiddet ve c • lqmakta olduklanndan bu iki nehir bo ", 
y~ı ini tutmuştur. layı al kadar eden en mühim nokta den çeteler tc kil ederek İtalyan zabitleri hemmiyet kazanmasını beklemek doğru yunca ilerliyecek kuvvetler arasında barr 

l okamo misakı, bir değil, yedi d- Fr nsa ile Almanya ,.e Belçikanın a- kumanda nda olarak Hab lere kar§! çe- olur. kat tevhidine Unk&n yoktur. Buna nazııraD 
d ,en müt ekkildir. Bunların en ralarmda çıkan aynlıkları sulh yoliy • tc harbine einıtiklerinden» haber veriyor- Bir de bu kolun prkında ve Şcbell nch- Harrar iııtikametine büyük kuvvetler •e~, 
mühimmi «Rene ait» olan birinc"si • le halletmeleri, aradaki hudutlarına du. {Burana mıntakası, Göller mıntaka • ri boyunca ilerliyece'k olan kolun takip e- muhtemel değildir. 
dır. Bu muahede~e göre imza sahiple· hürmet ıgöstermderi ve Rendeki gay· ııının en ccnubundaki Stefani sölü ile 1~o· deceii istikamet mühimdir. ÇünkU Ginir Bu tetkikteıı çıkan netice: C.nupıakl 
· Al V d . . . k ~ k · .. lo mevkii arasındaki ormanlık nuntnK..11 • mevkiinin 100 kilometre ıerkı cenubialnde ltalyan taarruz.unun merlı: aıkletlle, G~ 

rı manyanın ersay a tesbıt cdıl- rı as ·erı mınta aya tecavuz etmeme- d ] tqkil ctti§i diraefe kadar bu nehir vadillni umumi iatikamctİn• tevcih edilm 
diği tarzda garp hududunu muhafa • lendir. ırB. dö ·L b . k d · · ı · . takip edecek olan kuvvetler Gestro bo • edec,..~diı. u rt fla erın, yu an a ısım erını _.. 
zayı taahhüt ediyorlar. Ayni muahe • Almanya, (Sovyet Rusya • Fran • saydığımız, dört ayn nehir vadisi boyun- yunda hareklt yapan kol il tevhidi hare- Şarktaki Faffan nehrile sarptaki Da&; 
denin 42 inci ve 43 üncü maddeleri sa) paktının doğrudan doğruya Al • -· •• "" kat imkanını bulacakları gibi [bu iki nehir Parma nehirleri boyunca Harrar v Göll.C, 
(Ren) mıntakası ile meşgul olur, Al- manya aleyhinde olduğunu idda edi • t~hdidi veya tehlikesi vuku bulduğu gittikçe birbirine yDklaşmakta ve bahset • mıntakalanna tevcih edllmlı olduktan an-, 
manyanın bura ını skeri i gal ltına yor ve Almanya ile Rusya rasında takdirde Fransa :ilo Almanyamn Mil • tiğimiz dirsek clvımnda aralarındaki me • laeılan kuvvetlerin vazifelerine geline• 
almasını ,tahkimnt y: pm sını y k e· bir harp vukuu takdirinde Fran nın (etler Cemiyeti misakının 10 uncu safe 50 kilometreye inmektedir.] Bunlar. merkezden hareket etmekte b~J 
der, burasını i gal etmeyi, mü cll"h Lokarno nhkliını dairesinde hareket maddeaihi tatbik i~in ibiribirleriyle is- H~~ar um.umt iııtikamctine de t~~~llh lunan ve taarruzun merkn aıkletbı1 ter, 
kuvvetle !karşılanacak bir tecavüz a- etmiyeceğini an1 tıyor. ti nre cdeocklerini ifade edi or. c~ebılırleı. Bınaenaleyb Şeb~ vadıamı ta· eden kolların yanlanndan hor haıısi '! 
yc:ır. Halbuki Fransız • Sovyet paktı, ş Bu bakımdan Almanyan~ davaai ~~P edecek kolun da kuvvetli olmuı hem taarruza manız hlmau:ıalannı temln va i 

Al b h ··k·· 1 • 'lg . k b wl ı b" h d . luzumlu. em de vulyete unundur. An - fclerlnl ainu, c~rünmektedhler. . ı 
manya u u um erı ı a ettık • pa ta ng ı o an ır mu tıra a v ~ı .. zayıftır Bununla beraber l\lmanya L bu ı... 1 ~L.• • 100 '-" L.. 8 • !1... la L. 1 rlnl ..ı_·L olduk" . · ca~ a;o un ı '-UlllnD ,1Wometre ıerıu u ıtioar -.uvvct e n waua a& 

te~ ~a ka bütün Lokarnoyu da f het- yetı anlatarak, asıl mak dın 1 • bütün Lokamoyu feshetmif ve bu s~- cenubiaindcki nehir dirsclbıden onra CI- lan filpbemdlr. [Çüılktı hor tarafta ku~ • 
mıştır. manya, Fransa ve Ru Y~ rasında retle Fransay iade ttiği Alaaslöre • nir üurln dolna mu. yoba .. nehir boyu- vetli olınaia çahpn hiç blr yerde~ k ... 

Lokamo, Almanya, Fran ve Bel- karşılıklı yardım munhedesı yapmak ne ait vadi de geri almıştir. Fran ayı nu tab"ben • tfmalo. Harrar umumi latlka· maktan kurtulamaz. ] Bu zayıf kuvvetler~ 
çikanın aralarında çıkacak bütün iliti- ve bu devletlerden biri diğerine taarruz endişeye diWürcn mühim a bepler- metin tcv edecell dld k ne Harran. ne de G&ller mıntak~ 
lafları harp yapmadan halletmelerini , ederse diğer ikisinin ona karşı gelerek den biri de budur. tirilemez.. Çünkü daha gatkta Faffan neb· iatlllya imkln yoktur. Binaenaleyh ~ 
ihtilatları hakeme götürülmelerini icap taarruzu durdunnak olduğunu - Onha mühim bir nokta Mister Ede- ri boyunda har yapmakta olan kuv • lardan hareket eden bu kolların daha ~ 
ettirir. çıkça gösteriyor. nin dediği gibi ta8hhütlcro riayet ve vctler tahlatlle Harrar istikametin C!olru emniyet vazife.ıl hareket etmekt• ol~~ 

Lokamonun 4 üncü maddesine gö- Ayni pakt, Fransa ile Rusyanın hürmet hissinin u~adığı ımhdi'r • ileri Ok btJy erdir. BinacruJeyb Şe • lanıu gözönUııde bulundurmak o•ıı:ıa 
re Belçika, Fransa ve Almanya dev • ber hangi bir devlet tarafmd n taar.uza Hülasa on on sene zarfında imza. bell bO)'Undakl ıkıtaatın <la onlada herelı: t merkezden hareket eden kollann alın 
letlerinden biri muahcdedeki araziye uğrarsa Milletler Cemiyeti temel ya· lanan 115 pakt ve muahede. i leri Jca. Atco • tim :rok dciildh. çalıpcaimJ beklemek icap ed r. tlınat' ~ 

· h"k.. 1 · b k 1 • ·ı 16 dd · ~ ncak bnaatfmlzc kahraa Ş.bell Umum! maksadım ve nasıl yap ._1411 aıt u um uı ozaca o ursa ıngı te • sa ının ıncı ma esme tevn n rıştırmaktan ve tfll!•,,, ... ..:;..tı arttırmak- d=-• 1 takip _..1 L-I ~- Gi • ec:l ıunı le d 1 tdfinı-
1 1 · .. . d ki • • -r-"' """'T.a. va ... n .u• -.o un aa n1r umumt tiı:a eceısı yu an a müta ea e 

re.' e ta ya bu şekılde tecavuz cdılen· biribirine yar ım edece erini yet tan ba,ka bır ışe yaramamıt v ınetf _ fıtikamedne te'nıcıcGh ihtimali daha bu taarruzun netice verebileceğini de ır 
lerm yardımına koşarlar. Ayni madde- sarih bir eurette anlatmaktadır. ce bugünkU tehlikeli v 1r.araı4ıJi yazl.. galiptir. Bumm lkt .. bobi nrdır: Biriel 190ek yazımızla tetkik edeceğiz. 
ye göre her hangi tecavüz vukuuncl Paktın birinci maddesi ise ·ıttt yet olmuştur. harekM Ueıl~ [8tbJıi l9 <lettm ne• CeW Diııcd 
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ASKERLiK BAHiSLERi 

Dünyanın büyük devletleri nas•I silahlanıyorlar? 

r!/(, ı:: 

. ....__ 
~ .. ' .... 

Yukanda görillen resimler bfiyük Avrupa deletlverile Amerikanın kara, 
laaTa kunetlerinin hazar zamanındaki mevcutlan hakkmda mukayeseli 
vermek ilzere yapılmışbr. 

deniz ve 
bir fikir 

Dünyanın yeni ve umumi bir harbe doğru yokUŞ&fağı kayıp gitttiğine hiç ıüphe 
yok. Gtm geçmiyor ki herhangi bir devletin deniz, hava veya kara ordusuna ait 
btttçe tahıiıabnı fU kadar milyon arthrdığına dair yeni bir haber okumuş olmıyalım. 
Buna nazaran dünya yeni bir harbe doğru kayıp gittiği zeminin meyli gittikçe artıyor 
v.e bu kayışın sür'ati her an fazlalaşıyor, demektir. İşin asıl garip tarafı her 
aiühlananın dünya ıulhüne hizmet maksadını güttüğü hakkındaki iddiasıdır. Avrupanın 
h~r~~ kötesine düşecek olan bir kıvılcımın etrafa sirayeti ihtimali karJısında 
mıll.eti~ın varlığını en büyük hassasiyetle korumak, milletleri idare edenlerin başlıca 
vazıfesı olduğuna hiç şüphe yoktur. l..Akin bu mevzudaki samimi arzuların yanıbaşında, 

-~-...o 
ıf 'tk4:;:ı 1 • 

~ -· 

Yt:iJA emelleri besleyen ve iktidar mevkilerini kaybetmemek için bqeriyeti bir yeni 
fellkete sürükleyebilecek kadar haris bir politika takip edenler de vardır. 

Bu vaziyet karJısında bize düşen vazife, milli varlığımızı her türlü, uzak ve yakm 
btitün tehlikelerden koruyacak olan yol üzerinde - hadiselerden müteessir olmadan • 
yürftmektir. O yol da ana yurdu müdafaaya lüzumlu bütün vesaiti kendi hudutlanmız 
içinde meydana getirecek olan sanayileşme yoludur. Bu yol hem vatan müdafaasım 
temin edecek, hem paramızı kendi yurdumuz içinde bırakacak, hem de işsiz yurddqa 
iş bulacaktır. Avrupanın bugünkü vaziyetini ve yeni bir harbe doğru sürüklenişini 
gördükten sonra General ismet inönü hükUınetinin son senelerdeki karar ve icraatına 
hakim olan isabetli görüşün hayranı olmamak kabil midir? 

Biıe öyle geliyor ki bu işlere ancak bugün başlamak kararını vermek vaziyetinde 
kalacak milletler hadiseler arasında ezilmeye mahkumdurlar; çünkü geç kalmışlardır. 

Almanyanın Versay ve Lokarno mua . 
iledclerilc verdiii sözü, birdenbire ayaklar 
alhna aldıiı malumdur. 

Bir Fransız generalının şayanı dikkat ml?kalesi Şarktaki halkın. ve Fransız askerinin 
vatanperverliğine büyük itimadımız "ar • 

Halbuki V ersay muahedesile Ren mm· 
takasını F ranıızlar ancak 19 3; senesinde 
tahliye edeceklerdi. Lokarno mi«akmı ak· 
tettikten sonra, yeni bir sulh devri açmış 
olmak ve eski kinleri unutmak maksadile, 
Reni 19 30 da tahliye ettik. 

Almanya Versay muahedesini ihlal eder 
etmez, biz de tekrar Reni işgal ederek 
hakkımızı korumalı idik... Bu işi yapmn -
dan da maalesef büyük bir hata i~lemiş ol· 
duğumuzu da aimdi anladık. 

Şu makalemle. harpcuyane fikirlere v:e 
~ ihtiraslara toptan ce\ ap \ererek, Fran
lıa hudutlanrun aşılmaz olduğunu isbat e· 
deceğim. 

* Umumi harpte muzaffer olmamıza rağ-
lnen J 615 te verdiğimiz sözü tuttuk. ls -
l'İçre civarında tahkimat yapmadık, 
•Maıinot hatb» dediğimiz miıdaf a ter • 
bl>atına fsviçre hududunun dört kılometre 
ltcainde baaladık. Bu münasebt:tle, bu 
ltıüdafaa tertibatına niçin Maginot hattı 
dediğimizi de kısaca anlatavım. l\Jeclistc 
'°-Yalistlerin yaygaralarına • rağmt'n milli 
ltıüdafaa için lazım gelen kredileri koparan 
~ 2amanki nazırın İsmi Maginoıtur. Onun 

unutulmaz hizmetini daima payidar kıl· 
ltıalt için bu ismi münasip gördük. 

Müdafaa tertibabnı bakınız nereden 
~ıeye kadar yaptık: Alzasdan ha lıyarak 

0 
hin Ren nehri imtidadınca, Haguenau 

l>~nlarının mebdeine geldik, oralarda 
ırhirini takip eden harp gemiler"nin ta • 

'etle . b ) nne enzeten de\'"\ar betonarm~ ku· 
~erden nehri ateş altında tutabilect>k 

olı:.hauslar \'ÜCude getirdik. 

" Saniyen, Lauter nchrile Renin birle.,tiği 
e 28'"J)e)i de ağır \C hafif toplar maki. 

'' Harpten Korkumuz Yok!,, 
dır. Memleket sevgi "e duygusu, F r Nı:ııı 

topraklarına, ) nbancı ayakların girme ine 

müsaade etmİ) ecektir. 

>f .. 

''Alınan hududunda vücude getirdiğimiz müdafaa 1 
kllvvetlerine çolc 

Almanlar tayyarcciliklerine çok ~ iıve • 
ııiyorlnr. Hanora Üniversitesi profesörle • 
rinden Banse talebesine, hava hiıcuınlan 

hakkında mufassal malumat veriı ken, 
gazlı bombaların nasıl istimal rdi!eceğinl A imanlar hava hattı geçilemez. 

güveniyorlar amma bizim tayyarelerimiz 
çarpışır ! ,, 

de 
izah etmiş ve mikroplu bombaların dn it
timal yolunu göstermiştir. 

Almanların hava nazın Göring, bir nut• 
kunda açıkça şöyle söylemi~ti: havada uçar ve 

neli tüfeklerle tahkim ettik. Kazamatlan 
yani yeraltı çelik ve beton siperlerini ora
larda inşa ettik. Ve bu ima~tı Voıges 
dağlarına kadar dayadık. 

Lorende müstahkem Metz mevkiini vü
cude getirdik. Burada Lauterde yaptığımız, 
son sistem sililhlan yerleştirerek. en mo • 
dcrn techizatla, en geçilmez. aiper1eri VÜ· 

cude getirdik. Biraz daha garp ve timalde, 
bizden örnek alan Belçikalılar, hudutlarını 
aynen bizim gibi sağlamlaştırdılar. Maama
fih biz, dostumuz. Bclçikanın teılihatile 
iktifa etmiyerek, Belçikanın arkasına isa
bet eden araziyi de iyice tetkik ettikten 
ıonra, her türlü taarruza mukavemet ede

cek vaziyete soktuk. 
Ren mıntakasının müdafaasını talim ve 

terbiye görmüş te olsa, her hangi bir as • 
kere veremezdik, onun için. oranın yeni 
ce modern silahlarını işletecek yeni bir or· 
du vücude getirdik, bu ordudan hiç bir ~ey 
esirgemedik, maddi kuvvetini yani mikt.ı
rını kabil olduğu kadar geniş tuttuk. Bun· 
!arı kışlalarda oturtacaiımıza, •ipeılcre 

Yazan: General Niessel 

Franııılarm Alman hududundaki müstah· 
kem mıntakalar manzurnesind~n bir 

ıörünü~ 

«Fransızlar karada boşuna tahkimat 
yapıyorlar, biz tayyarelerimizle onların 

gözü önünde; arkalarına ineceğiz.ıı 

tcdirler. 
Bütün bunlardan başka, 

Resmi bir makam imal eden bir adıımın 
bir de ihtiyat ağzından su sözleri dinledikten ııoıır' bı:1 

ordu teıis ettik, Müstahkem mıntakaları de cevabımızı verelim: 

ve bu mıntakalarda cereyan edecek mu - Fransa hava kuvvetleri, toprağ: mıhla 

harebe tarzını nazan itibara alarak onlara değildir. Bizim tayyarelerimiz de tıpkı on• 

hususi talim gosterdık'. çağrıldık~arı .zaınar. ı }arın gıbi uçar ve havalarda döğü M • 
en kısa zamanda vazıfcye . yeh~ebılmclerı' kabele bilmisildcn kat"iyyen geri ka 7. " 

için bütün tertibatı aldık .. Öyle zannedi • lar, gerçi Paris, harp sahasına Berlindcn da. 
yorum ki bu ihtiyat efradı davet keyfı:ı eti h k d R h d b b 
ile muharebe vazifclcrıne başlamaları an · 
cak saat meselesidir. Çantaları. bütüıı Hı-

tiyaçlarını muhtevi olduğu hnldc hazır 

bekler ktedirler. Elbiseler, silahlar <la ay
ni vaziyettedir. Fertlerden şahsan azam; 
istifadeyi temin edebilmek için bu teknik 
müdafaayı üzerine alacak olanlar bilhassa 
tahsilleri ilerlemiş insanlar arasından seçil· 
mıştır. Sür"atle harekt etmek, dü1?mar.ı 

İcAp t"dnse takip etmek için de nt! :ıapmak 

lfı ımsa yaptık. sür' aıli tanklar, makineli 
t "iff"kli otomobiller, pi) ade alaylurını ileri 

a ya ın ır, ama, en sa asın a aın ar• 
dıman edilecek, mamur şehirler pek çok .. 

tur. \' e onların hiık ile yeksan olması Al .. 
manlara çabuk tÖ\ be dedirtir. Bi'l. bu yol• 
gitmek istemeyiz. fakat mecbur olur alC 
o çare) e de baş vumıaktan çekinmeyiz.. 

yerleşti i'·. ve şimdi hl"psi, 'azife l n ında got •recel. 'c icabında ihtiyat efradı cep • 
muhtı l • nrruzu lcarşılıyacak, hem dejheye Se\ 1•edecek kamyon serviıı1lerı te!Iİ" 
kuvvetle karşılıyacak \&Zİ) ette beklemek· ettik. 

Sözümü bitirmeden tayyare hi.ıcumlarıu • 
dan korunma bahsinde Almanlardan geri 

olduğumuzu \'e halkı lazım geldiği ttkild• 
bu tehlike:ı e karşı irşat etmemi§ bulunda._ 
ğumuzu da söylemek isterim. Bu boşlu~q 
da doldurursak, muhtemel ve belki de ço)f 
yakın olan harpten çekinmek 'I: e korkmalj 
içın ortada hiç bir sebep kalmaz..> 

( Paris Soir) 



Akdeniz incisi i L Spor =ı 
.ıı-I Türk Atletinin 

BegoğL-u Birinci 
Noterlik Dairesi 
Mühürlendi Yazan : Kaciircan Kallı ~ 17 /3/9'H; -<~ (Baı taralı 1 inci yiİ%de) 

Düşmanla çarpışma müthiş ,- Londradaki 
olmuş, muvaffakiyetle e Muvaffakiyeti 

ve sağlamladığını anlatarak bütün Al
manlar arasında ayrılık namına bir şey 
kalmadığım söyledi. 

Arada <ehiz demokrasiye düşman 
değildir, demokrasiyi birliğimizde ycwa
tıyoruz)) dedi, ve sonra «memleketin 
siyasi hayatını teşevvütlerden gurtar
dık» sözlerini söyleyerek Nazizmin 
kazandığı muvaffakıyetleri saydı. 

Diğer iki Noterlikte Daha 
Tahkikat Yapılıyor 

neticelenmişti.. ~- ı· 
Venedik gemisi Pulat reiıin ge -c:: ·~ 

misini görmüıtü. Onu kendi gemile- ne maAn• ı k k"ld . . . •w• f ı o aca ıe ı e manevra ya-
rınden bırıne benzettıgı anlatılıyor- pıyo k ·ı k d" · · r, ıyı ı e en 111nın arasına a-
du. Çünkü hızını arttırmıyordu. Za • lıyordu. 
(en aldanmaları da bekleniyordu. c··11 1 T .. k . . . ak 1 u e er ur gemısınm y ın a-
Zira bu gemi bir hafta önceye ka • r d d · d .. t"" ın a enıze Uf u. 
dar sahiden Venedik bayrağını ta- (j l 

• .z enen 
!IYordu ve Venedıkte yapılmı§tı. S 

Pulat buna ıevindi. avaı 
Güvertedeki leventleri gizledi. Türk gemiıi düımanla ayni rota-

Külih ve kavuklarını çıkartarak ka- da olarak onu otuz kırk kulaç ge -
ra, kırmızı veya batka renkte bezler çince birdenbire provaıını sola çe
bağlattı. virdi. Dütman gemisinin bordasına 

Aralarında bet altı yüz adım ka - doğru prova toplarile ateı etmiye 

lıncıya kadar bu hal devam etti. batladı. 
Venedik gemiıinin kaptanı, bu re- Dütmanın yolu keıilmitti. 
minin amirallık tarafından böyle iki taraf arasında yaman bir top 
karaya boyatıldığını, Kıbrısa mü • aleti baılamııtı. 
him bir emir veya bir kumandan Fakat Türk topçuları her zaman 
götürdüğünü dütünüyordu, yahut olduğu gibi Venediklilerden daha 
Kıbrıı valiıi tarafından Türk kıyı - hızlı ve daha çabuk atq ediyorlar· 
farında keJf e gönderilmitti de tim· dı. Ayni zamanda bütün hız ile düı-
di geri dönüyordu. manın bordaıına doiru yürüyordu. 

Pulat reiı Murada döndü: Dütman da dümeni iskeleye kır· 
- Çabuk apğı in, leventler yu • dı. Kıyıya yaklaımak, batti icap e

karıya çıkıınlar. Fakat güvertede derse geri kaçmak iıtediii anlatı • 
yere eğile eğile it görsünler. Düt • lıyordu. Çünkü ileri gitmekten ümi-
man iti anlamaıın. di keımitti. 

Venedikli mülizim kovalanan ge- Bu yu""zden bir müddet d h t · · M a a op 
mının atyanoya ait olduğunu bili kavgaıı devam etti. 
!Üpheıiz bir ıurette kestirememiıti. 
Pulat reiı ona çıkııınca da can kor • 
kus ile §Öyle diyordu: 

irfan kazandığı dereceyi 
kolaylıkla geçebilecek 

kabiliyettedir 
Her Hitlerin nutkunda bugünkü 

hadiselere temas eden ve Almanya ' 
tarafından tutulan siyaeetin harp de
ğil, fakat sulh siyaseti olduğunu gös
termeyi istihdaf eden bir manzara 
bilhassa ehemmiyetle ltarfılandı . 

Her Hitler bir aralık, bütün dinleyi
cilerine hitaben bağırdı: 

- Ey Alman milleti! Fransa ile 
anlaşmak istiyor musun) Anlaşmak 
istiyorsa, <eevet» de, anlapıak istemi• 
yorsan, «hayır 1 » de. 

Bu sual ile beraber o muazzam ka
labalık bir ağızdan haykırdı: 

- Ya! Ya!. (Evet, eveti). 
İrfan oehrimfsde bir ıpor günl Ga~ata- Nutkun en mühim noktası budur. 
.aray bayrağı tqırarak 11haya çıkıuken Mecburi ukerlik uıulünin yıl.dönümü 

Galatasarayın emektar atleti Berlin 16 (Hususi) - Bugün Al-
Jülleci lrf an bu mevsim yine manyada mecburi askerlik usulilniin 
lngilterede yapılon oksfort - Kem- kabulünün yıldönümü kutlulandı. Al
briç arasındaki atletizm maçında manya harbiye nazırı (Frankfurt) ta-

gülle atma bl·n·ncı"lı"gv 1•01• bu""tu··n ra- ki askeri kıt'aları teftif etti. Bu mü - T k"f d 1 ev ı e i en birinci noterin tlaireei 
kiplerini yenerek kazandı. Üç nasebetle yapılması dütünülen büyük 
senedir Kembriç üniveristesinde resmi geçitten vaz geçildi. Bundan bir müddet önce Beyoilu 
tahsilini yapan irfan geçen sene Franıız haberleri inübaliğalı birinci noterliği hesaplannda bazı a-
de iki üniveriste arasındaki senelik Londra, 16 (A.A.) - Deyli Eks • çıklar görüldüğünü, bu m0°eeebetle 
müsabakalarda gülle atmak sure- pres gazetesi hususi muhabirinin ı ~efterlerin tetkik edilmekte balundu • 
tile birinciliği almıştır. Karlsruhaden bildirdiğine ıöre, Fran - ~~nu ~~ h_u açıklar tahakkuk etti~ 

Her sene muntazam bir mesai sız hududu yakınında yapılan Alman ıçı? ~ı~ı~cı noter Selahaddinin tevkif 
ile terakki eden irfan cumartesi k · .. .. .. H d d k b edıldıgını yazmıştık. Noterin tevki .. 

erı gormuştur. u u a en ya ın u- f be h 1 d oı::nn 
gunu yapılan senelik atletizm haberleri mübalağalıdır. Hudut mın - ınhe se t P ~d~P arın a """"lira açık 
maçında Kembriç üniversitesi na- zu ur e mesı ır. 

takasında yaptığı bir dota,ma esnasın-
mına müsab•kaya gı· nniq ve gülle B 9?7 · d beri 

7 da muhabir seksen kilometrelik bir u para - senesın en tera • 
atmada 13.87 ile birinci olmuştur. k ·· · · O f J 

- Ben donanmaya aireli pek az 
oldu. Yüzden fazla geminin içinde 
seksenden çoju birbirine benziyor
du, bunlann araıında Matyanoya 
ait olanı naııl hemen ayırmak müm

is in 
mesafe üzerinde ancak 30 Alman aı- um etmıştır. e ter erde yapdm tet• 

üzerinde saia aola emir veren İnce tanbulda ve gilterede yap- k'kl d h d L! ____ !L bgıv bütün müsabakalarda ırfan keri görmü11tür. Hududa en yakın bu-
1 

er e er sene sonun a uu-. DUi' • 

uzun boylu bir adamı göıterdi: l l . tar açık görüldüğü, fakat be.plarui. 

Rampa ettikleri zaman leventler 
günlerdenberi özledikleri ıavap 

büyük bir ıevinç ve heyecanla bat • 

lamıılardı. Pulat Venedikli mülizi
me düıman gemiıinin kıç kaaaraıı 

şimdiye kadar 13,70 den fazla unan kuvvet er bu hududun beş kılo- b k f k d·ı . k b" -1.il 
kün olur? 

- Geminin kaptanı bu mudur? b" d eld . . v d l b 1 u açı ar e ı mıyece ır fVA. de ır erece e etmemıştı. metre uzagın a yer a mlf u unuyor - t . d'ld'Y. I f1lm 
P B E t Li.k

. b M K l d anzım e ı ıgı an a 1..... NoterH-
oyraz urnuncı - ve · · · ın u atyano de- embriç • Oksfort üniversite- ar ı T .... . Dönünce iiiildir. l . . k k I · ğin bütün defterleri tetkik edilmek • 

• enne aıt re oru ınnış olan rfan Franıız parlimentoıu namına bir tedir. 
Pulat her kim oluna olsun J;una - Doiru söyle... mevsim ~rfında bu dereceyi de h h dud .-ı.:. • T k ki kolaylıkla geçebilecek kıymette eyet u u tca-.., etti et i er sonunda daha bafka euU.-

rampa edecekti. Matyanonun gemiıi - Şimdiye kadar yalan söyledim bir atlettir. Paris, 16 (A.A.)-Mecliı ordu encü timallerle karşılaşmak ihtimali de vaı-
iıe İf bu suretle bitmif olacaktı. De- mi? meni tarafından neşredilen bir tebliğde, dır. Birinci noterlik dairesi din mu• 

· Şehrimizde yapılan altıncı Bal- kk 
iilse, aradığı geminin bangiıi ol • Pulat ileri koıtu. Yaba kılıç le • kan oyunlanndan evvel apandisit meclisin tayin ettiği husuat bir heyetin va aten kapatılmıştır. 
duğunu öğren~kti. ventlerin arasına girdi. ameliyatı geçiren lrf an, ufak bir F ransanın şimali şarki tahkimatını Suç tamamen noter Selahaddin (lzeo 

Şimdi batlıca leventlerle bir ara- - Bir eıir ... Bana bir esir ve • idmandan sonra da Balkan oyun- teftiş ettiği ve kıtaatın burada mane· rinde toplanmaktadır. Binaenaleyh bd 
da idi. Deli Muıtafa §Öyle dedi: rin !. .. lannda gülle atma ikinciliği ka- vi ve sıhhi bakımdan çok mükemmel I hadise dolayısiyle mes'ul tutuLm bar 

- Poyraz burnunu kıvrılmadan Diye haykırdı. Tekgöz Ali bir eli- zanmıştır. şerait içinde bulunduğunu müşahede ka kimse yoktur. Hadise adliye mil" 
ıuna yetiımeliyiz. Böyle olursa di • le kıhcını sallarken, diilrer elile de İngiliz üniversiteleri arasında ettiği bildirilmektedir. 11 fettişliği delaletiyle m•hkem• " 

• yapılan bir müsabakada rekor k 
ierleri bizim rampa ettiğimizi sör· bir Venediklinin enıeıinden yaka _ yapmak suretile muvaffakiyet gös- Encümen, sivil ahalinin normal ya- ye inti al etm~tir. Ve bu itle .dliyt 
mezler ve baıbaıa kalırız. lıyarak Pulatın bulunduiu yere fır- teren bu gencimizin şayanıdikkat şayış tarzına dokunmadan icap eden müfettişi Ekrem meşgul olmUfblr. 

Veli hemen taıdik etti: lattı. muvaffakiyetini takdir ve kendi- bütün tedbirlerin sür'atle alınını ol _ Noter Selahaddin dün lumdMiyı. 
- Çok dojjru ... Çabucak hakla. Pulat bu adamın aöiıüne banço- sini tebrik ederiz. masından dolayı memnuniyet '. h tevkifhanede görüşmek iateyen pd" 

rız. rini dayadı. Süleyman da: Güreşçilerimiz Olimpiyada etmektedir. ız ar tecilerle konuşmaktan imtina etmİf • 
Venedik gemisi Poyraz burnunu - Kaptanın adı ne?. Hazırlanıyorlar Diğer bir heyet, yakında !fimal iı- tir .. w . 

kıvrılmak için ancak on on bet da· Diye sordu. 1936 Berlin yaz olimpiyatla- tihk~matını teftiş edecektir. Diğer noterliklerde yapılan bıftltler 
kikahk bir zaman istiyordu. - Leonardi... rında kendilerindan en fazla mu- Eıki bir İngiliz nazın: Almanya Geçenlerde de Fatih noterliiin: 

iki geminin araıında ancak yüz - Matyano nerede? vaffakiyet beklediğimiz güreşçi· haklıdır diyor bir teftiş yapılmış, noter ŞübGnln 
lerimiz humma! b" f l" ti h Lo d 1(' (H' ") B·· .. k bin liralık bir açığı tesbit edilmlf -

adım kalmııtı. - O en öndedir. Bize kılavuzluk ı ır aa ıye e a- n ra, > ususı - uyu zırlanmaktadırlar. h t l k t · V . kendisine işten el çektirilmifti. O ra• 
Güverteıinde zırhlı veya zırhsız ediyordu. arp e nazır ı e mış ve ersayı ım- b f . l b" _ı!I.. a..l.eJ Haber aldığımıza göre; bu yıl . man u te tış ya nız ır seneua ..-

askerler vardı Hepıi de karaya bo- K ı Dü" •· k d za etmış olan Corc Bamea bugün söy- .. . d 1 t ş· dl .UY.- ... • aya ara ıuyoru.z, il efa olarak olimpiyatlara •w• • uzerın e yapı mış ı. ım ~ 
yanmı! olan gemiye merakla bakı • Geri/... Greko - Rumen güreş takımından ledıgı hır nutukta Versay muahede - nelerin işleri tetkike lüzum a&ü)ınÜf" 
yorlardı. Fakat bu uılu ve sessiz ka· Bu ıırada Se11iz Ali araya girdi: maada milli serbest güreş takımı sinin Almanyayı silahtan tecrit, ve tür. Beyoğlu altıncı noterlillnde d4' 
labalık birdenbire kanııverdi. Bai· - Reis, kıyıya ıürükleniyoruz. da götürülecektir. huna mukabil galiplerin de silahlarını 1 

ikinci derecedeki memurlardan bir kr 
rıımalar, kumandalar birbirini ko • Kayalara bindireceğiz. Bunun için güreşçilerimizden az~ltmalarını kabul ettiğini, halbuki çı il~ oradan çıkan eski bir mem~ 
valadı. Topların hazırlandığı, nam- Pulat kıyıya göz atar atmaz Seı _ mühim bir kısmı s~rbestte çalış- Fransanın ~ilahlarını arttırdığını ve ve hır kaç. av.ukatı.n saht~ bir eeıı 
fuların Türk gemisine çevrı"ldı·a1·, kı- ıiz Aliye hak verdi ve aavaıutn le • magv a başlamışlardır. ha k 1 k ti · F ·b· h yaptıkları ıddıa edılmektedır. • ~ k ş a r_nkelm' e. e ~hrın ral n~ gı ı. are- Bu iddiaya göre variaaiz ölen bir ih'" 
lıçların sıyrıldığı görüldü. ventlerin arasına girerek: 56 kiloda Kenan ve Koca Ö- et ettı erını, nı ayet ngılterenın de . l"k. b l · ---L\lp 

P 1 G 
· t K I d çal v b I I d ay · l t tt v .. l . 'h tıyarın em a ıne u suret e telAll' 

u at: - erıye... aya ara ütüyoruz. mer ıımaga aş amış ar ır. nı yo u u ugunu soy emış ve nı a- d.l k . .1 . . 

B
. · d ı Kundak atacagwız. .. 61 kiloda Yaaır çok kuvvetli yet C<Almanya kandırıldığı gibi biz de e 

1 
me ıstenı mıştır. d 

- ızı tanı ı ar!... r- k d l l d k Bu hususta başlanan tahkikata e: 
Diye homurdandı. Sonra Velinin Diye haykırdı. bir güreşcidir. Eğer halen Maca- Han hırılmd ış_ o saydı d'kneAlyapardık ~ vam edilmektedir. Müddeiumuınilik 

omuzuna dokunarak: Leventler gerilediler. ristanda bulunana Abbas miUi ta- er a e ısyan e er ı · manya da 1 •v• hl" k f l"ğin deftef" 
K k l b

·1· y bunu yapmıştım demiştir. seçtıgı e ı vu u a, noter ı 
- Çabuk, vardiyanbaııya ıöyle, undaklar zaten hazırdı. ıma a ına ı ırse aşar serbeste - leri üzerinde tetkikat yaptırmifbt· 

daha hızlı ... Yalnız ona giiveniyo- Türk gemiıi dütman aemiıine at- gire<ektir. Petrol Yüklü Bir Yunan -
ruz. tığı kancaları kesti ve ayni zaman- 66 kiloda Sadık, 72 de Anka- (.. . .To~l~~~ı.la·r·, ~avetler :J 

f'edi. da bir kaç yerine birden, kundaklar ralı Hüseyin, 79 da Mersinli Ah- Vapuru Yandı 
K k 

atıldı. Bunlardan üçü bı"r anda yel- met, ağırda Ankaralı Necmi ha- Süveyş, 16 (A.A.) - Külliyetli Tüberküloz Cemiyeti Toplanblİ -• 
~üre çilerin yanlarından k b - i k ı · · rı>ut..-I · k ~~ aç kenleri tutufturmu§tU. Venedik ge- zırlanmaktadır. miktarda petrol yükl~ Styliani adlı Yu- stanbul Tüber ü oz cemıyetı. C.-

ıeı erı ve üfürler duyuldu. Kurek- misi yanmagy a ba•ladı P 1 t . 4 S Ç'" A nan vapuru Kızıldenızde atq almıttır. aylık toplantıs_ını yarın saat 18,30 __ ~':. ... 
ler hızlandı. :r • u a reıs porcu ıg ltında Kaldı T f F . J . . deki I ğaloğlunda Etıbba odasında yap•~-

borda toplarile b · k t .. 11 ay anın usı ama ıımm talyan 

Pı•tırınca b .... k ıbr. akç a gul ke yal - Bükref, 16 (A.A.) - Dağ ıporları vapuru tarafından kurtarıldığı aöyle • B "k * H (kr Elli adım kaldığı zaman Venedik 
gemisinin bordasında birbirinin ar-

kasından üç alev ve duman görül_ 
dü. Pulat reiı onun burnu secmeıi-

d 
S' G . uyu ır argaıa ı o - yapmak üzere Bükretten gelen ıekiz niyor. ~şı ta! Halkedvibn~en: Bbeşi~t·~ .... •,.al 

u. emı çabuk çabuk kı 1 "d" s· kı d . 1 vi dıl tarıh ve e e ıyat fU CSI Y--. Y ya gı ı- ıporcu ınaya ya nm a bır çığ altın- 1828 tonluk bir tekne olan Styliani 17 18' d ı b' t ı t ya ___ .1<tıJ'• 
yor aynı zamand t d da kal I d S lar - e gene ır op an ı .,...-' a yan ya ıyor u. mıt ar ır. porcu dan dördü gemiıi Musavvaya gitmek üzere ge- B b d ı k d ı · toplan~ 

(A 
L _ •• •• •• •• •• 1 ' • u şu e e yazı ı ar eş erm 

r'"'a uar) kurtarılmlf, dördü olmuttur. çen pazar Süveytten hareket etmitti. gelmelerini dileriz. 
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MIDi Mücadelede 
~Casus Teşkilitı---.a....ıı...~ 

BiKAYE 
ismet Hulusi 

BAY BEGENİN KEÇİSİ 
ı 7/3/93' Son Postanın Tefrikası~ 11 

Sait Molla çizdiği program dahilinde 
bir casus şebekesi kuruvermişti 

Hikaye okumak, ayni zamanda da çısrn hikayesine karşılık ol.arak yaz • 
hikaye yazmak meraklısı Bilen keş. Al - · dığı hikayeyi nihayet bitirebilmiş ft 
fons Dodenin değirmende yazdığı uSc- satır hesabile para vererek bir gaze c 

gen Efendinin keçisi» hikayesini hem tenin ilan sahifesine bastırmıştı: 

bcğenmif, hem de beğenmemişti. Be- I H"k.. · d Ba Be · k-L 
- · · ·· k ·· f k 1 ı ayenın a ı « y genın ..,, .. 
genmıştı, çun u u acı yaramaz keçi • · "d" M h h Se 

Diye büfik bir kumubk ıöıtermİ!lİ. 
Tam IMr saat üç çeyrek devam eden bu 

hususi miililuılta tU noktalara temas etmİf .. 
Müzakendea seçirilmif.. Karar verilmişti: 

1 - Prem Sami, IN11uwa tertip edilen 
bu müli.~tm ne sibi bir maksadı ihtiva et· 
tiğini töylece izah etmifti: 

- Ben; .-lifahm Jei'enİyim. Gerek pa· 
difah ve serelı tivey pederim damat F e -
rit Pata. • amdan birer lqiliz mubibbi
dir. Bütün &mit ve kanaatı.i, inailiz ai -
yaseti etrafmda temerldis etmiftir. Dayım 
olan padifala, fncilizlerle daha samimi bir 
rabıta teaİI etmek fikrindedir. Bunun için 
İngilizlerLI temasa, beni memur etmittir. 
Kendisinin Iİse aöyliyeceiİ teyler olabile -
ceği ıibi, aİl:İD de ona sö,liyeceğiniz bazı 
,eyler olmak ilatimali nrdll'. Bunlar1 bana 
açlkça aö7liyebilirsinia.. H• neye dair o -
luraa olaun, doiruca ve bilivasıta kendi • 
)erine anetmek vazifemdir. 

Demitti. 
Kaptan Be.et, bu teklifi maalmemnu -

niye kabul elmitti. 
Fakat fimdi o da, ... fvsattan istifade 

etmek iatemit • mukabil bir teklife ıeçınit· 
li: 

- Daba Mli Almaa Dlmiyet ve ıay • 
reti ıüden .... lümaeleria. mütarekename 
ahkimmı haleldar edecek hareketlerde bu
lunduklarmdaa fÜpbe ecliJoruz. Acaba 
laun1an öjnmek, yapmak istedikleri fc • 
aabklarm a.a.. seçilmek için bir teıkilit 
ricucla ıetiıı ilebilir mi 7 

Demifti. Ba .. le, Prens Samiden evvel, 
Sait Molla cnap vermifti: 

- HaJ laanJ, kapitan hazretleri ... Bu· 
rin buna, m IÖylüyonamn. Halbuki ben, 
iç sün ...el, papaz Fna hazretlerine ayni 
fikri arzetmiftlm. Hatta, l»öyle bir tefkilit 
Japaldaiı t.lutirde, :mahua fnsiltere hükü
lbetine ve ı..ua miUetine ltünnet ve mu • 
laabbetimi IÔllSmİf olmak için, bu le§kİ • 
1'tm batma ppneyi kendim için bir ıeref 

teWdü ettiiimi ilive • mİflim· 
Denetin, ....... sil. .. .,ti. Ve mük•leme, 

IU suretle d..-n etmİflİ: 
- Bize .... lif olan kimseler, ihtimal ki 

Iİzce meçlaal 4eii1dir. 
- Hatta, tamamile malmndur. - M..._ Bunların .dedini kaça çı • 

brabilininiaT 
- Adet tQin etmek mümkün değildir. 

Banu, lopbla llJlemek IUmı ıelir. Bütün 
lttmatçı.ı.r, .. mubalWtir. Ve bu mu -
laaıefetı.I 49; affmaa majruren açıkça 
..--de'Jim; Mela huamnet derecesindedir. 

- H111-.I. . . Evet. . . Bu, tabii ola -
laillr. ÇWdl, majlip olclalar. Fakat, an
...... chjam bir f8>' var. Bu adamlar. (ıa • 
Iİplerin balda) m nud iMir edebilirler? .. 
MajlUW,eti bbul etmek, her ,eyi kabul 
etmek demelr delil miü? .. 

- İUİbatfl siluıiyeti bunu kabul etmez, 
kapiten hazretleri ... Hatti size daha garİ· 
laini anederim ki; İttihatçılar, ordu ara
llncla ktnnl topluyorlar. Yakında askeri 
hir ilatilll ppac.klar ve harbe yeniden 
L.,ı.,acakl... 

Et-, p_..pa1u otelinin tavanına bir yıl
d111m diipe idi, Kapiten Benet bu kadar 
... irldinti lııİNetmesdL Çay :masasmm 
'-tine uzattala ayaklarım derhal yere in
dirınit, karpuadaki sandalJede divan du· 
._, sibi otura Sait Mollanın yüzüne hay
'-tle '-kanık: 

- Bu aöalerinizi ne ile tevsik edebilir
Iİniz 7 •• 

Danİftİ. Sait Molla, llalifçe bocahyarak 
te.ap vel'lnfll: 

- Tnalı mi? •• Belki, bu da mümkün 
°'-· Yabm, Iİs de takdir hayurursunuz ki, 
~ ihhlilci ve çetecilikten yelitme 
~ lttihatÇllar, bilbaaaa size karşı olan 

haurhklannda pek ketim davranmak 
~buriyetincledirler. Bunu öğrenebilmek 
~ bu adamlann elebafılannı ayrı ayr1 
toaönünde tutmak İcap eder. 

ile kapite~ ~İn ·~~ına derhal (Ragıp) 
itte (~ev~) ~ verdıii raporlar gelmi,ti. 
~ . ~undı Sait Mollanm bu sözleri, gerek 

iki adamm 'Ye ıerek Anastas Papazoğlu
-.... verdifi raporlara çok yaklaşmakta idi. 

~.Şu halde.. ~unun için de bir tetkilat 

- Ona, biç fiipbe etmeyini:ı, muhterem 

kapiten hazretleri. Ve hatti, bu tefkilih 
vücuda ıetirmekte secikmeyiniz, &t'ele edi
ıuz. 

- Fakat biz bu adamlan tanımıyoruz. 
Prens Sami, derhal sözün araaına ıir • 

mitti: 
- Hükumetten iateyiniz ... istediğiniz 

isimler, size mahrem bir tezkere ile veri
lir. Ben bu aktam, pederime söylerim. 

Demitti. Sait Molla da, ilave etmiftİ. 
- Evet .• Sadrazam Pat• hazretleri bu 

isimleri size derhal gönderir. Ancak fU 
var ki: J.·· listede isimlerini göreceğiniz ta· 
bıslar haf. ~.nda çok dikkatli hareket etmek 
lazım geLr. 

- Niçin? •• 
- Çünkü ittihatçılar, daha .. iz t,tanbula 

1rirmeden evvel her ,eyi nazarı dikkate al
mıtlar ve proıramlarmı...,.:;İzmİf)erdir. 

- Siz, ne yapılma&~ fikrindesini:r.? .• 
- Şimdilik bunlan gözönünde bulun-

durmayı bize bırakınız. Biz, tetkilat yapa· 
hm. Bunların bütün yapacaklan işleri, te • 
tebbüslerinden evvel öirenmİye çalıplım. 

- Bunun için neye ihtiyacınız var? 
-Paraya ... 
- Hazar. . . Ne kadar para istersiniz? .• 
- Bunu timdiden kestiremem, kapiten 

hazretleri. Muhterem üstadmıJZ papaz Fru 
ba:ıretlerile bir kere müzakere etmeliyim. 
Hem tunu da arzedeyim ki; eier ben bu 
İfe memur ediliyorsam, artık sizinle sık aık 
temasa ıelmemeliyim. AramJZda bir va • 
sıla bulunmab. 

-Fru. 
- Münasip ... 
Tam bir saat üç çeyrek süren • ve an • 

cak yazdığımtz ıekilde hülisa edilebilen • 
bu mülakat hitama ermiıti. Perapalastan 
çakan bu üç kifiden: 

Prens Sami, doğruca Yıldız sarayına: 
Kapiten Benct, istihbarat bürosuna; 
Sait Molla da; doğruca Sıraserviierdeki 

papaz Frunun ikametgahına gitmi,Jerdi. 

* Papaz Frunun ikametcabında, bu iki kiti 
arasında aktama kadar devam eden mü • 
zakere neticesinde verilen karar; fil suretle 
tesbit edilmitti: 

1 - Sait Molla, emniyet ettiği adamlar· 
dan derhal bir casus tebekesi tetkil ede • 
cekti. 

. ' sw ı ı. evzuu emen emen ge11 
min etmek istiyen bu adanun • muazzam bır gece sabah oluncıya kadar koca - Ef d" . k · . . _1 ___ . 

k d k 
en ının eçısının mevzuuna y11AUP 

bir dolandıncılata istinat eden • programı· man ur a arşı koyabilmişti. Beğen- d y 1 .. k" · ·ı _ı:_ 
ı · dıkla . • .. k"" bah , ı. anız sonu ote mm tamamı e tlU!ft9 

na nası man nna hayret etmemek ka- ınemıştı, çun u sa olur olmaz azı- · 1 k b" · d 
b"l d • "ld" . sı o ara ıtıyor u. 

ı e11 .... lı kurt cana yakın keçıyi parçalamış, 

Tarih ıösteriyor ki, Türkler; tnsiliz ai _ yemişti. Bay BilenkCf hikayesinde günefla. 

y~tin~ hiç b~ zaman husumet ıöatenne· ı _ Fena yazılmış diyemem, diyor- doğuşunu uzun uzun anlatt~ktan !Oftoo 
1 dı Hatt Al ı ı ra diyordu ki: 

l1Uf er · . a man ar • omuz omuza du, güzel yazılmış, bilhassa tasvirler 
harbeden İttıbİtçı~ar bile, metrutiyetin ilk çok kuvvetli. ((Küçük keçi doğan afuıCfİ görll 
zamanlarında nsılizlere kartı çok büyilk görmez, kurdun üzerine atıldı ve kW'I 
muhabbet hisleri ıöıtermifler; o arabk fs- Hele keçinin clağa bakıp ta iç çekişi d cd k cd" 
tanbula selen, (Sir Livter) e emsalsiz bir şaheser sayılır. Sonra keçinin kur- u parça parça ere y ı.» 

:: .~:::.~m;,~:.:~~:;:.;.. :1:.7"!.: ~:.t::i~:~.:ı'e':'::d~:;i~.eyi bir i•-1 ~ 1 A n11 ı-rr a 
bin batlıyacaiı zaman bile, Almanlarla it- tıııf t+ '' 9: n . 
tifak etmeden evvel, İnıiliz dostluğundan Kendisi11i kızdırmak için sorardık: ~ rı· ı ınA LAri 
istifade etmek istiyenler de bir hayli me • - Bay Bilenkeş keçide izzeti nefis t- tc\K Y 
sai sarfetmitlerdi. . . Bu bahisler, sadadı • olur mu? 

Hasis sefir 
- Niye olmasın, «Segen Efendinin 

mızdan hariç olduğu için biz bu noktalar 
üzerinde daha fazla durmak istemiyoruz.; 
ancak all'ası gelmit iken: 

- Eier İngilizler, mütarekeyi müteakip 
İatanbula ıeldikleri vakit, Sait Molla ve 
emsali gibi vatanını ve vatandatlarmı para 
ile satan sefil ruhlu adamlara kanacaklarma 
inanacaklarına '\"e aldanacaklarına, vatarun 
uil ve temiz ruhlu evlatlarına müracaat e· 
derek onların mağlubiyet yarasile kanıyan 
kalplerine biraz ,efkat ve İnsanİJet mer -
hemi sürseler, meyus ıönüllerini biraz te
selli etseler; hain sinsi, müntekim düt -
manlar1n .kudurmut köpekler 11bi salyalar 
savuran ağızlanna birer tokat indirseler· 

di; çok, hem de ~k çok büyük isabet et
mİf olurlardı. 

keçisi» hikayesini benim gibi bir kere, Abdülmecit ddVri ricalinden v• 
beş kere, on kere, on bet kere ok.uyu- zarifl~rdcn Sami Efendi Berlin sefirliğinCI~ 
nuz da bakın· keçide izzeti nefis var ı bulunduğu sırada beylikçi Şevket Paşa Pa• 
mıdır, yok mudur? Öğrenirsiniz.. risten dönerken Berline uğradı. Sefaret • 

haneye misafir oldu. Celiıi akıam zama • 
nına tesadüf ettiği için Sami Efendi 1eflı. 

Demekten vaz geçemiyeceiiz. 

* İstihbarat servi.si, kesenin ağzını açm11• 
tı. Sait Molla ile yardakları da arhk bu 
açık kese)'e ellerini daldır1p çılı:armıya baı
lamıtlardı. 

- Peki sen bu hikayenin neresini 
beğenmiyorsun? 

- Sonunu beğenmiyorum. Muhar
rir yarattığı şaheseri bir tek cümle ile 
mahvediyor. Sabah olunca keçiyi kur
da yediriyor. Bu hikayeyi ben yazmıf 
olsaydım .•. 

- Sen yazmış olsaydın, nasıl biti -

rirdin? 
İki koltuğunu aralarına ikişer kar

puz girecek kadar kabartır .. 

- Bunu söyliyemem, derdi, fakat 

yazacağım 1 Okuduğunuz zaman hika

yenin nasıl bitirilmesi lazım geldiğini 

öğreneceksiniz .. 

Sait Molla derh ı d" • "f . ilk - Yani bu hikaye hakkında bir ten-, a va ını ı a etmıt; . . 
casus ,ebekesini teaia etmifti. Bu tebekeye 1 kıt mı yazacaksın? 
en evvel dahil olanlar; Karabet Ek:nekçi- - Hayır, hen de bir hikaye yaza -
~•n: Va~:am Balı~çıyan, saatci Babikyan cağım 1 Bu hikaye «Scgen Efendinin 
ısmınde uç Ermem ile sarı Nuridf! "ba k · · ·ı · d l 1- I 

tt
. n 1 • • eçısı ))1 e aynı mevzu a o acaa., ya -

re ı. 
nız benim hikayem claha başka türlü 

( Arkası var ) bitecek. 
!ille.- •••• ' ••••• t •••• '" ........... ·-

- Yazıversen de okusak! 

reU.anede yolttu. 

Sefarethane memurlan kendisini lı.aı ... 
lamı,lar, «kabul odum na almıtlardı. Mi
safire ikram olsun diye ne kadar pmd~ 
avize varsa hepsini de yakmıtlardı. 

Sami Efendi ıe6nce Şevket PBJama 
geldiğini haber verdiler. Efendi, odadal 
içeri girip te mumlann hepsinin yandılilli 
ıörünce yüreğinin yaiı eridi. «Vay efen • 
dim 1 Hoı geldiniz, aafa ıeldiniz, verinim 
eteğinizi öpeyim l) diyerek bir koşu alcllP. 
Şevket Patanın eteiine aanldı. Pa~a, «&• 
man efendim, estaifuruJlah, etmeyiniz». ~ 
ye eteğini vermemeie, Sami Efendi ise .va• 
pıfıp çeltmeie batlaclı. Beylikçi ile ..... 
birbirine girdiler. Bu sırada Sami Efendi 
kısacık boyilc sıçnyarak arka eteklerile ne 
kadar mum varsa söndürüp yalnız bir ta

ne bıraktı. 

Mehmet Zeki 

Denizyolkırı idaresinin bir izahı 
2 - Bu tefkilat, tedricen Anadoluya da - Gülerim, yazıvermek kolay şey 

te,mil edilecek, icap ederse her kaza mer- Bir okuyucu Bandırma va ur d mi? Siz hikayenin ne demek olduğu-

M u 
T 
u k · k d 1 b" b li p un a b"l · b"A bil · · ezıne a ar yayı an ır te eke ha ne ıe·, güverte yolcularının koy I I be nu ı mıyorsunuz, ta n mezaınız. 

tiril kt
• un ar a ra-

ece ı H"k"' ak ·· d" Y • her seyahat ettirildiklerinden "k.. t ı aye yazm guç fey ır. azıver 
3 - Bu tetkilita bir ,ekil vermek li · et · t" D . il ld . .~ıdaye demekle yazılmaz! 

z.ımdı En .. . .-ı.·ı b t kk""lü" b' 1 mış ı. enızyo an are•ı gon er -ı . munasıp ~ı, u ete u ar d"·· k 
fırka ve yahut cemiyet haline sokmaktı. ıgı me tupta b~nun vaki olmadığı, Bir tek hikaye yazmak için hazan 
Bu suretle elde mühim bir kuvvet bulu • Bartın hattında ışleyen Bandırma va- insanın ömrü bile kifayet etmez . 

- Amma da yaptın .. nacakh. Ancak, bunu doğrudan doğruya purunda 3 defada 36 koyun getirildi
ileriye sürmek münasip olmıyacaktl. Buna ğini, bunların da yolcuların bulundu
binaen maksadı temin ehnek için fÖyle bir ğu yerde değil, baş tarafta ayrı bir I - Hakikati söylüyorum. Fakat ,u
prosram takip olunacaktJ! yere konulduğunu, güverte yolcula- nu da ayırt etmeli ki; hikayecik var, 

A .-.- Sait M~lla bir ıazete çı~aracak ve I rının da ambarda cleğil kı~ güverte al- hikaye var. 
('tftllliz dostlugu) etrafında bır yayaara tındaki hususi yerde seyahat ettiril - * * * 

Galata B. Necati caddeıl No. 231 koparacaktı. 1 diklerini bildirmekteclir. Bay Bilenkcş «Scgen Efendinin kc-
B - Muhalif ıazeteler de bu mecraya - - -- _:~=.:_ ______ _:,_..:;...;;;...;,.~-...:.-....:~----·-------------------

sevkedilecek, lnsi)iz dostluğunu cöatere
cek. bir eser iatenilecekti. 

C - Bu maksat etrahnda, hararetli bir 
propqandayr ıiritilecekti. 

D - Bu suretle fikirler hazırlandıktan 
sonra, • hakiki maksat kat'iyyen hisset • 
tirilmeden - bazı bitaraf zevat ileri sürüle
cek, bunlar vasıtaaile bir ( insiliz muhipler 
cemiyeti) letkil ettirilecek. 

E - Bu cemiyet halk arasında raibet 
bulur bulmaz; hükumetçe derhal bir ba -
hane 1röaterilerek, cemiyetin idare heyeti 
iakat edilecek; ondan sonra, proıramının 
tekli de deiiJtirilerek artık bu tetekkülün 
makanizmaaı, Sait Mollanm eline geçecek. 

4 - Gerek İttihatçılarla İnsiliz muha • 
liflerinin takibi için yapılacak sizli te,ki • 
lita; ve ıerekse ( İnaliz muhipleri) mese
lesi etrafmda çevrilecek manevraya iktiza 
eden para, mukabilinde biç bir makbuz. a
l-.nmadan Sait Mollaya derhal tesviye edi
lecek. 

* Pek zeki adamlar olduklarına hiç tüphe 
edilmiyen kapiten Benet ile papaz 1-'runun 
Sait Mollaya nasıl kapıldıklanna ~ memle
ketin ve bir çok vatandaflann tamamile za. 
rarma olarak pbai menfaat ve ilatiruma tat• 

' 

----------
~~~".,. '5prı,;yt v.-.r.ıeı 
.. A a ~' o " ... ..., Q .... , A Q. ~A Q oe 
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Üç genç 
sözlerini 

kalfa arasında kalan 
dinledikçe rnestoluyor, 

Cemil, onların tatlı 
zevkleniyordu 

- Şimdi bak Cemili.o Bizim evle- - Sus Cenan! .. Başını çevir, tanı- Sokakta saray kadınlarına takarrüp 
- ilmcmiz, büsbütün imlcansız değil- masmlar. etmek şu tarafa dursun, onların yüz-
.. Şayet. birkaç gün sonra saraya av- Diye homurdanmıştı. lerine dikkatli bakmak bile affolunmaz 

aet etsem bile, artık ben bu mcaele et- Cenan, hemen yerinden sıçradı. bir cinayetti. Bir çok kimseler, saray 
rafında düşünmeyi ve çare bulmayı ih- - Hayır, hayır Cemil. .. Telaş ede- arabalarını uzaktan görür görmez, der-
mal etmem... Sultan efendinin bana cek bir f1ey yok. Onlar benim candan hal başlarını çevirirler: hele evhamlı <>" 

kar ı biraz muhabbeti ve teveccühü ciğerden arkadaşlarım. Kendilerinden !anlar, derhal yollarını değiştirirlerdi. 
vardır. Münasip bir zamanda, evlen - hiç bir şey saklamam. Bir dakika izin İşte, bunlara rağmen Cemilin, bu üç 
mek istediğimi ona söyliyebilirim. An· ver. Gidip kendileriyle konuşayım. saray kadınını başına toplaması; ve 
ca , bu bit. zaman meselesidir. Belki Dedi; ve cevap vermeden ileri fır- bunlarla oturması, cidden büyük bir 
t.:ç ay, bet ay ... Belki de, bir ıene uzı- ladı. cür'etti. 
) abilir. Cemil şaşırmıştı. Şimdi ileride bü- Ancak şu var ki; Cemil lstanbul 

Cemil, birdenbire isyan etti. Elle - yük bir çınarın dibinde, biribirlerinin hayatının içyüzünü henüz layıkıyla bil-
r· i ha\ı-aya kaldırarak: ellerine sarılan, kmhşa kırılışa konu- miyor: zavallı lstanbul halkının mu-

- Üç ay .. Beş ay ... Hadi bunlar şan bu üç kadına dalmıŞtı. kadderatı üzerinde bu merun hafiyele-
ne:> se... Fakat bir sene... Hem de se- O kısaca boylu kadın, hem kısa kı- rin bu kadar feci bir hakimiyete malik 
r.' gÖl'meden ... Buna nasıl sabre<!ebi - sa bir şeyler soruyor; hem de ara sıra olduklarını tahmin etmiyordu. 
lirim Cenan... &:ıldırmak, işten bile peçesini yana doğru açarak Cemile Cenan. arkada.şiarını almış, getit-
değil Yarabbi!.. doğru bakıyor; başını sallaya sallaya miş. Cemile takdim etmişti. Şimdi, kı-

Dedi. bir şeyler anlatıyordu. rım ayaklı bir tahta masanın etrafında 
fakat Cenan, mütevckkilane boynu- Cemil, konU§ulan feylerin kendisi· üçü kadın, biri de erkek olmak üzere 

nu bükerek sözüne devam etti: ne ait olduğunu anlıyor; garip bir er• dört kişilik bir grup teşekkül eylemiş-
- Ne yaparsın Cemili .• Biz. vü - kek ilJruruyla; onlarla meşgul olmadı- ti. 

cu umuz gibi, kalplerine de hakim o- ğını aöstermeğe çalışıyor; hissettiği ( Arkası var ) 
nnyan esirleriz. En küçük bir arzu- gizli memnuniyeti ıaklamağa çalışıyor- -·M --· ' ·'' · · · · · · · · · · · .-11 

muzu bile tatmin edebilmekten uzak du. 1 R A D Y O -· 
)·aşarız. Nerede kaldı ki, sarayı terket- Bu, ayakta konuşma, on dakika ka· L-------------
mek ... Çıkmak ... Evlenmek gibi ha - dar devam ettik.ten sonra; Cenan tek- Bu Ak,amkl Program 
yatımıza taalluk eden itler... rar Cemilin yanına admiş; · 

Cenan birdenbire sözünü lieuni~ti. - Bizim Ülfet kalfa ile Dilfirip IST AN BUL 
Rengi hafifçe tebeddiil etmişti. Göz- kalfa ... Bugün, nasılsa izin koparmış- 16~ Dans musikisi (Plak). 1.9: Haber • 
leri, aşağıda, gazinonun önünde du - lar. Tebdil arabasiyle buraya gelmiş- lcr. ~ 9, l S: Muhtelif plaklar, 20: Oda mu· 
ran bir kapalı arabaya ilİ#mifti. ler. Az kalsın, beni ıizin elinizden ka- ıikisi (plak). 20,30: Stüdyo orkestraları. 

Bu arabadan, iki kadın inmitti. Bu pıp kaçıracaklardı. 21,30: Son haberler. 
kad nların siyah ça11afları üzerindeki Demişti. Ve sonra, biraz dalgın ve Saat 22 den ıonra Anadolu ajansının 
kalın siyah peçeler, sımsıkı indirilm~- endi,eli görünerek ilave etmişti: gazetelere mahsus havadiı ıervisi verile -
ti. - Ülfet kalfa, çok hoştur. istersen cektir. 

BÜ KREŞ Cemil: Cenanıl'l bu ltadınlara lııal'fİ biz oraya gidelim. İstersen, onları bu-
gösterdiği alakayı merak ederek: , raya çağıralım. 12,35-15,10: Orkestra ve haberler, 

- Tanıdın mı bunları, Cenan)... Cemil; Cenanla haşhaşa kalmak 18,15: Kanşık konser (plak), 19•
15

: 
Plak, 20, l 5: Keman konseri, 20.45: Söz -

Dedi. zevk.ini kaybettiği için kalbinde bir acı ler, 2 0.5 5 : Şarkılar. 2 ı . 1 S : Konf., 2 ı , 30: 
Cenan, adeta sesi titrer gibi olarak hisseylemi§ti. Adeta acınarak: Radyo senfonik orkestrası. 2 3, ı 5: Kon • 

cevap verdi: - Bu, mutlaka liizım mı, Cenan?.. ser nakli. 
- Evet .•• Bunlar, her halde aarayli Demişti ... Cenan müşkül vaziyette BUDAPEŞTE 

olacak. Çünkü araba, sarayın tebdil a• kalanların duyduğu gizli bir istırapla 16,30: Salon orkestrası. IQ,55: Konfe-
rabalarından ... Fakat içinden çıkan - ellerini uğuşturarak cevap vermişti: rans, 20,25: Şubert ve Şopenin eserlerin· 
lar... - Vakıa bunun için büyük bir mec- den piyano konseri. 21.30: V. Vagnerin 

Çarşaflı liadınlar. bahçe kapısından buriyet yok, amma .. Hem nezaket o- «Coetter daemmerungıı operasının 2 inci 
girmişler, yavat yavaf yukan çıkmı - lur. Hem de benim için yapılması muh- ve 3 üncü kısımtannı nakil, 24: Cazbant. 
ya başlamışlardı. temel olan bir dedi kodunun önünü a- BERLIN 

Arasıra duruyorLır; etraflarina ha" lınz ... Malum ya .. Beraber olurlarsa, 18: Plak. 19: Konser (Münihten), 
kınıyorlar: yanlanna k:otup gelen gar- sarayda ağızlarındaR bir şey kaçırma- 20,20: Rus şarkılan, 20,45: Aktüalite, 
sonun gösterdiği yeri bejenmiyerel&: maya dikkat ederler ... Tabii, bana bir 21,10: Rua dansları ve hafif parçalar, 
ba ka yerler gösteriyorlar: sonra ora• söz gelmesini istemezsiniz, değil mi L. 21,25: Çaykovskinin er Kör Yolandanın cf-

1 .1! J dı 1 b · d" .. d"k aan~si» adlı operası, 23: Haber, 23,30: ya doğru i er.llyor ar . Cemi , ir sanıye uşun u ten son-
Bu suretle çıka çıka; Cenanla ra Cenanın teklifine muvafakat et- Hafif musiki. 

Cemilin bulundukları sete kadar mit: V ARŞOV A 
H 18, l 5: Oda musikisi. 19: Yugoslav mu· 

Çıkmı lan:h. - Pek ala .. Burası, daha serin. em 2 0 ııikisi. 19,30: Muhtelif, 21: Mizah, 1.1 : 
C ıan, genif genif nefeı alıyor: ka· de, mana zara daha aüzel. Onları bura- Operet parçaları. 2 3, 1 5 : Haberler, 2 3,45: 

dı nn hareketini gözden kaçırmıyor- ya davet cddim. Espernntoca konferans, 24,05: Dana plak-
du Cemil de telaşlanmı,tı. Demişti. ları. 

- Bu tarafa geliyorlaT. lf PRJ\G 
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Buhran En Şiddetli 
Devresinde ! 

(Baf taralı 1 inci' yüzde) 
Halbuki Almanya, konseyde Lo karnoyu imza eden devlet sıfatiyle 

değil, fakat konseyin diier azaları gibi bulunmak istiyor. Bundan da 
maksadı, bizzat kendisini takbih eden karar aleyhinde rey vermek • 
tir. Almanyanın yine Lokarno devleti ııfatiyle meclise gelmek iateme
meıinin diğer bir sebebi de, Lokar no muahedesi mucibince konseyio 
kararlarına itaata mecbur olmasıdır. 

Alman c_evabının ikinci noktasına yani Almanya tarafından yapılan 
yedi teklifin müzakeresine gelince, • konsey, bunu müzakereye ıali.hi • 
yettar olmadığını beyan etmek sure tiyle kısaca bertaraf edilmiıtir. 

Hülasa, konseyin kararı Almany aya bila kaydü§art Lokamo devleti 
ııfatiyle gelip meclis müzakerelerine ittirak etmesi için ilk çekilen tel· 
grafta uırar mahiyetindedir. Ve binaenaleyh, vaziyet te tekrar cumar • 
tesi günkünün ayni olmuıtur. • 

Fransa Almanya Aleyhinde Karar /&tiyor 

Bu cevabın Almanyaya verilmesinden ıonra konsey aleni bir celse 
yaptı ve M. Flanden Fransa ve Belçika namına bir takrir vererek Al .. 
manyanın Veraay ve Lokamoyu ihlal ettiğine dair karar verilmesini 
istedi. 

Konsey reisi Mister Stanley Bru ce tarikinin müzakereye konmasın· 
dan evvel alakadarların vaziyeti ve Yaziyetin icababnı düıünmeleri 
için bir mühlet verilmesi lazım gel diini ileri sürerek celaeyi tatil 
etti. 

Lokamo devletleri yarın sabah toplanarak vaziyeti görüıecekler 

ve kendi aralarında bir karar vereceklerdir. 
Konsey yarın 3,5 ta toplanacaktır. 
Siyasi mahafilin anlatııına göre Almanya, kendine ıönderilen soq 

cevabı, prtlarınm reddi teklinde t efair edecektir. 

lngiliz Gazetelerinin Neşriyatı 
Londra gazetelerinin çoğu bugün Alman tekliflerinin tetkiki lazı• 

geldiğine dair mütalealar yürütmüılerdir. Taymiı tekliflerin tetkiki la· 
zım geldiğini anlattıktan ıonra «Fransa ve müttefikleri böyle bir tet • 
kikten zarar görmezler. Bu tetkik semere verecek ve Avrupa tarihinia 
bir dönüm noktası olacak» diyor. 

Niyuz Kringl lnıiltere efkarı u mumiyeıinin Ren gayri askeri saha• 
sının İfgalinden fazla Alman teklif lerilo alakadar olduğunu anlatıyor. 

Deyli Meyi gazetesi de bütün Alm an tekliflerinin konuıulması, bil .. , 
hassa 25 senelik ademi tecavüz mis akına ehemmiyet verilmesi lazım, 

geldiğini yazıyor. 

Fransız gazeteleri ise Alman tek liflerinin _ tetkiki aleyhindedirlel'. 
Yalnız sağa mensup bazı gazeteler tekliflerin müzakeresi lehincı. 

bulunmaktadırlar. 

Vaziyetin Hü.lli.&ası 
Hülaaa, vaziyetin ehemmiyet ve ciddiyeti artmııtır. Milletler Cemi " 

yeti büyük bir buhran ile karı ılaım If ve bu buhranın içinden naııl çıka
cağını keatirememit bir haldedir. Çünkü Franıa, Almanyanın muahe " 
deleri ihlal ettiği karannı aldıktan sonra zecri tedbirle.r teklif etmek 
istediği halde Milletler Cemyeti azaıından bir çoğu zecri tedbirle 
aleyhindedir. İngiltere, zecri tedbirleri kabul ettiji takdirde Almanya
nın kendisine karıı mali ve iktıaadi tedbirler almasından ve ticari bol'9' 
ların faizlerine dair olan uzlaımayı feıhetmeıinden korkuluyor. 

İtalya iıe zecri tedbirlerin tama men aleyhindedir. 

lngiliz Kabine&inin Toplantıları 

lngiltere hükumeti bugün toplan mıt ve vaziyeti uzun uzadıya tetkik 
etmiıtir. Kabinenin toplantısında Mister Eden ile Lord Halifakı v,; • 
ziyet hakkında malumat vermiıler ve içtima bir buçuk ıaat devad 
etmiıtir. 

Flanden Geri Dönıigor Ma / 
Londra, 16 (A. A. )- Henüz teyit edilmiyen &ir habere ,-ate F)an " 

den bu akıam MiHetler Cemiyeti konseyinden ıonr.a, kabine an.ıiyl• 
görüımek üzere Pariıe gidecektir. 

_ Evet. Gerek Cemilin ve gerek kadınların 6 ç ki 17,10: Hafif musıki, 1 : ocu ara, 
_ lstet'Sen başını çevir. Seni gör- yaptıkları bu hareket, cidden büyük 16,20 : Klarinet _ pi»ano _ keman konseri, paraya çc-.ilmesine karar verilen tamamı 

rnesinler. bir cür'etti. O tarihte, lstanbulun he- 18,50 : Plak. 19,20: Piyano • şarkı (Mo- 1200 lira kıymetli 12 dönüm Emerce ya • İngiliz Filosu 
_ O, daha fena olur. Eğer Bf&ğı- men her kıyısı, her köşesi, hafiyelerin zart, Şubert, Şuman vs.). 19.45: Muhtelif, zısında (Mezarlık yanı) nam bir kıt'a tar· 

dan gördülerse, şimdi büıbütün fÜphe· pek şiddetli bir murakabesi altında idi. 20, IO: Askeri konser, 20,45: Slovak şar- la açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

bo l H f . l b'lh Ç 1 h p k t ,_onserto 25/4/936 tarihine dü .. en cunı<lrtesi gü-lenirler ... Şu kıaa y usunun yüzü a ıye er, ı a818 am ıca ve a· kılan, 21. 15: iyano • or es ra K su " 
k eh · · 1 d' İk' d ) 22 1 5 L nü saat 1 O da Taşköprü icra dairesinde bana hiç yabancı gelmiyor. valisine ço emmıyet verır er ı. ın- (Jcremiaaın idarcsin e . · : " a ser• 

ı Ef d') · ı· p t · · op a bilmüzayede satılacaktır. - Kim oldug~unır tahmin ediyor- ci veliaht, (Yusuf zzettin en ı nın va fadrona > isim ı ~rgo camın er sı, 
Arttırma şartnamesi 1 4 3 /<) 36 tarihin· 

sun? k.<>fkü o civarda olduğu için buralarda 23•20 : Plak. Vl~ANA den itibaren açıktır. Satışa iştirak edecek· 
_ G.-en sene bizim arl.--l--lardan uçan kuclardan bile şüphelenirler ve 1 d k d 1 k . .. d d" -., --..., ~ \I . · erlerinden el' en yu arı a yazı ı ıymetın yuz e ye ı 

bı·r kız vardı. Sultan efendi bir -ye bilhassa yabancıları tiddetle tarassud 15.15: agnerın pıyano es ' b v • b · d k · · ·ı· 
~ . h l"f 20: Haberler, 2 ı : Holzer uçugu nıs etın e pey a çeııı ıstenı ır. 

k .....ı:.- •• w k tı 8' ued l d' 18·55 ·Mut~ı. Al.kd 1 b' "dd'l 'h" ıangı ıÇJD çırag çı armlf • ıraz on er er ı. . . \'' ·L. • 2 '2. Haberler a a ar arın ır ı ıa arı varsa tarı ı 

B h d• 'rd 1 b 1 h ıdarcsınde ıyana musııtısı, .ı. , andanyor amma... a usuı o evı e ıtan u un ru u- 241 1 5 ilandan itibaren 20 gün içinde evrakı müs-
23. 1 O: ŞarkılaT, hafif havalar, , : 

Akdeniz Filosunun Bir 
l<;ısmı İngiltereye Dönüydt 

Cebelüttarak, 16 (A.A.) -.. Jill', 
vatan filoıuna menıup l;qind rıttlr 
rip filotilü, Akdeuizin fatkmdan ,r 
lerek lngiltereye gitmek üzere bu ,r 
bab Cebelüttarık' a muvaaalit etf#İlr _ Eyi amma .. Saray.dan çırak çı• na hakim olan diğer bir şey daha vardı bitelerile birlikte memuriyetimize müra · 

kan, böyle sara~n tebdil arabasiyle ki, bu da (taassup) tu. Nerede olursa Orkestra. 
18 

Mart Çar .. nba caat etmeleri icap eder. Aksi halde hakiarı tir. 
gezmeğe plir mi~.. olaun, kadınlarla erkeklerin bir arada tapu sicillerilc sabit olmadıkça satış bede· 

Cenan, bir pot kırdığını hiısetmif; oturması, derhal türlü manalarla tef- IST ANBUL linin paylasmasından hariç kalırlar. , 
lakırdıyı derhal çevirmişti: sir olunurdu. Vakıa hazan seyir yer- 16: Orkestra musikisi. 19: Haberler, Muayyen günde gayri menkul üç defa 

l frad · •w • 19, 15: Retran minyon veya muntfllif plak- bağnldıktnn sonra en çok arttırana ihale 
- Hakkın var .. öyle ya... lerine bütün bir ai e e ının gıttıgı 

1 d lar, 20: Keman solo · stüdyo sanatkarları edilir yalnız arttırma bedeli muhammen 
- Bunlar mutlaka, başka saraylılar vaki olurdu. Fakat bunlann ara ann a kl tarafından (piynno refakatile), 20,30: kıymetin yüzde 75 şini bulmazsa en çok 

olacak. da mutlaka yaşlı kadınlar v.e çocu ar Stüdyo orkestrası, 2 1. 30: Son haberler. arttıranın taahhüdü baki kaln"'k şartile 
Bu sırada, uzun boylu kadın yüzü- bulunurdu. Saat 22 den sonra Anadolu ajansının sat\ş 15 gün dahn uzatılır ve 15 inci 

nü açmıştı. Şimdi, Cemil gibi genç ve güzel bir gazetelere mahsus havadis servisi verile • günü olan 11 /5 936 pazartesi günü ayni 
O zaman, Cenan: adamm böyle üç genç kadınla bir ara- cektir. saatte en çok arttıral\a ihale edilir. 

_ A .. Bizimkiler .. Bizim arkadaş· da oturması, hiç şüphesiz ki nazarı dik- Tatköprü icra memurluğundan: Yüzde iki buç.uk tellaliye mn ·rafı alıcı-

ı kati celbedecekti. Belki de, görenler a- Gizlice mahallesinden Aliçırak oğlu Ab· ya attir. Taliplerin daha ziyade rı1ahimat ar ... 
Diye bağırmıstt. rasmda bir dedi koduya sebebiyet ve- dullah ve müştereklerine ait olup Taşköp· almak istiy.rnler Ta köprti icra memurhı • 
Ct>mil, derhal Cenanın elini yakala- recek; hele hafiyelere mutlaka bir ser-ırü sulh hukuk mahkemesinin 12/2/936 tft· iuna müt11caat etmeleri ve satış günü mu· 

· . ti rih ve 6 No. lu kararile şüyuun izalesi için aynen saatte hazır lrulunmaları ilin olunur. 

Dun Kamutayda Göruş1118n 
Layihalar 

Ankara, 11 (Hususi) - Kaınll"' 
tayın bugünkü toplantısında I<: 
tür Bakanlığı 1936 bütçesi ; 
14716 liralık münakale yaptllll ti' 
sına C: .. ir layiha ile memurin k 
nununun maddelerinin tadiline d.., 
ir IAyiha görüşülmüştür. 

Kamutay Çaışamba günü toP" 
lanacaktır. 
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2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

~111 Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis• 

liğin timsali olan ® markasını arayınız 

------------------------------------
ı---İn-h-is_a_r_la_r_U_,:--_M_u_ .. d-iı-. r-lu-.. g-v iı-. n_d_e_n_: __ 

Levazım ve mDbayaat Şubemiz:n Kabataştaki yeni binasrna ta

ıınmaalle değiıen Telefon nJmaralarının Kataloğda yazılı bulunma 
hıHmdan dolayı arayan ve aranan)arca nıüşküiAta uğr. nı dığı görül· 

lbektedir. Bundan ıonra afağıda yazılı telefon numaraları nazarl 
dikkate almarak mllracaat edilmesi ehemmiyetle ı:an olunur. "ı :!94., 
le•aıım ve MDbayaat Şube1i MüdUrü, Alım Satım Komisyonu Reiıi. 

49367 Doğru T eJefon 
44688 Santral 

Şube Mndur Muavini, 

rUk ve Ambar imirlıkleri. 

Mubayaa ıefleri, Meı'ul MuhaıipJer, GUm· 

8000 
5000 

44688 Santral 

Kilo Gaz yağı : 8/JV /936 Çarşamba 
Demir tel » » » » » » 

ıaat 14 
15 

Şarlname ve nümunesi mucibince yukarıda cıns ve miktarı yazılı 
lbalzeme pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin hizalarında 
Yazılı gün ve saatlerde 0 o 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kaba
taşda Levazım ve mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müraca
atlan. "1386" -

SON POSTA 

. . ... 
GENCLIGE 
AVDET 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLİGİNE karşı 

HORMOBİN 
Tafıııliit: GıılntR P. K. 1255-Hormobin 

Taşköprü ı;ulh hukuk hakimliğinden: 
T aşköprünün Aptal Hasan köyünden 

HaCJ oğlu Abdullah kızı Satiyenin ayni 
köyden Hacı oğlu Eyüp kızı Elife ve Mü
ezzin oğlu Hasan ve arkadaşları aleyhine 
açtığı tak,.im davasının icrn kılınmal.ta o • 
lan muhakemesinde: Davacı vekili tara • 
fından mübrez tapu kaydi ve ''erasct ila· 
mına göre hissedarlardan Hacı oğlu Eyüp 
ve Mi.iez:rin oğlu İbrahim ve Mehmedin 
çok zaman evvel lstanbula giderek elyevm 
ikametgahlarının meçhul bulunduğu da • 
vetiye varakasındaki mübaşir derkenarın· 

dan anlaşıldığından her üçü namına ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş ve muhake
me 2 3 mart 9 36 pazarte~i gününe talik 
kılınmış olduğundan ve dava mübrez tapu 
kaydi 'e veraset ilamile isbat edilmekte 
olduğundan bu üç hissedarın muhakeme 
gününe kadar kanuni ikametgahlarını gös
termek auretile sarih adreslerini bildirmele
ri ve muhakeme gününde bizzat ve yahut 
vekil göndermeleri aksi takdirde muha • 
kemenin gıyaben cereyan edeceğinden 

tebligat makamına kaim olmak üzere key· 
fiyet ilfın olunur. 

f ıtanbul Üçüncü icra memurluğundan: 

Mukaddema Kadıköyunde F..sat Paşa 

sokağında beş No. da oturmakta iken ha

len nerede oturduğu biiinemeyen mülga 

şark orduları kumandanı Vchip ile Sultan· 

ahmette Paşa mahallesinde Peykhıı.ne so • 

kağında 32 No. lu hanede iken halen nere

de olduğu bilinemiyen e-.!!ki Levazım reisi 

lsmail Hakkıya: 
Milli Müdnfaa Vekaletinin erkan diva

nı harbinden aldığı 3 ağuc:tos 340 tarihli 

ve 6 • 11 No. lu karar mucibince yukarıda 

adresi yazılı lsmail Hakkıdan hin be' yüz 

kırk lira ve Vehipten on iki bin altı yüz lira· 

nın maa masraf ve ücreti vekalet tahsiline 

dair dairemizin 935-2914 numarasına va

zeylediği ilam üzerine tanzim kılınan icra e

mirleri ikametgfıhlannın meçhuliyeti ha • 
sebile tebliğ olunamadığından bir ay hak· 
kı itiraz tayin suretile icra emirlerinin iJa. 

nen tebliğine karar vcrlmiştir. Tarihi ilan· 
dan bir ay içinde istenen para dairemizin 
9 35 • 2914 numaralı dosyasına vermeniz 
lazımdır Bu müddet içinde borcu <>demez. 

tetkik merciinden temyiz veyahut iadei 
muhakeme yolu ile ait olduğu mahkeme • 
den icranın geri bırakılmasına dair bir lra· 

rar getirmedikçe cebri icra yapılacağı ve 
bu müddet içinde mal beyanında bulun • 
mamz mecburi olup bulunmaz.sanız hapis

le ta7.} ik olunacağınız ve hilnfı hakikat be
yanda bulunursanız hapisle cezalandınla • 
cağınız. beyan ve icra emrinin tebliği yeri
ne geç.mck üzere keyfiyet ilan olunur. 

(21205) 

Sayfa 15 

Bir Kimyagerin tesa --ıı 

ve mes'ud bir keşfi 

Parisli bir kimyager, tecrübrleri esnasında kazara eline bıraz HBeyaz Oksı1cn ıı dö
külmesi üzerine cildi beyazlatıcı ve yumusntıcı hassasına malik bir müstahzarın 
me\ cudiyetindcn dola~ ı hayrette knlmılitır. Bir lahzada cıltdeki kınklıklar. leke ve 
gayrisaf maddeler zail olarak ): erine be) az, açık ve taze bir beşere kaim olur. 

Bunu, bir çok kadınların ) üzünde teçnibe ederek, cildlerini 3 ila 5 levin daha 
be) azlatıp yumuşnttı. işte husu'3İ bir imtiyaz olarak bu <be) az oksijen >J , sair kıy • 
mettnr cevherle beraber yeni T oknlon kremine karıştırılmıştır. Beyaz renkteki (yai• 
sız) Tokalon kremi, hemen cilde nüfu7. ederek bütün gayrisnE maddeleri hal ' 'e siyah 
benleri izale eder 'e açık mesamatı kapatarak tene o ane kadar kullanılmıj her 
hangi bir tU\·alet ve güzellik m\İstahzarıı:ıın veremediği yumuşaklık ve tazelıği temin 
eder. 

Beyaz renkteki T okalon kremine iluvc edilen bu c Beyaz Oksijen» c rnğnıen fiatı 
artırılmamıştır. Hemen bugü.ııden kulhınmağa bnslayınız 'e emin ve seri neticesini 

görünüz 
MECCANEN : lstanbul 622 posta kutusu adresine TS 7 rumuzile 12 kuruşluk 

bir posta pulu gönderildiği takdirde derunünde bir tüp gündüz. TOK.ALON kremi 
bir tüp gece Tokalon kremi ve (arzu edilen renkte) bir kutu Tokalon pudrasını 

havi lüks bir kutu meccanen hediye edilecektir. 
Hamiı : Nümunelik talebinde bulunan zevntın lutfen adreslerini vazıh '\'e muEns

aal olarak yazmalarını ve adreslerinin noksnnlığı hasebile henüz nümunelerinı alma• 
mı olanların da yeniden açık adreslerini göndermeleri rica olunur. 

SIHHi Ağızlıklar 
Sigaranın nikotinini kimiJen çe
ken Alman Doktor Apostel'in 

en son icadı 

Satıe yeri 

Sultanhamam, Kebabcı 
karşısında Sahibinin 

Sesi mağazası 
Ağızlıklar üzerinde Doktor Apostel'in imzasına dikkat. 
Anadoludan arzu edenler lstanbul posta kutusu 180 adresine yazdıklarında sipu• 

riş, posta ile tediyeli olarak derhal gönderilir. 

Ankara T a~han tütüncü Ali Tümen Eskişehir: Şifa ecı.ahanesi 

İzmir: Balcılarda Necip Sadık. No. 156 Adana: Reisoğlu Bürhaneddin Sısatçi 
Zonguldak: Saatçi Osman Gürdal. Samsun: Avni Peker Saatçi 
Bursa: Saatçi Nurettin Neş"et Uzuııçarşı Trabzon: Saatçi Hakkı Kunduracılar 
Aydın: Cramofoncu !"partalı Mehmet Mersin: (Konya paznn) Hüscyın Hüeni 
Kars: Elektrikçi Hasan Basri Adapazarı: lsmail Batur Uzunçnrşı 1 4 

tahakkuk •• 
Beyoğlu mıntakası mu-. 

dürlüğünden: 
Mükellefin ismi San'atı Şubesi 

Aliğrante Gaz taciri Kulekapı 
F ransova Silyaris Komisyoncu Kulekapı 
T oma Kostanidis Komisyoncu Kulekapı 
Bank F ranko Aziryatik Galata 
Tim ur Komisyoncu F eriköy 
Emanoel " Kulekapı 
Yukarıda ısım ve ticaretgah adresleri yazılı mükelleflerin tica• 

rethanelerinde bulunamamaları hasebile 931 takvim senesine ait be
yannameleri tetkik edilememiş olduğundan Hukuk usul muhakemeleri 
kanununun olbaptaki maddesine tevfikan bir hafta :zarfında defterle
rini Beyoğlu Mis sokak 13 No. da Tahakkuk Müdürlüğünde müte
ıekkil re'sen takdir komisyonuna ibraz etmedikleri takdirde vergilri
nin re'sen takdir suretiyle tarhedileceği ilan olunur. 

: DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank ŞubesJ 

Merkeıi: lierlio 

Türklyedeki ıubelerl: 
-- -

Galata • lstanbul • lzm1r 
Depoau: lst. !'ütün Gümrugıi 
~ Her türlü banka i,l .,. 

lstanbul ikinci iflas memurluğundan~ 

12 mart 936 tarihli Son Post:-ı g.ıze esin 

de il3n edilen müflis Mehmet Kudri sım 

deftrinin 52 No. sına muka\-yet Bcdclya• 

nın 81 78 lira 5 1 kurus alaca~ ı kabul c-Jil· 

mi olduğu halde il:mda bu cıhet seln en 

açık l.nlmış olduöundan ke} tiyet ta ıi. 

olunur. (21200) 

Doktor Hafız Cemal 
Uahl iye mU cıh111111 li ı 

Pazardan maaıfa lıorgıin ·~ • 6 
DıvKn) ohı (118} No. Telefon : 22398 
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Sinek, tahtakurusu, pire, güve ve bütün haşerat uyanmadan şimdiden yuvalarını yeni icad Fayda Pon1pa~ı ve 

ADAPAZARI 

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

N 'İİSAİT ŞARTLA 
Ticari krediler 
Senet iskontosu 
Senet tahsilatı 
'femin t mektuuları 

({uınbara hesabı 
Cari hesap ar 
Tediye emi leri 
Vadeli mevduat 

VE 
Fa·zıeri he ayı b·rin e ö e e 

KUPO LU VADEL. UA 
1 lzabat için Banka gl elerlne mtlracaat ediniz. 1 ------

Merkezi: A N K A R A 
lstanbul Şubesi: Dördüncü Vakıf Han 

Şubeleri ; Ankara, Adapazarı, Bandırma, Bartın, Biga, Bolu, BozöyUk, Bursa 
DUzce, Eskişehir, Gemlik, lzmit, Kütahya, Safranbolu, Tekirdağ 

·----------------------------------------------------· 

Öksürenlere: KATRAN BAKK • 
Fenne uygun olmıyan bir elektrik tesisab 

Cereyan kaçırır 
ve 

Sarfiyatı çoğalt1r 
Elektrik tesisatı 

BiR DEFA YAPILIR. 
İYiSİ f yaphrmak menfaatiniz icabıdır. 

Ti 
n emmel t sisa ı 

12 AY YAD iLE 
YAPAR 

• 
1 

Şube erine müracaat kafidir. 

KANZUK 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

En muannit oksürüklerle bronşit, 

astım, n boğmaca öksürüğünün kati 
ilAcıd ır. Göğüsleri zayıf olanlara 
Tİ koye edici tesiri vayaDI dikkattir. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu, lıtanbul 

ı Numerolu kıtılogumuııı . 

lıteılnlr, bed••• ol!nderlllr, 

At••> TiFOBiL 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tatul
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